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A. PřEHLED MEZINÁRODNÍCH ÚMLUV A 
ENVIRONMENTÁLNÍHO PRÁVA ES 

A.1 Mezinárodní úmluvy 

¶ International Convention for the Regulation of Whaling (Washington, 1946).
(Mezinárodní úmluva o regulaci velrybáŚství /Washington, 1946/).

¶ Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling (Washington, 
1956). (Protokol k Mezinárodní úmluvŊ o regulaci velrybáŚství /Washington, 1956/).

¶ Antarctic Treaty (Washington, 1959). (Smlouva o AntarktidŊ /Washington, 1959/).

¶ Protocol on environmental protection (Madrid, 1991). (Protokol o ochranŊ životního 
prostŚedí ke SmlouvŊ o AntarktidŊ /Madrid, 1991/).

¶ Convention on wetlands of international importance especially as waterfowl habitat 
(Ramsar, 1971). (Úmluva o mokŚadech majících mezinárodní význam zejména jako 
biotopy vodního ptactva /Ramsar, 1971/).

¶ Protocol to amend the convention on wetlands of international importance especially as 
waterfowl habitat (Paris, 1982). (Protokol o zmŊnŊ úmluvy o mokŚadech majících 
mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva /PaŚíž, 1982/).

¶ Convention concerning the protection of the world cultural and natural herigate (Paris, 
1972). (Úmluva o ochranŊ svŊtového kulturního a pŚírodního dŊdictví /PaŚíž, 1972/).

¶ Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, CITES 
(Washington, 1973). (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volnŊ
žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin /Washington, 1973/).

Kód CELEX: 21973A0303(01)

¶ Amendment to Article XI of the Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora (Bonn, 1979). (Dodatek k ļlánku XI Úmluvy o mezinárodním 
obchodu ohroženými druhy volnŊ žijících živoļichŢ a rostlin /Bonn, 1979/). 

¶ Amendment to Article XXI of the Convention on international trade in endangered 
species of wild fauna and flora (Gaborone, 1983). (Dodatek k ļlánku XXI Úmluvy o 
mezinárodním obchodu ohroženými druhy volnŊ žijících živoļichŢ a rostlin 
/Gaborone, 1983/). 

¶ Convention on the protection of the marine environment of the Baltic Sea Area (Helsinki 
Convention, 1974). (Úmluva o ochranŊ moŚského prostŚedí oblasti Baltického moŚe
/Helsinská úmluva, 1974/).

Kód CELEX: 21994A0316(01)

¶ Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (Barcelona 
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Convention, 1976). (Úmluva o ochranŊ StŚedozemního moŚe pŚed zneļišŠováním
/Barcelonská úmluva, 1976/).

Kód CELEX: 21976A0216(01) doplnŊno 21999A1214(03)

¶ Protocol concerning cooperation in combating pollution of the Mediterranean Sea by oil 
and other harmful substances in cases of emergency. (Protokol týkající se spolupráce v 
boji proti zneļištŊní StŚedozemního moŚe ropou a jinými škodlivými látkami 
v pŚípadech naléhavosti).

Kód CELEX: 21976A0216(02)

¶ Protocol for the protection of the Mediterranean Sea against pollution from land-based 
sources (Athens, 1980). (Protokol o ochranŊ StŚedozemního moŚe pŚed zneļišŠováním
z pozemních zdrojŢ /Athény, 1980/).

Kód CELEX: 21983A0312(01) doplnŊno 21999A1214(02)

¶ Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the 
Mediterranean (Barcelona, 1995). (Protokol týkající se zvláštŊ chránŊných území a 
biologické rozmanitosti v oblasti StŚedozemního moŚe /Barcelona, 1995/).

¶ Convention for the protection of the Rhine against chemical pollution (Bonn, 1976). 
(Úmluva o ochranŊ Rýna pŚed zneļišŠováním chemickými látkami /Bonn, 1976/).

Kód CELEX: 21977A0919(01)

¶ Convention on the conservation of migratory species of wild animals (Bonn, 1979). 
(Úmluva o ochranŊ stŊhovavých druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ /Bonn, 1979/).

Kód CELEX: 21979A0623(01)

¶ Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Berne, 1979). 
(Úmluva o ochranŊ evropské fauny a flóry a pŚírodních stanovišŠ /Bern, 1979/).

Kód CELEX: 21979A0919(01)

¶ Convention on long-range transboundary air pollution (Geneva, 1979). (Úmluva o 
dálkovém zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ /Ženeva, 1979/).

Kód CELEX: 21979A1113(01), doplnŊno 21986A0704(01) 

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on long-term 
financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range 
transmission of air pollutants in Europe (EMEP) (Geneva, 1984). (Protokol k ÚmluvŊ o 
dálkovém zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ z r. 1979, o 
dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a 
vyhodnocování dálkového šíŚení látek zneļišŠujících ovzduší v EvropŊ /EMEP/ 
/Ženeva, 1984/).

Kód CELEX: 21984A0704(01)

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on the 
reduction of sulphur emissions or their transboundary fluxes by at least 30 % (Helsinki, 
1985). (Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice 
státŢ z r. 1979, o snížení emisí síry nebo jejích tokŢ, pŚecházejících hranice státŢ,
nejménŊ o 30 % /Helsinky, 1985/).
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¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the 
control of emissions of nitrogen oxides or their transboundary fluxes (Sofia, 1988). 
(Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ
z r. 1979, o snižování emisí oxidŢ dusíku nebo jejich tokŢ pŚes hranice státŢ /Sofie, 
1988/).

Kód CELEX: 21993A0621(01)

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution concerning the 
control of emissions of Volatile Organic Compounds - VOC - or their transboundary 
fluxes (Geneva, 1991). (Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší 
pŚecházejícím hranice státŢ z roku 1979, o omezení emisí tŊkavých organických 
látek nebo jejich tokŢ pŚes hranice státŢ /Ženeva, 1991/).

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on further 
reduction of sulphur emissions (Oslo, 1994). (Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém 
zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ z r. 1979, o dalším snížení emisí 
síry /Oslo, 1994/).

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on Heavy 
Metals (Århus, 1998). (Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší 
pŚecházejícím hranice státŢ z roku 1979, o tŊžkých kovech /Århus, 1998/).

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on Persistent 
Organic Pollutants (Århus, 1998). (Protokol k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování
ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ z roku 1979, o persistentních organických 
polutantech /Århus, 1998/).

¶ Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution to abate 
Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone (Göteborg, 1999). (Protokol k 
ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ z roku 1979, o 
omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby pŚízemního ozónu /Göteborg, 1999/).

¶ United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 1982). (Úmluva OSN o 
morském právu /Montego Bay, 1982/).

Kód CELEX: 21998A0623(01) 

¶ Vienna Convention for the protection of the ozone layer (Vienna, 1985). (VídeŔská
úmluva o ochranŊ ozonové vrstvy ZemŊ /VídeŔ, 1985/).

Kód CELEX: 21988A1031(01)

¶ Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer (Montreal, 1987). 
(Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ZemŊ /Montreal, 
1987/).

Kód CELEX: 21988A1031(02), doplnŊno 291A1231(02)

¶ Amendment to the Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer (London, 
1990). (Londýnska zmŊna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu ZemŊ /Londýn, 1990/).
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Kód CELEX: 21991A1231(02)

¶ Amendment to the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer 
(Copenhagen, 1992). (KodaŔská zmŊna Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu ZemŊ /KodaŔ, 1992/).

Kód CELEX: 21994A0207(01)

¶ Amendment to the Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer 
(Montreal, 1997). (Montrealská zmŊna Montrealského protokolu o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu /Montreal, 1997/).

¶ Amendment to the Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer (Beijing, 
1999). (Pekingská zmŊna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují 
ozonovou vrstvu /Peking, 1999/).

Kód CELEX: 22002A0314(01)

¶ Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and 
their disposal (Basel, 1989). (Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpeļných
odpadŢ pŚes hranice státŢ a jejich zneškodŔování /Basilej, 1989/).

Kód CELEX: 21993A0216(02)

¶ Amendment to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous 
wastes and their disposal (Geneva, 1995). (ZmŊna Úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpeļných odpadŢ pŚes hranice státŢ a jejich zneškodŔování /Ženeva, 1995/).

Kód CELEX: 21997A1004(01)

¶ Protocol to the Convention on the control of transboundary movements of hazardous 
wastes and their disposal (Basel, 1999). (Protokol k ÚmluvŊ o kontrole pohybu 
nebezpeļných odpadŢ pŚes hranice státŢ a jejich zneškodŔovánía a o odpovŊdnosti a 
náhradŊ škod vznikajících v dŢsledku pohybu nebezpeļných odpadŢ pŚes hranice 
státŢ a jejich zneškodŔování /Basilej, 1999/).

¶ Convention on the International Commission for the protection of the river Elbe 
(Magdeburg, 1990) /EEC Translation/. (Úmluva o Mezinárodní komisi pro ochranu 
Labe /Magdeburg, 1990/).

Kód CELEX: 21991A1123(01)

¶ Protocol to the Convention of 8 October 1990 between the Governments of the Federal 
Republic of Germany and the Czech and Slovak Federal Republic and the European 
Economic Community on the International Commission for the protection of the river 
Elbe (Magdeburg, 1991). (Protokol k DohodŊ sjednané dne 8. Śíjna 1990 mezi vládami 
Spolkové republiky NŊmecko a Ļeské a Slovenské federativní republiky a 
Evropským hospodáŚským spoleļenstvím o Mezinárodní komisi na ochranu Labe 
/Magdeburg, 1991/).

Kód CELEX: 21993A0223(01)

¶ Agreement on the conservation of bats in Europe (London, 1991). (Dohoda o ochranŊ
populací evropských netopýrŢ /Londýn, 1991/).
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¶ Convention on environmental impact assessment in a transboundary context (Espoo, 
1991). (Úmluva o hodnocení vlivu na životní prostŚedí pŚesahujícího státní hranice 
/Espoo, 1991/).

¶ Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Convention on environmental 
impact assessment in a transboundary context (2003, Kiev). (Protokol o strategickém 
posuzování životního prostŚedí k ÚmluvŊ o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí
pŚesahujících hranice státŢ /Kyjev, 2003/).

¶ Convention on the protection and use of transboundary watercourses and international 
lakes (Helsinki, 1992). (Úmluva o ochranŊ a využívání hraniļních vodních tokŢ a 
mezinárodních jezer /Helsinky, 1992/).

¶ Protocol on Water and Health to the Convention on the protection and use of 
transboundary watercourses and international lakes (London, 1999). (Protokol o vodŊ a 
zdraví k ÚmluvŊ o ochranŊ a využívání hraniļních vodních tokŢ a mezinárodních 
jezer /London, 1999/).

¶ Convention on the transboundary effects of industrial accidents (Helsinki, 1992). 
(Úmluva o úļincích prŢmyslových havárií pŚesahujících hranice státŢ /Helsinki, 
1992/).

Kód CELEX: 21998A1203(01)

¶ Convention on biological diversity (Rio de Janeiro, 1992). (Úmluva o biologické 
rozmanitosti /Rio de Janeiro, 1992/).

Kód CELEX: 21993A1213(01)

¶ Cartagena protocol on biosafety to the convention on biological diversity (Montreal, 
2000). (Cartagenský protokol o biologické bezpeļnosti k ÚmluvŊ o biologické 
rozmanitosti /Montreal, 2000/).

Kód CELEX: 22002A0731(01)

¶ United Nations Framework Convention on Climate Change (Rio de Janeiro, 1992). 
(Rámcová úmluva OSN o zmŊnŊ klimatu /Rio de Janeiro, 1992/).

Kód CELEX: 21994A0207(02)

¶ Kyoto Protocol to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Kyoto, 1997). (Kjótský protokol k Rámcové úmluvŊ OSN o zmŊnŊ klimatu z roku 
1992 /Kjóto, 1997/).

¶ Convention on cooperation for the protection and sustainable use of the river Danube 
(Sofia, 1994). (Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje /Sofia, 
1994/).

Kód CELEX: 21997A1212(03)

¶ United Nations Convention to combat desertification in those countries experiencing 
serious drought and/or desertification (Paris, 1994). (Úmluva OSN o boji proti 
desertifikaci v zemích postižených velkým suchem nebo desertifikací /PaŚíž, 1994/). 
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¶ Convention on the International Commission for the protection of the Oder (Wroclaw, 
1996). (Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry pŚed zneļištŊním
/Vratislav, 1996/).

Kód CELEX: 21999A0415(01)

¶ Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental Matters (Århus, 1998). (Úmluva o pŚístupu k 
informacím, úļasti veŚejnosti na rozhodování a pŚístupu k právní ochranŊ v 
záležitostech životního prostŚedí /Århus, 1998/).

¶ Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and 
pesticides in international trade (Rotterdam, 1998). (Úmluva o postupu pŚedchozího 
souhlasu v mezinárodním obchodu s nŊkterými nebezpeļnými chemickými látkami a 
pŚípravky na ochranu rostlin /Rotterdam, 1998/).

¶ European Landscape Convention (Florence, 2000). (Evropská úmluva o krajinŊ
/Florencie, 2000/). 

¶ Stockholm convention on persistent organic pollutants (2001). (Stockholmská úmluva o 
perzistentních organických polutantech /2001/).

A.2 Implementace mezinárodních úmluv do práva ES 

¶ Council Resolution of 26 June 1978 setting up Action programme of the European 
Communities on the control and reduction of pollution caused by hydrocarbons 
discharged at sea. (Usnesení Rady ze dne 26. ļervna 1978, kterým se zavádí Akļní
program Evropských spoleļenství pro kontrolu a snižování zneļištŊní zpŢsobeného
vypouštŊním uhlovodíkŢ do moŚe).

Kód CELEX: 31978Y0708(01)

¶ Commission Decision No. 80/686/EEC of 25 June 1980 setting up an Advisory Commitee 
on the control and reduction of pollution caused by hydrocarbons discharged at sea. 
(Rozhodnutí Komise ļ. 80/686/EHS ze dne 25. ļervna 1980, kterým se zŚizuje 
Poradní výbor pro kontrolu a omezování zneļišŠování zpŢsobovaného vypouštŊním
uhlovodíkŢ do moŚe).

Kód CELEX: 31980D0686, doplnŊno 31985D0208, 31987D0144

¶ Council Decision No. 82/72/EEC of 3 December 1981 concerning the conclusion of the 
Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats. (Rozhodnutí 
Rady ļ. 82/72/EHS ze dne 3. prosince 1981 o sjednání Úmluvy o ochranŊ evropské 
fauny a flóry a pŚírodních stanovišŠ).

Kód CELEX: 31982D0072

¶ Council Decision No. 82/461/EEC of 24 June 1982 on the conclusion of the Convention 
on the migratory species of wild animals. (Rozhodnutí Rady ļ. 82/461/EHS ze dne 24. 
ļervna 1982 o sjednání Úmluvy o ochranŊ stŊhovavých druhŢ volnŊ žijících 
živoļichŢ).

Kód CELEX: 31982D0461
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¶ Council Decision No. 86/277/EEC of 12 June 1986 on the conclusion of the Protocol to 
the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on long-term financing of 
the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission 
of air pollutants in Europe (EMEP). (Rozhodnutí Rady ļ. 86/277/EHS ze dne 12. ļervna
1986, o sjednání Protokolu k ÚmluvŊ o dálkovém zneļišŠování ovzduší 
pŚecházejícím hranice státŢ z r. 1979, o dlouhodobém financování Kooperativního 
programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíŚení látek zneļišŠujících
ovzduší v rámci Evropy /EMEP/).

Kód CELEX: 31986D0277

¶ Council Decision No. 88/540/EEC of 14 October 1988 concerning the conclusion of the 
Vienna Convention for the protection of the ozone layer and the Montreal Protocol on 
substances that deplete the ozone layer. (Rozhodnutí Rady ļ. 88/540/EHS ze dne 14. 
Śíjna 1988 o sjednání VídeŔské úmluvy o ochranŊ ozonové vrstvy ZemŊ a 
Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu ZemŊ).

Kód CELEX: 31988D0540

¶ European Parliament and Council Directive 94/22/EC of 30 May 1994 on the conditions 
for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of 
hydrocarbons. (SmŊrnice 94/22/EC Evropského Parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 
30. kvŊtna 1994 o podmínkách udŊlování a užívání povolení k vyhledávání, 
prŢzkumu a tŊžbŊ uhlovodíkŢ).

Kód CELEX: 31994L0022

¶ Council Decision No. 97/640/EC of 22 September 1997 on the approval, on behalf of the 
Community, of the amendment to the Convention on the control of transboundary 
movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention), as laid down in 
Decision III/1 of the Conference of the Parties. (Rozhodnutí Rady ļ. 97/640/ES ze dne 
22. záŚí 1997 o schválení ZmŊny Úmluvy o kontrole pŚeshraniļního pohybu 
nebezpeļných odpadŢ a jejich zneškodŔování /Basilejská úmluva/ jménem 
Spoleļenství, jak vyplynul z rozhodnutí III/I konference stran Úmluvy).

Kód CELEX: 31997D0640

¶ Council Decision No. 98/145/EC of 12 February 1998 on the approval, on behalf of the 
European Community, of the amendments to Appendices I and II to the Bonn Convention 
on the conservation of migratory species of wild animals as decided by the fifth meeting 
of the Conference of the parties to the Convention. (Rozhodnutí Rady ļ. 98/145/ES ze 
dne 12. února 1989 o schválení doplŔkŢ k PŚílohám I a II Bonnské úmluvy o ochranŊ
stŊhovavých druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ, o nichž rozhodla konference stran 
Úmluvy, jménem Evropského spoleļenství).

Kód CELEX: 31998D0145

¶ Council Decision No. 2001/379/EC of 4 April 2001 on the approval, on behalf of the 
European Community, of the Protocol to the 1979 Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution on Heavy Metals. (Rozhodnutí Rady ļ. 2001/379/ES ze 
dne 4. dubna 2001 o schválení, Protokolu o tŊžkých kovech k ÚmluvŊ o dálkovém 
zneļišŠování ovzduší pŚecházejícím hranice státŢ z r. 1979, Evropským 
spoleļenstvím).
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Kód CELEX: 32001D0379

¶ Council Decision No. 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf 
of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder. 
(Rozhodnutí Rady ļ. 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 týkající se schválení 
Kjótského protokolu k Rámcové úmluvŊ OSN o zmŊnŊ klimatu jménem Evropského 
Spoleļenství a spoleļného plnŊní závazkŢ z nŊj vyplývajících).

Kód CELEX: 32002D0358

A.3 Horizontální právní pŚedpisy

¶ Council Decision of 8 December 1975 establishing a common procedure for the setting up 
and constant updating of an inventory of sources of information on the environment in the 
Community. (Rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 1975, kterým se stanoví spoleļný
postup pro vytvoŚení a stálou aktualizaci soupisu zdrojŢ informací o životním 
prostŚedí ve Spoleļenství (76/161/EHS). 

Kód CELEX: 31976D0161

¶ Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain 
public and private projects on the environment. (SmŊrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. 
ļervna 1985 o posuzování vlivŢ nŊkterých veŚejných a soukromých zámŊrŢ na 
životní prostŚedí).

Kód CELEX: 31985L0337; doplnŊno 31997L0011

¶ Council Regulation (EEC) No. 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the 
European Environment Agency and the European Environment Information and 
Observation Network (EIONET). (NaŚízení Rady /EHS/ ļ. 1210/90 ze dne 7. kvŊtna
1990, kterým se zŚizuje Evropská agentura pro životní prostŚedí a Evropská 
informaļní a pozorovací síŠ pro životní prostŚedí /EIONET/).

Kód CELEX: 31990R1210, zmŊna 31999R0933 a 32003R1641

¶ Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing 
reports on the implementation of certain Directives relating to the environment. 
(SmŊrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a 
racionalizují zprávy o provádŊní nŊkterých smŊrnic týkajících se životního 
prostŚedí).

Kód CELEX: 31991L0692

¶ Council Regulation (EEC) No. 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation 
by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme. 
(NaŚízení rady /EHS/ ļ. 1836/93 ze dne 29. ļervna 1993, kterým se podnikŢm
prŢmyslového sektoru umožŔuje dobrovolná úļast v programu Spoleļenství pro 
ekologické Śízení a ekologický audit).

Kód CELEX: 31993R1836, doplnŊno 31993R1836R(01), 31993R1836R(02),
31993R1836R(03).

¶ Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution 
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prevention and control (IPPC). (SmŊrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. záŚí 1996 o 
integrované prevenci a omezování zneļištŊní /IPPC/).

Kód CELEX: 31996L0061, zmŊna 32003L0035, 32003L0087, 32003R1882

¶ Commission Decision No. 97/264/EC of 16 April 1997 on the recognition of certification 
procedures in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No. 1836/93 of 29 
June 1993, allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a 
Community eco- management and audit scheme. (Rozhodnutí Komise ļ. 97/264/ES ze 
dne 16. dubna 1997, o pŚijetí certifikaļních postupŢ podle ļlánku 12 naŚízení Rady 
/EHS/ ļ. 1836/93 ze dne 29. ļervna 1993, jímž se podnikŢm prŢmyslového sektoru 
umožŔuje úļast v programu Spoleļenství pro ekologické Śízení a ekologický audit).

Kód CELEX: 31997D0264

¶ Commission Decision No. 97/265/EC of 16 April 1997 on the recognition of the 
international standard ISO 14001:1996 and the European standard EN ISO 14001:1996, 
establishing specification for environmental management systems, in accordance with 
Article 12 of Council Regulation (EEC) No. 1836/93 of 29 June 1993, allowing voluntary 
participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and 
audit scheme. (Rozhodnutí Komise ļ. 97/265/ES ze 16. dubna 1997, o pŚijetí
mezinárodní normy ISO 14001:1996 a Evropské normy EN ISO 14001:1996, kterým 
se zavádí specifikace pro systémy environmentálního managementu podle ļlánku 12 
naŚízení Rady /EHS/ ļ. 1836/93 ze dne 29. ļervna 1993, jímž se podnikŢm
prŢmyslového sektoru umožŔuje úļast v programu Spoleļenství pro ekologické 
Śízení a ekologický audit).

Kód CELEX: 31997D0265

¶ Commission Decision No. 99/391/EC of 31 May 1999 concerning the questionnaire 
relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and 
control (IPPC) (implementation of Council Directive 91/692/EEC). (Rozhodnutí Komise 
ļ. 99/391/ES ze dne 31. kvŊtna 1999 o dotazníku ke smŊrnici Rady 96/61/ES o 
integrované prevenci a omezování zneļištŊní /IPPC/ /provádŊní smŊrnice Rady 
91/692/EHS/).

Kód CELEX: 31999D0391

¶ Regulation (EC) No 1655/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 
2000 concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE). (NaŚízení 
Evropského Parlamentu A Rady (ES) ļ. 1655/2000 ze dne 17. ļervence 2000 o 
finanļním nástroji pro životní prostŚedí /LIFE/).

Kód CELEX: 32000R1655

¶ Regulation (EC) No. 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 
March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-
management and audit scheme (EMAS). (NaŚízení /ES/ ļ. 761/2001 Evropského 
Parlamentu a Rady ze dne 19. bŚezna 2001, kterým se organizacím umožŔuje
dobrovolná úļast v programu Spoleļenství pro ekologické Śízení a ekologický audit 
/EMAS/).

Kód CELEX: 32001R0761

¶ Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition, measurement and 
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disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of 
companies. (Doporuļení Komise ze dne 30. kvŊtna 2001 o rozpoznávání, mŊŚení a 
zveŚejŔování záležitostí spojených se životním prostŚedím ve výroļních úļetních
zprávách a ve výroļních zprávách spoleļností).

Kód CELEX: 32001H0453

¶ Council Decision No. 2001/582/EC of 18 June 2001 on the conclusion of the Agreement 
between the European Community and the Czech Republic concerning the Czech 
Republic's participation in the European Environment Agency and the European 
environment information and observation network. (Rozhodnutí Rady ļ. 2001/582/ES ze 
dne 18. ļervna 2001 o sjednání Dohody mezi Evropským spoleļenstvím a Ļeskou
republikou o úļasti Ļeské republiky v Evropské agentuŚe pro životní prostŚedí a 
v Evropské informaļní a pozorovací síti pro životní prostŚedí).

Kód CELEX: 32001D0582

¶ Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on 
the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. 
(SmŊrnice 2001/42/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. ļervna 2001 o 
posuzování vlivŢ nŊkterých plánŢ a programŢ na životní prostŚedí).

Kód CELEX: 32001L0042

¶ Decision No. 1411/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 
2001 on a Community Framework for cooperation to promote sustainable urban 
development. (Rozhodnutí ļ. 1411/2001/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 
27. ļervna 2001 o Rámci Spoleļenství pro spolupráci pŚi prosazování udržitelného 
rozvoje mŊst).

Kód CELEX: 32001D1411, zmŊna 32004D0786

¶ Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 
2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the 
internal electricity market. (SmŊrnice 2001/77/ES Evropského Parlamentu a Rady ze 
dne 27. záŚí 2001 o podpoŚe výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojŢ energie 
na vnitŚním trhu s elektrickou energií).

Kód CELEX: 32001L0077

¶ Council Resolution of 13 November 2001 on the launch of the initial period of global 
monitoring for environment and security (GMES). (Usnesení Rady ze dne 13. listopadu 
2001 o zahájení poļáteļního období globálního monitoringu pro životní prostŚedí a 
bezpeļnost /GMES/).

Kód CELEX: 32001G1211(01)

¶ Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 
2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme. (Rozhodnutí 
Evrospkého Parlamentu a Rady ļ. 1600/2002/ES ze dne 22. ļervence 2002 o Šestém 
akļním programu Spoleļenství pro životní prostŚedí).

Kód CELEX: 32002D1600

¶ Council Framework Decision 2003/80/JHA of 27 January 2003 on the protection of the 
environment through criminal law. (Rámcové rozhodnutí Rady 2003/80/JHA ze dne 27. 



14

ledna 2003 o trestní odpovŊdnosti v oblasti ochrany životního prostŚedí).
Kód CELEX: 32003F0080

¶ Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 
on public access to environmental information and repealing Council Directive 
90/313/EEC. (SmŊrnice 2003/4/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 
2003 o pŚístupu veŚejnosti k informacím o životním prostŚedí, rušící SmŊrnici Rady 
90/313/EHS).

Kód CELEX: 32003L0004

¶ Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 
providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and 
programmes relating to the environment and amending with regard to public participation 
and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC – Statement by the 
Commission. (SmŊrnice 2003/35/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. 
kvŊtna 2003 o úļasti veŚejnosti pŚi zpracovávání nŊkterých plánŢ a programŢ
týkajících se životního prostŚedí a o zmŊnŊ SmŊrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES 
v souvislosti s úļastí veŚejnosti a s pŚístupem k právní ochranŊ).

Kód CELEX: 32003L0035

A.4 Kvalita vod, vodní hospodáŚství

¶ Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975 concerning the quality required of surface 
water intended for the abstraction of drinking water in the Member States. (SmŊrnice
Rady 75/440/EHS ze dne 16. ļervna 1975 o požadované kvalitŊ povrchové vody, 
která má být v ļlenských státech použita pro pŚípravu pitné vody).

Kód CELEX: 31975L0440
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2007 

¶ Council Directive 76/160/EEC of 8 December 1975 concerning the quality of bathing 
water. (SmŊrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o kvalitŊ vody urļené ke 
koupání).

Kód CELEX: 31976L0160

¶ Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous 
substances discharged into the aquatic environment of the Community. (SmŊrnice Rady 
76/464/EHS ze dne 4. kvŊtna 1976 o zneļišŠování urļitými nebezpeļnými látkami 
vypouštŊnými do vodního prostŚedí Spoleļenství).

Kód CELEX: 31976L0464
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2013 

¶ Council Decision No. 77/795/EEC of 12 December 1977 establishing a common 
procedure for the exchange of information on the quality of surface fresh water in the 
Community. (Rozhodnutí Rady ļ. 77/795/EHS ze dne 12. prosince 1977, kterým se 
zakládá spoleļný postup výmŊny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve 
Spoleļenství).

Kód CELEX: 31977D0795, doplnŊno 31984D0422, 31986D0574, 31990D0002, 
32003R0807
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¶ Council Directive 78/659/EEC of 18 July 1978 on the quality of fresh waters needing 
protection or improvement in order to support fish life. (SmŊrnice Rady 78/659/EHS ze 
dne 18. ļervence 1978 o povrchových sladkých vodách, jejichž jakost potŚebuje
ochranu ļi zlepšení k tomu, aby v nich byl podpoŚen život ryb).

Kód CELEX: 31978L0659
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2013 

¶ Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of 
measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the 
abstraction of drinking water in the Member States. (SmŊrnice Rady 79/869/EHS ze dne 
9. Śíjna 1979 o metodách mŊŚení, frekvenci vzorkování a metodách analýzy 
povrchové vody urļené v ļlenských státech pro pŚípravu pitné vody).

Kód CELEX: 31979L0869, doplnŊno 31981L0855, 31991L0692, 32003R0807 
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2007 

¶ Council Directive 79/923/EEC of 30 October 1979 on the quality required of shellfish 
waters. (SmŊrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. Śíjna 1979 o požadované jakosti vod 
s výskytem korýšŢ/mŊkkýšŢ).

Kód CELEX: 31979L0923
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2013 

¶ Council Directive 80/68/EEC of 17 December 1979 on the protection of groundwater 
against pollution caused by certain dangerous substances. (SmŊrnice Rady 80/68/EHS ze 
dne 17. prosince 1979 o ochranŊ podzemních vod pŚed zneļišŠováním urļitými
nebezpeļnými látkami).

Kód CELEX: 31980L0068
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2013 

¶ Council Directive 80/778/EEC of 15 July 1980 relating to the quality of water intended 
for human consumption. (SmŊrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. ļervence 1980 o 
jakosti vody urļené k lidské spotŚebŊ).

Kód CELEX: 31980L0778
Ruší se s úļinností od 22. 12. 2013 

¶ Council Decision No. 81/856/EEC of 19 October 1981 adapting, consequent upon the 
accession of Greece, decision 77/795/EEC establishing a common procedure for the 
exchange of information on the quality of surface fresh water in the Community. 
(Rozhodnutí Rady ļ. 81/856/EHS ze dne 19. Śíjna 1981, kterým se v dŢsledku
pŚistoupení řecka pŚizpŢsobuje rozhodnutí 77/795/EHS, kterým se zakládá spoleļný
postup výmŊny informací o jakosti sladkých povrchových vod ve Spoleļenství).

Kód CELEX: 31981D0856

¶ Council Directive 82/176/EEC of 22 March 1982 on limit values and quality objectives 
for mercury discharges by the chlor-alkali electrolysis industry. (SmŊrnice Rady 
82/176/EHS ze dne 22. bŚezna 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro 
vypouštŊní rtuti z prŢmyslového odvŊtví elektrolýzy alkalických chloridŢ).

Kód CELEX: 31982L0176
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¶ Council Resolution of 7 February 1983 concerning the combating of water polution. 
(Usnesení Rady ze dne 7. února 1983 o boji proti zneļišŠování vody).

Kód CELEX: 31983Y0217(02)

¶ Council Directive 83/513/EEC of 26 September 1983 on limit values and quality 
objectives for cadmium discharges. (SmŊrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. záŚí 1983 o 
mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštŊní kadmia).

Kód CELEX: 31983L0513

¶ Council Directive 84/156/EEC of 8 March 1984 on limit values and quality objectives for 
mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry. (SmŊrnice
Rady 84/156/EHS ze dne 8. bŚezna 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro 
vypouštŊní rtuti z jiných prŢmyslových odvŊtví než je elektrolýza alkalických 
chloridŢ).

Kód CELEX: 31984L0156

¶ Council Directive 84/491/EEC of 9 October 1984 on limit values and quality objectives 
for discharges of hexachlorocyclohexane. (SmŊrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. Śíjna
1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštŊní
hexachlorcyklohexanu).

Kód CELEX: 31984L0491

¶ Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for 
discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 
76/464/EEC. (SmŊrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. ļervna 1986 o mezních 
hodnotách a jakostních cílech pro vypouštŊní urļitých nebezpeļných látek 
uvedených v seznamu I pŚílohy smŊrnice 76/464/EHS).

Kód CELEX: 31986L0280

¶ Council Directive 88/347/EEC of 16 June 1988 amending Annex II to Directive 
86/280/EEC on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous 
substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC. (SmŊrnice Rady 
88/347/EHS ze dne 16. ļervna 1988, kterou se mŊní pŚíloha II smŊrnice 86/280/EHS o 
mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštŊní urļitých nebezpeļných látek 
uvedených v seznamu I pŚílohy smŊrnice 76/464/EHS).

Kód CELEX: 31988L0347

¶ Council Directive 90/415/EEC of 27 July 1990 amending Annex II to Directive 
86/280/EEC on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous 
substances included in list I of the Annex to Directive 76/464/EEC. (SmŊrnice Rady 
90/415/EHS ze dne 27. ļervence 1990, kterou se mŊní pŚíloha II smŊrnice
86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštŊní urļitých
nebezpeļných látek uvedených v seznamu I pŚílohy smŊrnice 76/464/EHS).

Kód CELEX: 31990L0415

¶ Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment. 
(SmŊrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. kvŊtna 1991 o ļištŊní mŊstských odpadních 
vod).

Kód CELEX: 31991L0271, doplnŊno 31998L0016
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¶ Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters 
against pollution caused by nitrates from agricultural sources. (SmŊrnice Rady 
91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochranŊ vod pŚed zneļištŊním nitráty 
pocházejícími ze zemŊdŊlských zdrojŢ).

Kód CELEX: 31991L0676

¶ Commission Decision No. 93/481/EEC of 28 July 1993 concerning formats for the 
presentation of national programmes as foreseen by Article 17 of Council Directive 
91/271/EEC. (Rozhodnutí Komise ļ. 93/481/EHS ze dne 28. ļervence 1993 o formátu, 
v nŊmž mají být zpracovány národní programy ve smyslu ļlánku 17 smŊrnice Rady 
91/271/EHS).

Kód CELEX: 31993D0481

¶ Council Resolution 95/C 49/01 of 20 February 1995 on groundwater protection. 
(Usnesení Rady 95/C 49/01 ze dne 20. února 1995 o ochranŊ podzemních vod).

Kód CELEX: 31995Y0228(01)

¶ Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for 
human consumption. (SmŊrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o kvalitŊ vody 
urļené k lidské spotŚebŊ).

Kód CELEX: 31998L0083

¶ Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy. (SmŊrnice
2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. Śíjna 2000, kterou se stanoví 
rámec pro ļinnost Spoleļenství v oblasti vodohospodáŚské politiky).

Kód CELEX: 32000L0060, zmŊna 32001D2455

¶ Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 
November 2001 establishing the list of priority substances in the field of water policy and 
amending Directive 2000/60/EC. (Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ļ.
2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 2001, kterým se stanoví seznam prioritních látek v 
oblasti vodní politiky a mŊní smŊrnice 2000/60/ES).

Kód CELEX: 32001D2455

¶ Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 
November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution 
from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention 
of pollution from ships. (NaŚízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ ļ. 2099/2002 ze 
dne 5. listopadu 2002, kterým se zŚizuje Výbor pro námoŚní bezpeļnost a zabránŊní
zneļištŊní z lodí (COSS) a kterým se mŊní naŚízení o námoŚní bezpeļnosti a zabránŊní
zneļištŊní z lodí).

Kód CELEX: 32002R2099, zmŊna 32004R0415

¶ Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council of 14 April 
2003 on the prohibition of organotin compounds on ships. (NaŚízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) ļ. 782/2003 ze dne 14. dubna 2003 o zákazu organických 
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slouļenin cínu na plavidlech). 
Kód CELEX: 32003R0782

¶ Directive 2005/35/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 
2005 on ship-source pollution and on the introduction of penalties for infringements. 
(SmŊrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. záŚí 2005 o 
zneļištŊní z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání). 

Kód CELEX: 32005L0035

A.5 Kvalita ovzduší, ochrana ovzduší 

¶ Council Directive 70/220/EEC of 20 March 1970 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to measures to be taken against air pollution by gases from 
positive-ignition engines of motor vehicles. (SmŊrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. 
bŚezna 1970 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se opatŚení
proti zneļišŠování ovzduší plynnými emisemi z motorových vozidel).

Kód CELEX: 31970L0220, zmŊna 31988L0076, 31988L0436, 31991L0441, 31993L0059, 
31996L0044, 31998L0069, 31998L0077, 31999L0102, 32001L0001, 32001L0100, 
32001L0100, 32002L0080, 32003L0076 

¶ Council Directive 72/306/EEC of 2 August 1972 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants 
from diesel engines for use in vehicles. (SmŊrnice Rady 72/306/EHS ze dne 2. srpna 
1972 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se opatŚení proti 
emisím zneļišŠujících látek z dieselových motorŢ).

Kód CELEX: 31972L0306, konsolidované znŊní 01972L0306-20050311

¶ Council Directive 77/537/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the measures to be taken against the emission of pollutants 
from diesel engines for use in wheeled agricultural or forestry tractors. (SmŊrnice Rady 
77/537/EHS ze dne 28. ļervence 1977 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ
týkajících se opatŚení proti emisím zneļišŠujících látek z dieselových motorŢ
kolových zemŊdŊlských a lesních traktorŢ).

Kód CELEX: 31977L0537, konsolidované znŊní 01977L0537-19821221, zmŊna
31997L0054

¶ Council Directive 80/1268/EEC of 16 December 1980 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the fuel consumption of motor vehicles. (SmŊrnice Rady 
80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ
týkajících se spotŚeby paliva motorových vozidel).

Kód CELEX: 31980L1268, konsolidované znŊní 01980L1268-20040219

¶ Council Directive 84/360/EEC of 28 June 1984 on the combating of air pollution from 
industrial plants. (SmŊrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. ļervna 1984 o boji proti 
zneļišŠování ovzduší prŢmyslovými podniky).

Kód CELEX: 31984L0360, zmŊna 31991L0692

¶ Council Directive 85/203/EEC of 7 March 1985 on air quality standards for nitrogen 
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dioxide. (SmŊrnice Rady 85/203/EHS ze dne 7. bŚezna 1985 o standardech kvality 
ovzduší pro oxid dusiļitý).

Kód CELEX: 31985L0203

¶ Council Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of 
environmental pollution by asbestos. (SmŊrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. bŚezna 
1987 o prevenci a omezování zneļištŊní azbestem).

Kód CELEX: 31987L0217

¶ Council Directive 88/77/EEC of 3 December 1987 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous 
pollutants from diesel engines for use in vehicles. (SmŊrnice Rady 88/77/EHS o 
sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se opatŚení proti emisím 
plynných zneļisŠujících látek ze vznŊtových motorŢ vozidel).

Kód CELEX: 31988L0077, konsolidované znŊní 01988L0077-20040501

¶ Council Directive 92/72/EEC of 21 September 1992 on air pollution by ozone. (SmŊrnice
Rady 92/72/EHS ze dne 21. záŚí 1992 o zneļištŊní ovzduší ozonem).

Kód CELEX: 31992L0072

¶ Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain 
liquid fuels. (SmŊrnice Rady 93/12/EHS ze dne 23. bŚezna 1993 o obsahu síry 
v nŊkterých kapalných palivech).

Kód CELEX: 31993L0012, zmŊna 31998L0070, 31999L0032

¶ Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by 
improving energy efficiency (SAVE). (SmŊrnice Rady 93/76/EHS o omezování emisí 
oxidu uhliļitého zlepšením energetické úļinnosti).

Kód CELEX: 31993L0076

¶ Directive 94/12/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 
relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles 
and amending Directive 70/220/EEC. (SmŊrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/12/ES ze dne 23. bŚezna 1994 o opatŚeních proti zneļišŠování ovzduší emisemi z 
motorových vozidel a o zmŊnŊ smŊrnice 70/220/EHS).

Kód CELEX: 31994L0012

¶ Directive 94/63/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 1994 
on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage 
of petrol and its distribution from terminals to service stations. (SmŊrnice 94/63/EC 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. prosince 1994 o kontrole tŊkavých
organických slouļenin /VOC/, které vznikají pŚi skladování benzinu a pŚi jeho 
distribuci z terminálŢ do ļerpacích stanic).

Kód CELEX: 31994L0063, konsolidované znŊní 01994L0063-20031120

¶ Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and 
management. (SmŊrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. záŚí 1996 o hodnocení a Śízení 
kvality vnŊjšího ovzduší).

Kód CELEX: 31996L0062, konsolidované znŊní 01996L0062-20031120
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¶ Council Decision No. 97/101/EC of 27 January 1997 establishing a reciprocal exchange 
of information and data from networks and individual stations measuring ambient air 
pollution within the Member States. (Rozhodnutí Rady ļ. 97/101/ES ze dne 27. ledna 
1997, kterým se mezi ļlenskými státy zavádí reciproļní výmŊna informací a dat ze 
sítí a jednotlivých stanic mŊŚících zneļištŊní vnŊjšího ovzduší).

Kód CELEX: 31997D0101, konsolidované znŊní 01997D0101-20011026

¶ Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 
on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the 
emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be 
installed in non-road mobile machinery. (SmŊrnice 97/68/ES Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 16. prosince 1997, pro aproximaci tŊch zákonŢ ļlenských státŢ, které se 
vztahují na opatŚení proti emisím plynných polutantŢ a ļástic ze spalovacích motorŢ
strojŢ nesilniļního provozu).

Kód CELEX: 397L0068, konsolidované znŊní 01997L0068-20040520

¶ Directive 98/69/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 
relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles 
and amending Council Directive 70/220/EEC. (SmŊrnice Evropského parlamentu a 
Rady 98/69/ES ze dne 13. Śíjna 1998 o opatŚeních proti zneļišŠování ovzduší emisemi 
z motorových vozidel a o zmŊnŊ smŊrnice 70/220/EHS).

Kód CELEX: 01998L0069-19981228, konsolidované znŊní 01998L0069-19981228

¶ Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 
relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 
93/12/EEC. (SmŊrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. Śíjna 1998 
o jakosti benzinu a motorové nafty a o zmŊnŊ smŊrnice 93/12/EHS).

Kód CELEX: 31998L0070, konsolidované znŊní 01998L0070-20031120

¶ Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 
relating to ozone in ambient air. (SmŊrnice 2002/3/ES Evropského parlamentu a Rady 
ze dne 12. února 2002 o ozónu ve vnŊjším ovzduší).

Kód CELEX: 32002L0003

¶ Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile 
organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and 
installations. (SmŊrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. bŚezna 1999 o omezování emisí 
tŊkavých organických látek vznikajících pŚi užívání organických rozpouštŊdel pŚi
nŊkterých ļinnostech a v nŊkterých zaŚízeních).

Kód CELEX: 31999L0013, konsolidované znŊní 01999L0013-20040430

¶ Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur 
dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air. (SmŊrnice Rady 1999/30/ES ze dne 22. dubna 1999 o mezních hodnotách pro oxid 
siŚiļitý, oxid dusiļitý a oxidy dusíku, suspendované ļástice a olovo ve vnŊjším
ovzduší).

Kód CELEX: 31999L0030, konsolidované znŊní 01999L0030-20011023
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¶ Council Directive 1999/32/EC of 26 April 1999 relating to a reduction in the sulphur 
content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EEC. (SmŊrnice Rady 
1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snížení obsahu síry v nŊkterých kapalných 
palivech a o zmŊnŊ smŊrnice 93/12/EHS).

Kód CELEX: 31999L0032, konsolidované znŊní: 01999L0032-20050811

¶ Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 
1999 relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 
emissions in respect of the marketing of new passenger cars. (SmŊrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 1999/94/ES o dostupnosti informací o hospodaŚení s pohonnými 
hmotami a o emisích oxidu uhliļitého pro spotŚebitelé pŚi uvádŊní nových osobních 
automobilŢ na trh).

Kód CELEX: 31999L0094, konsolidované znŊní 01999L0094-20031120

¶ Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 
1999 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be 
taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition 
engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition 
engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and 
amending Council Directive 88/77/EEC. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 
1999/96/ES ze dne 13. prosince 1999 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ
týkajících se opatŚení proti emisím plynných zneļišŠujících látek a zneļišŠujících
ļástic ze vznŊtových motorŢ vozidel a emisím plynných zneļišŠujících látek ze 
zážehových motorŢ vozidel pohánŊných zemním plynem nebo zkapalnŊným ropným 
plynem a o zmŊnŊ smŊrnice Rady 88/77/EHS).

Kód CELEX: 31999L0096

¶ Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2000 on 
action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines 
intended to power agricultural or forestry tractors and amending Council Directive 
74/150/EEC. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. 
kvŊtna 2000 o opatŚeních proti emisím plynných zneļišŠujících látek a zneļišŠujících
ļástic z motorŢ používaných k pohonu zemŊdŊlských a lesnických traktorŢ, kterou 
se mŊní smŊrnice Rady 74/150/EHS).

Kód CELEX: 32000L0025, konsolidované znŊní 02000L0025-20050321

¶ Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 
2000 relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air (SmŊrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2000/69/ES ze dne 16. listopadu 2000 o mezních 
hodnotách pro benzen a oxid uhelnatý ve vnŊjším ovzduší).

Kód CELEX: 32000L0069, konsolidované znŊní 02000L0069-20001213

¶ Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 
on the incineration of waste. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/76/ES ze 
dne 4. prosince 2000 o spalování odpadu).

Kód CELEX: 32000L0076

¶ Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 
on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion 
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plants. (SmŊrnice EP a Rady 2001/80/ES ze dne 23. Śíjna 2001 o emisních limitech 
pro nŊkteré zneļišŠující látky vypouštŊné do ovzduší z  velkých spalovacích 
zaŚízení).

Kód CELEX: 32001L0080

¶ Directive 2001/81/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 
on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants. (SmŊrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 2001/81/ES 23. Śíjna 2001 o národních emisních stropech pro 
nŊkteré zneļišŠující látky v ovzduší).

Kód CELEX: 32001L0081

¶ Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council of 12 February 2002 
relating to ozone in ambient air. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2002/3/ES 
ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnŊjším ovzduší).

Kód CELEX: 32002L0003

¶ Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on 
the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic 
solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending 
Directive1999/13/EC. (SmŊrnice Evropského Parlamntu a Rady 2004/42/ES ze dne 
21. dubna 2004 o omezování emisí tŊkavých organických látek vznikajících pŚi
užívání organických rozpouštŊdel v urļitých barvách, lacích a výrobcích 
k pŚelakování vozidel).

Kód CELEX: 32004L0042

¶ Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 
2004 relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons 
in ambient air. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických 
uhlovodíkŢ ve vnŊjším ovzduší).

Kód CELEX: 32004L0107

¶ Commission Regulation (EC) No 2216/2004 of 21 December 2004 for a standardised and 
secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament 
and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the 
Council. (NaŚízení Komise (ES) ļ. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o 
standardizovaném a bezpeļném systému rejstŚíkŢ podle smŊrnice 2003/87/ES 
Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a 
RadyText s významem pro EHP).

Kód CELEX: 32004R2216

¶ Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council of 28 September 
2005 on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to 
be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-
ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-
ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles. 
(SmŊrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. záŚí 2005 o 
sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se opatŚení proti emisím 
plynných zneļišŠujících látek a zneļišŠujících ļástic ze vznŊtových motorŢ vozidel a 
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emisím plynných zneļišŠujících látek ze zážehových motorŢ vozidel pohánŊných
zemním plynem nebo zkapalnŊným ropným plynem).

Kód CELEX: 32005L0055

A.6 ZmŊna klimatu a ochrana ozonové vrstvy ZemŊ

¶ Council Decision No. 93/389/EEC of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of 
Community CO2 and other greenhouse gas emissions. (Rozhodnutí Rady ļ. 93/389/EHS 
ze dne 24. ļervna 1993 o monitorovacím mechanismu Spoleļenství pro emise CO2 a 
další plyny zpŢsobující skleníkový efekt ZemŊ).

Kód CELEX: 31993D0389

¶ Council Directive 93/76/EEC of 13 September 1993 to limit carbon dioxide emissions by 
improving energy efficiency (SAVE). (SmŊrnice Rady 93/76/EHS ze dne 13. záŚí 1993 
o omezování emisí oxidu uhliļitého prostŚednictvím zvyšování energetické 
úļinnosti).

Kód CELEX: 31993L0076 

¶ Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 
2000 on substances that deplete the ozone layer (NaŚízení Evropského Parlamentu a 
Rady ze dne 29. ļervna 2000 ļ. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu) 
Kód CELEX: 32000R2037

¶ Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 
establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Community and amending Council Directive 96/61/EC (SmŊrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoŚení systému pro obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynŢ ve Spoleļenství a o zmŊnŊ smŊrnice Rady 96/61/ES)
Kód CELEX: 32003L0087

¶ Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 
amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project 
mechanisms (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27 Śíjna
2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mŊní
smŊrnice 2003/87/ES o vytvoŚení systému pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynŢ ve Spoleļenství)
Kód CELEX: 32004L0101

¶ Commission Decision of 29 January 2004 establishing guidelines for the monitoring and 
reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European 
Parliament and of the Council (Rozhodnutí Komise (156/2004/ES) ze dne 29. ledna 2004 
o smŊrnicích pro monitorování a oznamování emisí skleníkových plynŢ podle 
SmŊrnice 2003/87/ES) 
Kód CELEX: 32004D0156

A.7 Ochrana pŚírody a krajiny 
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¶ Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds. 
(SmŊrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochranŊ volnŊ žijícího ptactva).

Kód CELEX: 31979L0409, konsolidované znŊní 01979L0409-20030605

¶ Council Regulation (EEC) No. 348/81 of 20 January 1981 on common rules for imports 
of whales or other cetacean products. (NaŚízení Rady /EHS/ ze dne 20. ledna 1981 o 
spoleļných pravidlech pro dovoz velryb a dalších výrobkŢ z kytovcŢ).

Kód CELEX: 31981R0348, konsolidované znŊní 01981R0348-19950101

¶ Council Directive 83/129/EEC of 28 March 1983 concerning the importation into 
Member States of skins of certain seal pups and products derived therefrom. (SmŊrnice
Rady 83/129/EHS ze dne 28. bŚezna 1983 o dovozu kŢží z mláŅat tuleŔŢ a výrobkŢ
z nich vyrobených do ļlenských státŢ).

Kód CELEX: 31983L0129, konsolidované znŊní 01983L0129-19890615

¶ Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection 
of animals used for experimental and other scientific purposes. (SmŊrnice Rady ze dne 
24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních pŚedpisŢ ļlenských státŢ
týkajících se ochrany zvíŚat používaných pro pokusné a jiné vŊdecké úļely).

Kód CELEX: 31986L0609

¶ Council Regulation (EEC) No. 3254/91 of 4 November 1991 prohibiting the use of 
leghold traps in the Community and the introduction into the Community of pelts and 
manufactured goods of certain wild animal species originating in countries which catch 
them by means of leghold traps or trapping methods which do not meet international 
humane trapping standards. (NaŚízení Rady /EHS/ ze dne 4. listopadu 1991, kterým se 
ve Spoleļenství zakazuje používání nášlapných pastí a dovoz kŢží a výrobkŢ z volnŊ
žijících druhŢ živoļichŢ do Spoleļenství ze zemí, v nichž je používání nášlapných 
pastí k jejich odchytu povoleno anebo v nichž jsou k odchytu používány jiné metody, 
které nesplŔují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí).

Kód CELEX: 31991R3254

¶ Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and 
of wild fauna and flora. (SmŊrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kvŊtna 1992 o ochranŊ
pŚírodních stanovišŠ a druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin).

Kód CELEX: 31992L0043, konsolidované znŊní 01992L0043-20031120

¶ Council Regulation (EC) No. 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of 
wild fauna and flora by regulating trade therein. (NaŚízení Rady /ES/ ļ. 338/97 ze dne 9. 
prosince 1996 o ochranŊ druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin 
pomocí regulace obchodu s nimi).

Kód CELEX: 31997R0338, konsolidované znŊní 01997R0338-20050822

¶ Commission Decision No. 97/266/EC of 18 December 1996 concerning a site information 
format for proposed NATURA 2000 sites. (Rozhodnutí Komise ļ. 97/266/ES ze dne 18. 
prosince 1996 o formátu, v nŊmž mají být podávány informace o oblastech 
vybraných pro síŠ NATURA 2000).



25

Kód CELEX: 31997D0266

¶ Commission Regulation (EC) No. 35/97 of 10 January 1997 laying down provisions on 
the certification of pelts and goods covered by Council Regulation (EEC) No. 3254/91. 
(NaŚízení Komise /ES/ ļ. 35/97 ze dne 10. ledna 1997, kterým se stanoví postup 
certifikace kŢží a výrobkŢ podle naŚízení Rady /EHS/ ļ. 3254/91).

Kód CELEX: 31997R0035

¶ Council Decision No. 97/602/EC of 22 July 1997 concerning the list referred to in the 
second subparagraph of Article 3(1) of Regulation (EEC) No. 3254/91 and in Article 
1(1)(a) of Commission Regulation (EC) No. 35/97. (Rozhodnutí Rady ļ. 97/602/ES ze 
dne 22. ļervence 1997 o seznamu pŚipraveném podle ļlánku 3 odst. (1) (2. odrážka) 
naŚízení Rady /EHS/ ļ. 3254/91 a podle ļlánku 1 odst. (1) (a) naŚízení Komise /ES/ ļ.
35/97).

Kód CELEX: 31997D0602, doplnŊno 31998D0188

¶ Council Directive 1999/22/EC of 29 March 1999 relating to the keeping of wild animals 
in zoos. (SmŊrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. bŚezna 1999 o chovu volnŊ žijících 
živoļichŢ v zoologických zahradách).

Kód CELEX: 31999L0022

¶ Regulation (EC) No 2494/2000 of the European Parliament and of the Council of 7 
November 2000 on measures to promote the conservation and sustainable management of 
tropical forests and other forests in developing countries. (NaŚízení /ES/ ļ. 2494/2000 
Evropského Parlamentu a Rady ze dne 7. listopadu 2000 o opatŚeních k prosazování 
ochrany a udržitelného hospodaŚení tropických pralesŢ a ostatních lesních porostŢ
v rozvojových zemích). 

Kód CELEX: 32000R2494

¶ Commission Regulation (EC) No. 1808/2001 of 30 August 2001 laying down detailed 
rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No. 338/97 on the 
protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein. (NaŚízení 
Komise (ES) ļ. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001, kterým se stanoví podrobná 
pravidla pro implementaci naŚízení Rady (ES) ļ. 338/97 o ochranŊ druhŢ volnŊ
žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin pomocí regulace obchodu s nimi).

Kód CELEX: 32001R1808

¶ Commission Regulation (EC) No. 349/2003 of 25 February 2003 suspending the 
introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora. 
(NaŚízení Komise /ES/ ļ. 349/2003 ze dne 25. února 2003, kterým se pozastavuje 
dovoz vzorkŢ urļitých druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin do 
Spoleļenství).

Kód CELEX: 32003R0349, konsolidované znŊní 02003R0349-20050218

¶ Regulation (EC) No. 2152/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 
November 2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the 
Community (Forest Focus). (NaŚízení /ES/ ļ. 2152/2003 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesŢ a environmentálních interakcí ve 
Spoleļenství).
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Kód CELEX: 32003R2152

¶ Commission Decision of 22 December 2003 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Alpine biogeographical 
region /2004/69/EC/. (Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2003, kterým se pŚijímá
seznam lokalit významných pro Spoleļenství v alpské biogeografické oblasti podle 
smŊrnice Rady 92/43/EHS).

Kód CELEX: 32003D0069

¶ Commission Decision of 7 December 2004 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical 
region /2004/798/EC/. (Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004 kterým se pŚijímá
seznam lokalit významných pro Spoleļenství v kontinentální biogeografické oblasti 
podle smŊrnice Rady 92/43/EHS). 

Kód CELEX: 32004D0798

¶ Commission Decision of 7 December 2004 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Atlantic biogeographical 
region /2004/813/EC/. (Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2004 kterým se pŚijímá
seznam lokalit významných pro Spoleļenství v atlantské biogeografické oblasti podle 
smŊrnice Rady 92/43/EHS).

Kód CELEX: 32004D0813

¶ Commission Decision of 13 January 2005 adopting, pursuant to Council Directive 
92/43/EEC, the list of sites of Community importance for the Boreal biogeographical 
region /2005/101/EC/. (Rozhodnutí Komise ze dne 13. ledna 2005 kterým se pŚijímá
seznam lokalit významných pro Spoleļenství v severské biogeografické oblasti podle 
smŊrnice Rady 92/43/EHS).

Kód CELEX: 32005D0101

A.8 Odpadové hospodáŚství

¶ Council Directive 75/439/EEC of 16 July 1975 on the disposal of waste oils. (SmŊrnice
Rady 75/439/EHS ze dne 16. ļervence 1975 o zneškodŔování odpadních olejŢ).

Kód CELEX: 31975L0439, doplnŊno 31987L0101, 31991L0692, 32000L0076

¶ Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste. (SmŊrnice Rady 75/442/EHS 
ze dne 15. ļervence 1975 o odpadech).

Kód CELEX: 31975L0442, konsolidované znŊní 01975L0442-19960528, zmŊna
31996L0059, 32003R1882

¶ Commission Decision No. 76/431/EEC of 21 April 1976 setting up a Committee on Waste 
Management. (Rozhodnutí Komise ļ. 76/431/EHS ze dne 21. dubna 1976 kterým se 
ustavuje Výbor pro nakládání s odpady).

Kód CELEX: 31976D0431, konsolidované znŊní 01976D0431-20040501

¶ Council Directive 78/176/EEC of 20 February 1978 on waste from the titanium dioxide 
industry. (SmŊrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z prŢmyslu
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oxidu titaniļitého).
Kód CELEX: 31978L0176, doplnŊno 31982L0883, 31983L0029, 31991L0692

¶ Council Recommendation of 3 December 1981 concerning the re-use of waste paper and 
the use of recycled paper. (Doporuļení Rady ze dne 3. prosince 1981 o dalším využití 
odpadního papíru a používání recyklovaného papíru).

Kód CELEX: 31981X0972

¶ Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance 
and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry. 
(SmŊrnice Rady 82/883/EHS ze dne 3. prosince 1982 o postupech prŢzkumu a 
monitorování oblastí zasažených odpady z prŢmyslu oxidu titaniļitého).

Kód CELEX: 31982L0883, zmŊna 32003R0807 

¶ Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and 
in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. (SmŊrnice Rady 
86/278/EHS ze dne 12. ļervna 1986 o ochranŊ životního prostŚedí a pŚedevším pŢdy,
jsou-li pro zemŊdŊlské úļely používány kaly z ļistíren odpadních vod).

Kód CELEX: 31986L0278, konsolidované znŊní 01986L0278-20030605

¶ Council Directive 87/217/EEC of 19 March 1987 on the prevention and reduction of 
environmental pollution by asbestos. (SmŊrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. bŚezna 
1987 o prevenci a omezování zneļištŊní azbestem).

Kód CELEX: 31987L0217

¶ Council Directive 91/157/EEC of 18 March 1991 on batteries and accumulators 
containing certain dangerous substances. (SmŊrnice Rady 91/157/EHS ze dne 18. 
bŚezna 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících urļité nebezpeļné látky).

Kód CELEX: 31991L0157, zmŊna 31998L0101

¶ Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste. (SmŊrnice
Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpeļných odpadech).

Kód CELEX: 31991L0689, konsolidované znŊní 01991L0689-19940722

¶ Council Directive 92/112/EEC of 15 December 1992 on procedures for harmonizing the 
programmes for the reduction and eventual elimination of pollution caused by waste from 
the titanium dioxide industry. (SmŊrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o 
harmonizaci programŢ pro omezení a pŚípadné úplné odstranŊní zneļišŠování
pŢsobeného odpadem z prŢmyslu oxidu titaniļitého).

Kód CELEX: 31992L0112

¶ Council Regulation (EEC) No. 259/93 of 1 February 1993 on the supervision and control 
of shipments of waste within, into and out of the European Community. (NaŚízení Rady 
/EHS/ ļ. 259/93 ze dne 1. února 1993 o kontrole zásilek odpadu a dohledu nad jejich 
pohybem uvnitŚ, z a do Evropského spoleļenství).

Kód CELEX: 31993R0259, doplnŊno 31994D0721, 31996D0660, 31997R0120, 
31998R2408, 32001R2557, konsolidované znŊní 01993R0259-20020101

¶ Commission Decision No. 94/741/EC of 24 October 1994 concerning questionnaires for 
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Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector 
(implementation of Council Directive 91/692/EEC). (Rozhodnutí Komise ļ. 94/741/ES 
ze dne 24. Śíjna 1994 o dotaznících pro zprávy ļlenských státŢ o implementaci 
nŊkterých smŊrnic pro sektor odpadŢ /implementace smŊrnice Rady 91/692/EHS/).

Kód CELEX: 31994D0741

¶ Commission Decision No. 94/774/EC of 24 November 1994 concerning the standard 
consignment note referred to in Council Regulation (EEC) No 259/93 on the supervision 
and control of shipments of waste within, into and out of the European Community. 
(Rozhodnutí Komise ļ. 94/774/ES ze dne 24. listopadu 1994, zavádŊjící standardní 
prŢvodní doklad podle naŚízení Rady (EHS) ļ. 259/93, o kontrole zásilek odpadŢ a 
dohledu nad jejich pohybem uvnitŚ, z a do Evropského spoleļenství).

Kód CELEX: 31994D0774

¶ Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 1994 
on packaging and packaging waste. (SmŊrnice 94/62/EC Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech).

Kód CELEX: 31994L0062, konsolidované znŊní 01994L0062-20050405

¶ Commission Decision No. 96/302/EC of 17 April 1996 establishing a format in which 
information is to be provided pursuant to Article 8(3) of Council Directive 91/689/EEC on 
hazardous waste. (Rozhodnutí Komise ļ. 96/302/ES ze dne 17. dubna 1996, které 
stanoví formát, v nŊmž mají být poskytovány informace požadované podle ļlánku 8 
odst. (3) smŊrnice Rady 91/689/EHS, o nebezpeļných odpadech).

Kód CELEX: 31996D0302

¶ Council Directive 96/59/EC of 16 September 1996 on the disposal of polychlorinated 
biphenyls and polychlorinated terphenyls (PCB/PCT). (SmŊrnice Rady 96/59/ES ze dne 
16. záŚí 1996 o zneškodŔování polychlorovaných bifenylŢ a polychlorovaných 
terfenylŢ /PCB/PCT/).

Kód CELEX: 31996L0059

¶ Commission Decision No. 97/129/EC of 28 January 1997 establishing the identification 
system for packaging materials pursuant to European Parliament and Council Directive 
94/62/EC on packaging and packaging waste. (Rozhodnutí Komise ļ. 97/129/ES ze dne 
28. ledna 1997, které stanoví identifikaļní systém pro obalové materiály podle 
smŊrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech).

Kód CELEX: 31997D0129

¶ Commission Decision No. 97/138/EC of 3 February 1997 establishing the formats relating 
to the database system pursuant to European Parliament and Council Directive 94/62/EC 
on packaging and packaging waste. (Rozhodnutí Komise ļ. 97/138/ES ze dne 3. února 
1997, které stanoví formát pro databázový systém podle smŊrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech).

Kód CELEX: 31997D0138

¶ Commission Decision No. 97/622/EC of 27 May 1997 concerning questionnaires for 
Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector 



29

(implementation of Council Directive 91/692/EEC). (Rozhodnutí Komise ļ. 97/622/ES 
ze dne 27. kvŊtna 1997 o dotaznících pro zprávy ļlenských státŢ o implementaci 
urļitých smŊrnic v sektoru odpadŢ /implementace smŊrnice Rady 91/692/EHS/).

Kód CELEX: 31997D0622

¶ Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. (SmŊrnice Rady 
1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkování odpadu).

Kód CELEX: 31999L0031, konsolidované znŊní 01999L0031-20031120

¶ Council Regulation (EC) No 1420/1999 of 29 April 1999 establishing common rules and 
procedures to apply to shipments to certain non-OECD countries of certain types of waste.
(NaŚízení Rady /ES/ ļ. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví spoleļná
pravidla a postupy pro pŚepravu nŊkterých druhŢ odpadŢ do nŊkterých neļlenských
zemí OECD).

Kód CELEX: 31999R1420, konsolidované znŊní 01999R1420-20050211

¶ Commission Regulation (EC) No 1547/1999 of 12 July 1999 determining the control 
procedures under Council Regulation (EEC) No 259/93 to apply to shipments of certain 
types of waste to certain countries to which OECD Decision C(92)39 final does not apply.
(NaŚízení Komise /ES/ ļ. 1547/1999 ze dne 12. ļervence 1999, kterým se stanoví 
kontrolní postupy podle naŚízení Rady (EHS) ļ. 259/93 pro pŚepravu nŊkterých
druhŢ odpadŢ do nŊkterých zemí, na nŊž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v 
koneļném znŊní).

Kód CELEX: 31999R1547, konsolidované znŊní 01999R1547-20050211

¶ Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of 
wastes pursuant to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and Council 
Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste pursuant to Article 1(4) of 
Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste. (Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, 
kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadŢ podle ļl.
1 písm. a) smŊrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, 
kterým se stanoví seznam nebezpeļných odpadŢ ve smyslu ļl. 1 odst. 4 smŊrnice
Rady 91/689/EHS o nebezpeļných odpadech).

Kód CELEX: 32000D0532, konsolidované znŊní 02000D0532-20020101 

¶ Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 
2000 on end-of life vehicles. (SmŊrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 18. záŚí 2000 o vozidlech s ukonļenou životností).

Kód CELEX: 32000L0053, konsolidované znŊní 02000L0053-20050615 

¶ Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 
on the incineration of waste. (SmŊrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/76/ES ze 
dne 4. prosince 2000 o spalování odpadu).

Kód CELEX: 32000L0076

¶ Commission Decision of 17 November 2000 concerning a questionnaire for Member 
States reports on the implementation of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste. 
(Rozhodnutí Komise ze dne 17. listopadu 2000 o dotazníku pro zprávy ļlenských
státŢ o provádŊní smŊrnice 1999/31/ES o skládkách odpadŢ).
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Kód CELEX: 32000D0738

¶ Commission Decision of 17 October 2001 concerning a questionnaire for Member States 
reports on the implementation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of 
the Council on end-of-life vehicles, 2001/753/EC. (Rozhodnutí Komise ze dne 17. Śíjna
2001 o dotazníku pro zprávy ļlenských státŢ o provádŊní smŊrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukonļenou životností).

Kód CELEX: 32001D0753

¶ Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 
on waste electrical and electronic equipment (WEEE). (SmŊrnice 2002/96/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. ledna 2003 o odpadu z elektrických a 
elektronických zaŚízení).

Kód CELEX: 32002L0096 doplnŊno 32003L0108

¶ Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 
November 2002 on waste statistics. (NaŚízení Evropského parlamentu a Rady ļ.
2150/2002 o statistice odpadŢ).

Kód CELEX: 32002R2150

¶ Commission Decision No. 2003/138/EC of 27 February 2003 establishing component and 
material coding standards for vehicles pursuant to Directive 2000/53/EC of the European 
Parliament and of the Council on end-of-life vehicles. (Rozhodnutí Komise ļ.
2003/138/ES ze dne 27. února 2003, kterým se stanoví normy pro kodifikaci souļástí
a materiálŢ vozidel podle smŊrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady o 
autovracích).

Kód CELEX: 32003D0138

¶ Commission Decision of 11 March 2004 concerning a questionnaire for Member States 
reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of 
the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (2004/249/EC). 
(Rozhodnutí Komise ze dne 11. bŚezna 2004 o dotazníku pro zprávy ļlenských státŢ
o provádŊní smŊrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadu 
z elektrických a elektronických zaŚízení).

Kód CELEX: 32004D0249

¶ Commission Decision of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database 
system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on 
packaging and packaging waste (2005/270/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 22. bŚezna 
2005, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle 
smŊrnice Evropského  Parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech).

Kód CELEX: 32005D0270

¶ Commission Decision of 1 April 2005 laying down detailed rules on the monitoring of the 
reuse/recovery and reuse/recycling targets set out in Directive 2000/53/EC of the 
European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (2005/293/ES) 
(Rozhodnutí Komise ze dne 1. dubna 2005, kterým se stanoví provádŊcí pravidla 
kontrolování opŊtného použití, recyklace a cílŢ opŊtného použití, recyklace u vozidel 
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s ukonļenou životností stanovených ve smŊrnici Evropského parlamentu a Rady 
2000/53/ES).

Kód CELEX: 32005D0293

¶ Commission Decision of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of 
Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of 
the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment 
(2005/369/ES). (Rozhodnutí Komise ze dne 3. kvŊtna 2005, kterým se stanoví 
pravidla pro sledování souladu ļlenských státŢ a kterým se zŚizují formáty údajŢ
pro úļely smŊrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních 
elektrických a elektronických zaŚízeních).

Kód CELEX: 32005D0369

¶ Commission Regulation (EC) No 1445/2005 of 5 September 2005 defining the proper 
quality evaluation criteria and the contents of the quality reports for waste statistics for the 
purposes of Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the 
Council. (NaŚízení Komise (ES) ļ. 1445/2005 ze dne 5. záŚí 2005, kterým se vymezují 
správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitŊ týkajících se statistiky 
odpadŢ pro úļely naŚízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ļ. 2150/2002). 

Kód CELEX: 32005R1445

A.9 Nakládání s chemickými látkami 

¶ Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations 
and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of 
dangerous substances. (SmŊrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. ļervna 1967 o 
aproximaci zákonŢ, naŚízení a administrativních opatŚení majících vztah ke 
klasifikaci, balení a oznaļování nebezpeļných látek).

Kód CELEX: 31967L0548, doplnŊno 31971L0144, 31973L0146, 31975L0409, 
31976L0907, 31979L0370 31979L0831, 31980L1189, 31981L0957, 31982L0232, 
31983L0467, 31984L0449, 31986L0431, 31987L0432, 31988L0302, 31988L0490, 
31990L0517, 31991L0325, 31991L0326, 31991L0410, 31991L0632, 31992L0037, 
31992L0032, 31992L0069, 31993L0021, 31993L0067, 31993L0072, 31993L0090, 
31993L0101, 31993L0105, 31994L0069, 31996L0054, 31996L0056, 31997L0069, 
31998L0073, 31998L0098, 31999L0033, 32000L0032, 32001L0059; 12003TN02/01/K, 
32003R0807, 32003R0807 

¶ Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, 
regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on 
the marketing and use of certain dangerous substances and preparations. (SmŊrnice Rady 
76/769/EHS ze dne 27. ļervence 1976 o sbližování právních a správních pŚedpisŢ
ļlenských státŢ týkajících se omezení uvádŊní na trh a používání nŊkterých
nebezpeļných látek a pŚípravkŢ).

Kód CELEX: 31976L0769, doplnŊno 32002L0062, 32003L0002, 32003L0003, 
32003L0011, 32003L0034, 32003L0036, 32003L0053, 32004L0021, 32004L0096, 
32004L0098
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¶ Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the placing on the 
market and use of plant protection products containing certain active substance. 
(SmŊrnice Rady ze dne 21. prosince 1978, kterou se zakazuje uvádŊní na trh a 
používání pŚípravkŢ na ochranu rostlin obsahujících urļité úļinné látky).

Kód CELEX: 31979L0117, doplnŊno 31986L0355, 31990L0533, 31991L0188, 
32003R0807, 32004R0850

¶ Council Directive 82/242/EEC of 31 March 1982 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to methods of testing the biodegradability of non-ionic surfactants 
and amending Directive 73/404/EHS. (SmŊrnice Rady ze dne 31. bŚezna 1982 o 
sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se metod zkoušení biologické 
rozložitelnosti neiontových povrchovŊ aktivních látek a o zmŊnŊ smŊrnice
73/404/EHS).

Kód CELEX: 31982L0242

¶ Commission Decision No. 85/71/EEC of 21 December 1984 concerning the list of 
chemical substances notified pursuant to Council Directive 67/548/EEC on the 
approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous substances. (Rozhodnutí Komise ļ.
85/71/EHS ze dne 21. prosince 1984 o seznamu chemických látek oznámených podle 
smŊrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních pŚedpisŢ týkajících se 
klasifikace, balení a oznaļování nebezpeļných látek /85/71/EHS/).

Kód CELEX: 31985D0071

¶ Council Resolution of 25 January 1988 on a Community action programme to combat 
environmental pollution by cadmium. (Usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 o akļním
programu Spoleļenství pro boj se zneļištŊním životního prostŚedí kadmiem).

Kód CELEX: 31988Y0204(03)

¶ Council Resolution of 16 June 1988 concerning export from and import into the 
Community of certain dangerous chemicals. (Usnesení Rady ze dne 16. ļervna 1988 o 
vývozu a dovozu nŊkterých nebezpeļných chemikálií do Spoleļenství).

Kód CELEX: 31988Y0629(01)

¶ Council Regulation (EEC) No. 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and control of 
the risks of existing substances. (NaŚízení Rady ļ. 793/93 ze dne 23. bŚezna 1993 o 
hodnocení a kontrole rizika již existujících látek).

Kód CELEX: 31993R0793, zmŊna 32003R1882

¶ Commission Directive 93/67/EEC of 20 July 1993 laying down the principles for 
assessment of risks to man and the environment of substances notified in accordance with 
Council Directive 67/548/EEC. (SmŊrnice Komise 93/67/EHS ze dne 20. ļervence
1993, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik pro ļlovŊka a pro životní prostŚedí u 
látek oznámených podle smŊrnice Rady 67/548/EHS).

Kód CELEX: 31993L0067

¶ Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the 
Member States with regard to the transport of dangerous goods by road. (SmŊrnice Rady 
94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských státŢ v 
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oblasti silniļní pŚepravy nebezpeļného tovaru).
Kód CELEX: 31994L0055, konsolidované znŊní 01994L0055-20041230

¶ Commission Regulation (EC) No. 1179/94 of 25 May 1994 concerning the first list of 
priority substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No. 793/93. (NaŚízení 
Komise /ES/ ļ. 1179/94 ze dne 25. kvŊtna 1994 o tzv. prvním seznamu prioritních 
látek podle naŚízení rady /EHS/ ļ. 793/93).

Kód CELEX: 31994R1179

¶ Commission Regulation (EC) No. 1488/94 of 28 June 1994 laying down the principles for 
the assessment of risks to man and the environment of existing substances in accordance 
with Council Regulation (EEC) No. 793/93. (NaŚízení Komise /ES/ ļ. 1488/94 ze dne 
28. ļervna 1994, obsahující zásady hodnocení rizik, která pro ļlovŊka a životní 
prostŚedí mohou plynout z již existujících látek podle naŚízení Rady 93/793/EHS).

Kód CELEX: 31994R1488

¶ Commission Regulation (EC) No 2268/95 of 27 September 1995 concerning the second 
list of priority substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No 793/93. 
(NaŚízení Komise /ES/ ļ. 2268/95 ze dne 27. záŚí 1995, které se týká druhého 
seznamu prioritních látek podle naŚízení Rady (EHS) ļ. 793/93).

Kód CELEX: 31995R2268 

¶ Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards 
involving dangerous substances. (SmŊrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o 
kontrole nebezpeļí závažných havárií s pŚítomností nebezpeļných látek).

Kód CELEX: 31996L0082, konsolidované znŊní 01996L0082-20031120

¶ Commission Regulation (EC) No. 142/97 of 27 January 1997 concerning the delivery of 
information about certain existing substances as foreseen under Council Regulation (EEC) 
No. 793/93. (NaŚízení Komise /ES/ ļ. 142/97 ze dne 27. ledna 1997 o pŚedávání
informací o urļitých látkách, podle naŚízení Rady /EHS/ ļ. 793/93).

Kód CELEX: 31997R0142

¶ Commission Regulation (EC) No. 143/97 of 27 January 1997 concerning the third list of 
priority substances as foreseen under Council Regulation (EEC) No. 793/93. (NaŚízení 
Komise /ES/ ļ. 143/97 ze dne 27. ledna 1997 o tzv. tŚetím seznamu prioritních látek, 
podle naŚízení Rady /EHS/ ļ. 793/93).

Kód CELEX: 31997R0143

¶ Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
concerning the placing of biocidal products on the market. (SmŊrnice 98/8/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 1998 o uvádŊní biocidních 
produktŢ na trh).

Kód CELEX: 31998L0008, zmŊna 32003R1882

¶ Commission Decision of 9 April 1999 concerning the questionnaire relating to Council 
Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous 
(1999/314/ES). (Rozhodnutí Komise ze dne 9. dubna 1999 týkající se dotazníku dle 
SmŊrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpeļí závažných havárií s pŚítomností
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nebezpeļných látek).
Kód CELEX: 31999D0314

¶ Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 
concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the 
Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous 
preparations. (SmŊrnice 1999/45/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. 
kvŊtna 1999 o sbližování právních a správních pŚedpisŢ ļlenských státŢ týkajících se 
klasifikace, balení a oznaļování nebezpeļných pŚípravkŢ).

Kód CELEX: 31999L0045

¶ Commission Directive 2000/21/EC of 25 April 2000 concerning the list of Community 
legislation referred to in the fifth indent of Article 13(1) of Council Directive 
67/548/EEC. (SmŊrnice Komise 2000/21/ES ze dne 25. dubna 2000 o seznamu 
právních pŚedpisŢ Spoleļenství podle páté odrážky ļl. 13 odst. 1 smŊrnice Rady 
67/548/EHS).

Kód CELEX: 32000L0021

¶ Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the 
introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and 
against their spread within the Community. (SmŊrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. 
kvŊtna 2000 o ochranných opatŚeních proti introdukci organismŢ škodlivých 
rostlinám nebo produktŢm rostlinného pŢvodu a proti jejich šíŚení ve Spoleļenství).

Kód CELEX: 32000L0029

¶ Commission Regulation (EC) No. 2592/2001 of 28 December 2001 imposing further 
information and testing requirements on the manufacturers or importers of certain priority 
substances in accordance with Council Regulation (EEC) No. 793/93 on the evaluation 
and control of the risk of existing substances. (NaŚízení Komise /ES/ ļ. 2592/2001 ze 
dne 28. prosince 2001 ukládající další požadavky týkající se informací a testŢ
výrobcŢm nebo dovozcŢm nŊkterých pŚednostnŊ sledovaných látek podle naŚízení 
Rady /EHS/ ļ. 793/93 o hodnocení a kontrole rizika již existujících látek).

Kód CELEX: 32001R2592

¶ Regulation (EC) No. 304/2003 of the European Parliament and of the Coucil of 28 
January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals. (NaŚízení /ES/ ļ.
304/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu 
nebezpeļných chemikálií).

Kód CELEX: 32003R0304, zmŊna 32003R1213

¶ Directive 2004/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 
on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP). (SmŊrnice
2004/9/ES Evropského Parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 o kontrole a 
ovŊŚování správné laboratorní praxe).

Kód CELEX: 32004L0009

¶ Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 
on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the 
application of the principles of good laboratory practice and the verification of their 
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applications for tests on chemical substances. (SmŊrnice 2004/9/ES Evropského 
Parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 o harmonizaci zákonŢ, naŚízení a 
správních pŚedpisŢ týkajících se aplikace principŢ správné laboratorní praxe a 
ovŊŚování jejich aplikace u testech na chemické pŚípravky).

Kód CELEX: 32004L0010

¶ Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 
2004 on detergents. (NaŚízení /ES/ ļ. 648/2004 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 
31. bŚezna 2004 o detergentech /Text s významem pro EHP/).

Kód CELEX: 32004R0648

¶ Commission Decision of 26 April 2004 adopting Community import decisions for certain 
chemicals pursuant to Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of 
the Council (2004/382/ES). (Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004 o pŚíjímaní
dovozních rozhodnutí ve Spoleļenství podle NaŚízení /ES/ ļ. 304/2003 Evropského 
Parlamentu a Rady).

Kód CELEX: 32004D0382

¶ Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC. (NaŚízení 
/ES/ ļ. 850/2004 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o 
perzistentních organických zneļišŠujících látkách a o zmŊnŊ smŊrnice 79/117/EEC).

Kód CELEX: 32004R0850

A.10 PrŢmyslové zneļištŊní, management rizik a ekoznaļení

¶ Council Directive 84/360/EEC of 28 June 1984 on the combating of air pollution from 
industrial plants. (SmŊrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. ļervna 1984 o boji proti 
zneļišŠování ovzduší velkými prŢmyslovými podniky).

Kód CELEX: 31984L0360

¶ Council Regulation (EEC) No. 880/92 of 23 March 1992 on a Community eco-label 
award scheme. (NaŚízení Rady /EHS/ ļ. 880/92 ze dne 23. bŚezna 1992 o systému 
Spoleļenství pro udŊlování eko-známky).

Kód CELEX: 31992R0880

¶ Commission Decision No. 93/326/EEC of 13 May 1993 establishing indicative guidelines 
for the fixing of costs and fees in connection with the Community eco- label. 
(Rozhodnutí Komise ļ. 93/326/EHS ze dne 13. kvŊtna 1993, kterým se vydávají 
vzorové smŊrnice pro stanovení nákladŢ a poplatkŢ spojených s udŊlením ekoznaļky
Spoleļenství).

Kód CELEX: 31993D0326

¶ Commission Decision No. 93/517/EEC of 15 September 1993 on a standard contract 
covering the terms of use of the Community eco-label. (Rozhodnutí Komise ļ.
93/517/EHS ze dne 15. záŚí 1993 o standardní smlouvŊ o používání ekoznaļky
Spoleļenství).

Kód CELEX: 31993D0517
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¶ Commission Decision No. 94/10/EC of 21 December 1993 on a standard summary form 
for the notification of a decision to award the Community eco-label. (Rozhodnutí 
Komise ļ. 94/10/ES ze dne 21. prosince 1993 o standardním souhrnném formuláŚi
pro oznámení rozhodnutí o udŊlení ekoznaļky Spoleļenství).

Kód CELEX: 31994D0010

¶ Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards 
involving dangerous substances. (SmŊrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o 
kontrole nebezpeļí velkých havárií s pŚítomností nebezpeļných látek).

Kód CELEX: 31996L0082, zmŊna 32003L0105

¶ Commission Decision No. 98/433/EC of 26 June 1998 on harmonised criteria for 
dispensations according to Article 9 of Council Directive 96/82/EC on the control of 
major-accident hazards involving dangerous substances. (Rozhodnutí Komise ļ.
98/433/ES ze dne 26. ļervna 1998 o harmonizovaných kritériích pro úlevy podle 
ļlánku 9 smŊrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpeļí velkých havárií s pŚítomností
nebezpeļných látek).

Kód CELEX: 31998D0433

¶ Regulation (EC) No 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 
2000 on a revised Community eco-label award scheme. (NaŚízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) ļ. 1980/2000 ze dne 17. ļervence 2000 o revidovaném 
systému Spoleļenství pro udŊlování ekoznaļky).

Kód CELEX: 32000R1980

¶ Commission Decision of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC 
(2002/231/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 18. bŚezna 2002, kterým se stanovují 
revidovaná ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství obuvi a 
kterým se mŊní rozhodnutí 1999/179/ES).

Kód CELEX: 32002D0231

¶ Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to televisions (2002/255/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 
25. bŚezna 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky
Spoleļenství televizním pŚijímaļŢm).

Kód CELEX: 32002D0255

¶ Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to hard floor-coverings (2002/272/EC). (Rozhodnutí Komise 
ze dne 25. bŚezna 2002, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udŊlování
ekoznaļky Spoleļenství tvrdým podlahovým krytinám).

Kód CELEX: 32002D0272

¶ Commission Decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of 
the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC 
(2002/371/ES). (Rozhodnutí Komise ze dne 15. kvŊtna 2002, kterým se stanovují 
ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství textilním výrobkŢm a 
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kterým se mŊní Rozhodnutí 1999/178/ES).
Kód CELEX: 32002D0371

¶ Commission Decision No. 2002/605/EC of 17 July 2002 concerning the questionnaire 
relating to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving 
dangerous substances. (Rozhodnutí Komise ļ. 2002/605/ES ze dne 17. ļervence 2002 o 
dotazníku pŚíslušejícímu ke smŊrnici Rady 96/82/ES o kontrole nebezpeļí velkých 
havárií s pŚítomností nebezpeļných látek).

Kód CELEX: 32002D0605

¶ Commission Decision of 3 September 2002 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes and amending Decision 
1999/10/EC (2002/739/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 3. záŚí 2002, kterým se 
stanovují ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství nátŊrovým
barvám a lakŢm urļeným na použití v uzavŚeném prostoru a mŊní Rozhodnutí 
1999/10/ES).

Kód CELEX: 32002D0739

¶ Commission Decision of 4 September 2002 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to copying and graphic paper and amending Decision 
1999/554/EC (2002/741/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 3. záŚí 2002, kterým se 
stanovují ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství kopírovacímu a 
grafickému papíru a se mŊní Rozhodnutí 1999/554/ES).

Kód CELEX: 32002D0741

¶ Commission Decision of 14 February 2003 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to laundry detergents and amending Decision 
1999/476/EC (2003/200/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2003, kterým se 
stanovují ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství pracím práškŢm
a mŊní Rozhodnutí 1999/476/ES).

Kód CELEX: 32003D0200

¶ Commission Decision of 14 April 2003 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to tourist accommodation service (2003/287/EC).
(Rozhodnutí Komise ze dne 14. dubna 2003, kterým se stanovují ekologická kritéria 
pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství turistickým ubytovacím zaŚízením).

Kód CELEX: 32003D0287

¶ Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award 
of the Community eco-label to campsite service (2005/338/EC). (Rozhodnutí Komise ze 
dne 14. dubna 2005, kterým se stanovují ekologická kritéria pro udŊlování
ekoznaļky Spoleļenství službám v kempech).

Kód CELEX: 32005D0338

¶ Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the 
award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (2005/342/EC). 
(Rozhodnutí Komise ze dne 23. bŚezna 2005, kterým se stanoví revidovaná 
ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství mycím prostŚedkŢm pro 
ruļní mytí nádobí).
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Kód CELEX: 32005D0342

¶ Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to 
personal computers (2005/341/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2005, 
kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a 
ovŊŚování pro udŊlení ekoznaļky Spoleļenství osobním poļítaļŢm).
Kód CELEX: 32005D0341

¶ Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to 
portable computers (2005/343/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 11. dubna 2005, 
kterým se stanovují ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a 
ovŊŚování pro udŊlení ekoznaļky Spoleļenství pŚenosným poļítaļŢm).
Kód CELEX: 32005D0343

¶ Commission Decision of 23 March 2005 establishing ecological criteria for the award of 
the Community eco-label to all-purpose cleaners and cleaners for sanitary facilities 
(2005/344/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 23. bŚezna 2005, kterým se stanoví 
ekologická kritéria pro udŊlování ekoznaļky Spoleļenství univerzálním ļisticím
prostŚedkŢm a ļisticím prostŚedkŢm pro hygienická zaŚízení).
Kód CELEX: 32005D0344

¶ Commission Decision of 26 April 2005 establishing ecological criteria and the related 
assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to 
lubricants (2005/360/EC). (Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2005, kterým se 
stanoví ekologická kritéria a pŚíslušné požadavky na posuzování a ovŊŚování pro 
udŊlení ekoznaļky Spoleļenství mazivŢm).
Kód CELEX: 32005D0360

A.11 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

¶ Council Directive 90/219/EEC of 23 April 1990 on the contained use of genetically 
modified micro-organisms. (SmŊrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o 
uzavŚeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy).

Kód CELEX: 31990L0219, konsolidované znŊní 01990L0219-20050305

¶ Commission Decision No. 91/448/EEC of 29 July 1991 concerning the guidelines for 
classification referred to in Article 4 of Directive 90/219/EEC. (Rozhodnutí Komise ļ.
91/448/EHS ze dne 29. ļervence 1991 o obecných zásadách klasifikace podle ļlánku 4 
smŊrnice Rady 90/219/EHS).

Kód CELEX: 31991D0448, doplnŊno 31996D0134

¶ Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the 
contained use of genetically modified micro-organisms. (SmŊrnice Rady 98/81/ES ze 
dne 26. Śíjna 1998, kterou se mŊní smŊrnice 90/219/EHS o uzavŚeném nakládání s 
geneticky modifikovanými mikroorganismy).
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Kód CELEX: 31998L0081

¶ Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 
on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and 
repealing Council Directive 90/220/EEC. (SmŊrnice 2001/18/ES Evropského 
Parlamentu a Rady ze dne 12. bŚezna 2001 o zámŊrném uvolŔování geneticky 
modifikovaných organismŢ do životního prostŚedí a o zrušení SmŊrnice Rady 
90/220/EHS).

Kód CELEX: 32001L0018, konsolidované znŊní 02001L0018-20031107

¶ Council Decision No. 2002/813/EC of 3 October 2002 establishing, pursuant to Directive 
2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, the summary notification 
information format for notifications concerning the deliberate release into the 
environment of genetically modified organisms for purposes other than for placing on the 
market. (Rozhodnutí Rady ļ. 2002/813/ES ze dne 3. Śíjna 2002, kterým se podle 
smŊrnice 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady zavádí souhrnný informaļní
formát pro oznamování týkající se zámŊrného uvolŔování geneticky modifikovaných 
organismŢ do životního prostŚedí za jiným úļelem než je uvádŊní na trh).

Kód CELEX: 32002D0813

¶ Regulation (EC) No. 1946/2003 of the European Parliament and of the Council of 15 July 
2003 on transboundary movements of genetically modified organisms. (NaŚízení /ES/ ļ.
1946/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. ļervence 2003 o pŚeshraniļních
pohybech geneticky modifikovaných organismŢ).

Kód CELEX: 32003R1946

A.12 Ochrana pŚed hlukem 

¶ Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor 
vehicles. (SmŊrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních pŚedpisŢ
ļlenských státŢ týkajících se pŚípustné hladiny akustického tlaku a výfukového 
systému motorových vozidel).

Kód CELEX: 31970L0157, konsolidované znŊní 01970L0157-20040501

¶ Council Directive 89/629/EEC of 4 December 1989 on the limitation of noise emission 
from civil subsonic jet aeroplanes. (SmŊrnice Rady 89/629/EHS ze dne 4. prosince 1989 
o omezování hlukových emisí z civilních podzvukových tryskových letadel).

Kód CELEX: 31989L0629

¶ Council Directive 92/14/EEC of 2 March 1992 on the limitation of the operation of 
aeroplanes covered by Part II, Chapter 2, Volume 1 of Annex 16 to the Convention on 
International Civil Aviation, second edition (1988). (SmŊrnice Rady 92/14/EHS ze dne 
2. bŚezna 1992 o omezování leteckých operací ve smyslu Ļásti II, Kapitola 2, Díl 1 
PŚílohy 16 k ÚmluvŊ o mezinárodním civilním letectví, druhé vydání /1988/).

Kód CELEX: 31992L0014, konsolidované znŊní 01992L0014-19990526, zmŊna
32001R0991
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¶ Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on 
the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the 
environment by equipment for use outdoors. (SmŊrnice 2000/14/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 8. kvŊtna 2000 o sbližování právních pŚedpisŢ ļlenských
státŢ týkajících se hlukové zátŊže v životním prostŚedí produkované zaŚízeními 
používanými ve venkovním prostoru).

Kód CELEX: 32000L0014

¶ Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 
on the establishment of rules and procedures with regard to the introduction of noise-
related operating restrictions at Community airports. (SmŊrnice 2002/30/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 26. bŚezna 2002 o pravidlech a postupech pŚi zavádŊní
opatŚení k omezení hluku na letištích Spoleļenství).

Kód CELEX: 32002L0030

¶ Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council of 25 June 2002 
relating to the assessment and management of environmental noise – Declaration by the 
Commission in the Conciliation Committee on the Directive relating to the assessment 
and management of environmental noise. (SmŊrnice 2002/49/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 25. ļervna 2002 o posuzování a regulování hluku 
v životním prostŚedí – Prohlášení Komise ve Smírļím výboru ke smŊrnici o 
posuzování a regulování hluku v životním prostŚedí).

Kód CELEX: 32002L0049

¶ Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 July 
2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation 
Safety Agency. (NaŚízení Evropského Parlamentu a Rady /ES/ ļ. 1592/2002 ze dne 
15. ļervence 2002 o spoleļných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zŚízení 
Evropské agentury pro bezpeļnost letectví).

Kód CELEX: 32002R1592

A.13 Jaderná bezpeļnost

¶ Treaty establishing the European Atomic Energy Community (E.A.E.C. – EURATOM), 
title two – provisions for the encouragement of progress in the field of nuclear energy, 
chapter III: Health and safety, article 33. (Smlouva ustavující Evropské spoleļenství
pro atomovou energii /EAEC – EURATOM/, Hlava dvŊ – pŚedpisy pro podporu 
pokroku na poli jaderné energie, kapitola III: Zdraví a bezpeļnost, ļlánek 33).

Kód CELEX: 157A033

¶ Treaty establishing the European Atomic Energy Community (E.A.E.C. – EURATOM), 
title two – provisions for the encouragement of progress in the field of nuclear energy, 
chapter III: Health and safety, article 35. (Smlouva ustavující Evropské spoleļenství
pro atomovou energii (EAEC – EURATOM), Hlava dvŊ – pŚedpisy pro podporu 
pokroku na poli jaderné energie, kapitola III: Zdraví a bezpeļnost, ļlánek 35).

Kód CELEX: 157A035

¶ Treaty establishing the European Atomic Energy Community (E.A.E.C. – EURATOM), 
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title two – provisions for the encouragement of progress in the field of nuclear energy, 
chapter III: Health and safety, article 37. (Smlouva ustavující Evropské spoleļenství
pro atomovou energii (EAEC – EURATOM), Hlava dvŊ – pŚedpisy pro podporu 
pokroku na poli jaderné energie, kapitola III: Zdraví a bezpeļnost, ļlánek 37).

Kód CELEX: 157A037

¶ Council Decision No. 87/600/Euratom of 14 December 1987 on Community arrangements 
for the early exchange of information in the event of a radiological emergency. 
(Rozhodnutí Rady ļ. 87/600/Euratom ze 14. prosince 1987 o systému Spoleļenství
pro vļasnou výmŊnu informací v pŚípadŊ radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31987D0600

¶ Council Regulation (Euratom) No. 3954/87 of 22 December 1987 laying down maximum 
permitted levels of radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following 
a nuclear accident or any other case of radiological emergency. (NaŚízení Rady 
/Euratom/ ļ. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, které stanoví maximální povolené 
hladiny radioaktivní kontaminace potravin a krmiv v dobŊ po jaderné havárii anebo 
v pŚípadŊ jiného druhu radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31987R3954, doplnŊno 31989R2218

¶ Commission Regulation (Euratom) No. 944/89 of 12 April 1989 laying down maximum 
permitted levels of radioactive contamination in minor foodstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency. (NaŚízení Komise /Euratom/ ļ.
944/89 ze dne 12. dubna 1989, které stanoví maximální hladiny radioaktivní 
kontaminace v ménŊ obvyklých potravinách v dobŊ po jaderné havárii anebo 
v pŚípadŊ jiného druhu radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31989R0944

¶ Council Regulation (EEC) No. 2219/89 of 18 July 1989 on the special conditions for 
exporting foodstuffs and feedingstuffs following a nuclear accident or any other case of 
radiological emergency. (NaŚízení Rady /EHS/ ļ. 2219/89 ze dne 18. ļervence 1989, 
týkající se zvláštních podmínek pro vývoz potravin a krmiv v dobŊ po jaderné 
havárii anebo v pŚípadŊ jiného druhu radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31989R2219

¶ Council Directive 89/618/EEC of 27 November 1989 on informing the general public 
about health protection measures to be applied and steps to be taken in the event of a 
radiological emergency. (SmŊrnice Rady 89/618/EHS ze dne 27. listopadu 1989 o 
informování veŚejnosti o opatŚeních k ochranŊ zdraví, která je nutno pŚijmout a o 
krocích, které je nutno uļinit v pŚípadŊ radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31989L0618

¶ Council Regulation (EEC) No. 737/90 of 22 March 1990 on the conditions governing 
imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the 
Chernobyl nuclear power-station. (NaŚízení Rady /EHS/ ļ. 737/90 ze dne 22. bŚezna 
1990 o podmínkách dovozu zemŊdŊlských výrobkŢ majících pŢvod v tŚetích zemích 
v dobŊ po havárii jaderné elektrárny v Ļernobylu).

Kód CELEX: 31990R0737, doplnŊno 395R0686, 32000R0616, 32003R0806
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¶ Commission Regulation (Euratom) No 770/90 of 29 March 1990 laying down maximum 
permitted levels of radioactive contamination of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency. (NaŚízení Komise /Euratom/ ļ.
770/90 ze dne 29. bŚezna 1990, které stanoví maximální povolené hladiny 
radioaktivní kontaminace krmiv v dobŊ po jaderné havárii anebo v pŚípadŊ jiného 
druhu radiologické pohotovosti).

Kód CELEX: 31990R0770

¶ Council Directive 90/641/EEC of 4 December 1990 on the operational protection of 
outside workers exposed to the risk of ionizing radiation during their activities in 
controlled areas. (SmŊrnice Rady 90/641/EHS ze dne 4. prosince 1990 o ochranŊ
smluvních pracovníkŢ pŚicházejících pŚi práci v kontrolovaných zónách do styku 
s ionizujícím záŚením).

Kód CELEX: 31990L0641

¶ Commission Recommendation of 7 December 1990 on the application of Article 37 of the 
Euratom Treaty. (Doporuļení Komise ze dne 7. prosince 1990, k aplikaci ļlánku 37 
Smlouvy o Euratom).

Kód CELEX: 31991X0004

¶ Council Directive 92/3/Euratom of 3 February 1992 on the supervision and control of 
shipments of radioactive waste between Member States and into and out of the 
Community. (SmŊrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o kontrole zásilek 
radioaktivního odpadu a dohledu nad jejich pohybem mezi ļlenskými státy a také ze 
Spoleļenství a do Spoleļenství).

Kód CELEX: 31992L0003

¶ Council Resolution 92/708/EEC of 18 June 1992 on the technological problems of nuclear 
safety. (Usnesení Rady 92/708/EHS ze dne 18. ļervna 1992 o technologických 
problémech jaderné bezpeļnosti).

Kód CELEX: 31992Y0708(02)

¶ Council Regulation (Euratom) No. 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive 
substances between Member States. (NaŚízení Rady /Euratom/ ļ. 1493/93 ze dne 8. 
ļervna 1993 o zásilkách radioaktivních látek mezi ļlenskými státy).

Kód CELEX: 31993R1493

¶ Commission Decision No. 93/552/Euratom of 1 October 1993 establishing the standard 
document for the supervision and control of shipments of radioactive waste referred to in 
Council Directive 92/3/Euratom. (Rozhodnutí Komise ļ. 93/552/Euratom ze dne 1. 
Śíjna 1993, jímž se ustavuje formát standardního prŢvodního listu pro zásilky 
radioaktivního odpadu ve smyslu smŊrnice Rady 92/3/Euratom).

Kód CELEX: 31993D0552

¶ Council Resolution of 19 December 1994 on radioactive waste management. (Usnesení
Rady ze dne 19. prosince 1994 o nakládání s radioaktivním odpadem).

Kód CELEX: 31994Y1231(02)

¶ Council Directive 96/29/EC of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the 
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protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from 
ionizing radiation. (SmŊrnice Rady 96/29/ES ze dne 13. kvŊtna 1996, která stanoví 
základní bezpeļnostní standardy pro ochranu zdraví pracovníkŢ a široké veŚejnosti
pŚed nebezpeļím ionizujícího záŚení).

Kód CELEX: 31996L0029, konsolidované znŊní 01996L0029-20000513

¶ Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals 
against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure, and repealing 
Directive 84/466/Euratom. (SmŊrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. ļervna 1997 o 
ochranŊ zdraví jednotlivcŢ pŚed nebezpeļím ionizujícího záŚení ve vztahu 
k expozicím léļebného charakteru a zároveŔ zrušení smŊrnice 84/466/Euratom).

Kód CELEX: 31997L0043

¶ Commission Regulation (EC) No 1609/2000 of 24 July 2000 establishing a list of 
products excluded from the application of Council Regulation (EEC) No 737/90 on the 
conditions governing imports of agricultural products originating in third countries 
following the accident at the Chernobyl nuclear power station. (NaŚízení Komise /ES/ ļ.
1609/2000 ze dne 24. ļervence 2000, kterým se stanoví seznam produktŢ vyŔatých z 
oblasti pŢsobnosti naŚízení Rady (EHS) ļ. 737/90 o podmínkách dovozu 
zemŊdŊlských produktŢ pocházejících ze tŚetích zemí po havárii jaderné elektrárny 
v Ļernobylu).

Kód CELEX: 32000R1609

¶ Council Directive 2003/122/Euratom of 22 December 2003 on the control of high-activity 
sealed radioactive sources and orphan sources. (SmŊrnice Rady 2003/122/Euratom ze 
dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavŚených zdrojŢ záŚení a 
opuštŊných zdrojŢ).

Kód CELEX: 32003L0122

Poznámka editora: PŚeklady názvŢ pŚedpisŢ v této kapitole vycházejí z Informaļního
systému pro aproximaci práva ES (ISAP viz http://isap.vlada.cz/). Tyto pŚeklady vznikaly od 
poļátku 90. let a byly zrevidovány v Koordinaļním a revizním centru a jejich znŊní bylo 
následnŊ schváleno pŚíslušným rezortem. Smyslem takto poŚízených pŚekladŢ bylo napomoci 
správné implementaci evropského práva do ļeského právního Śádu. Ļeská legislativa, která 
v dobŊ pŚístupového procesu vznikala, se odvolává na tyto pŚeklady a z nich i cituje. ZnŊní
tŊchto ļeských pŚekladŢ však není právnŊ závazné.

Od data vstupu ĻR do EU (1. kvŊten 2004) vydává ļeské znŊní právních pŚedpisŢ ES ÚŚad
pro úŚední tisky (viz http://publications.eu.int/index_cs.html). Tyto pŚeklady jsou  právnŊ
závazné a je tŚeba z nich vycházet pŚi citacích a další normotvorbŊ.

Doporuļujeme proto vyhledávat plná znŊní podle ļísla CELEX a používat aktuální texty 
vydané ÚŚadem pro úŚední tisky. 
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B. PřEHLED PRÁVNÍCH PřEDPISš A 
TECHNICKÝCH NOREM V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTřEDÍ ĻR

B.1 Obecné a prŢŚezové právní pŚedpisy v oblasti životního prostŚedí

Ústava Ļeské republiky ze dne 16. prosince 1992 (ústavní zákon ļ. 1/1993 Sb. Ústava Ļeské
republiky, ve znŊní ústavního zákona ļ. 347/1997 Sb., ústavního zákona ļ. 300/2000 Sb., 
ústavního zákona ļ. 395/2001, ústavního zákona ļ. 448/2001 Sb. a ústavního zákona ļ. 515/2002 
Sb.), pojem životní prostŚedí neobsahuje. 

V Preambuli je pouze zmínŊno odhodlání spoleļnŊ stŚežit a rozvíjet zdŊdŊné pŚírodní a 
kulturní, hmotné a duchovní bohatství. 

Ļl. 7 
Stát dbá o šetrné využívání pŚírodních zdrojŢ a ochranu pŚírodního bohatství. 

Usnesení pŚedsednictva ĻNR ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako souļásti ústavního poŚádku Ļeské republiky,
publikované pod ļ. 2/1993 Sb., ve znŊní ústavního zákona ļ. 162/1998 Sb. 
Ļl. 11 
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se 
zákonem chránŊnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, 
pŚírodu a životní prostŚedí nad míru stanovenou zákonem. 

Ļl. 35 
(1) Každý má právo na pŚíznivé životní prostŚedí.
(2) Každý má právo na vļasné a úplné informace o stavu životního prostŚedí a pŚírodních
zdrojŢ.
(3) PŚi výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostŚedí, pŚírodní
zdroje, druhové bohatství pŚírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

B.1.1 Zákony 
¶ zákon ĻNR ļ. 282/1991 Sb., o Ļeské inspekci životního prostŚedí a její pŢsobnosti v 

ochranŊ lesa, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. a zákona ļ. 149/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první; 
§ 2 – 9 Ļást druhá – PŢsobnost inspekce v ochranŊ lesa. 
Schváleno/Vydáno: 1991/06/19. Úļinnost: 1991/07/15. 

¶ zákon ĻNR ļ. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostŚedí Ļeské republiky, ve 
znŊní zákona ļ. 334/1992 Sb., zákona ļ. 254/2001 Sb. a zákona ļ. 482/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1991/09/10. Úļinnost: 1991/10/04. 
¶ zákon ļ. 17/1992 Sb., o životním prostŚedí, ve znŊní zákona ļ. 123/1998 Sb. a zákona ļ.

100/2001 Sb. 
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Oblast úpravy:
§ 1 Úļel zákona; 
§ 2 – 10 Základní pojmy; 

§ 2 Životní prostŚedí;
§ 3 Ekosystém; 
§ 4 Ekologická stabilita; 
§ 5 Únosné zatížení území; 
§ 6 Trvale udržitelný rozvoj; 
§ 7 PŚírodní zdroje; 
§ 8 ZneļišŠování a poškozování životního prostŚedí;
§ 9 Ochrana životního prostŚedí;
§ 10 Ekologická újma; 

§ 11 – 16 Zásady ochrany životního prostŚedí;
§ 17 – 19 Povinnosti pŚi ochranŊ životního prostŚedí;
§ 27 – 30 OdpovŊdnost za porušení povinností pŚi ochranŊ životního prostŚedí;

§ 28 Sankce za poškozování životního prostŚedí;
§ 31 – 33 Ekonomické nástroje; 
§ 34 – 35 Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
Schváleno/Vydáno: 1991/12/05. Úļinnost: 1992/02/16. 

¶ zákon ļ. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostŚedí, ve znŊní zákona ļ.
132/2000 Sb. a zákona ļ. 6/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Žádost o poskytnutí informace; 
§ 4 Žádost podaná nepŚíslušnému povinnému subjektu; 
§ 5 ZveŚejnŊná informace; 
§ 6 ZpŢsob a forma zpŚístupnŊní informace; 
§ 7 LhŢta pro zpŚístupnŊní informace; 
§ 8 Omezení pŚístupu k informacím; 
§ 9 Rozhodnutí o odepŚení zpŚístupnŊní informace; 
§ 10 Bližší podmínky zpŚístupŔování informací; 
§ 10a Aktivní zpŚístupŔování informací; 
§ 10b ZpŚístupŔování informací pŚi mimoŚádných událostech; 
§ 11 Povinnost jiných osob zpŚístupŔovat informace; 
§ 12 Zpráva o stavu životního prostŚedí;
§ 13 Environmentální vzdŊlávání, výchova a osvŊta;
§ 14 Použití pŚedpisŢ o správním Śízení a soudní ochrana; 
§ 15 Vztah k jiným právním pŚedpisŢm; 
§ 16 Zrušovací ustanovení; 
§ 17 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1998/05/13. Úļinnost: 1998/07/01. 

¶ zákon ļ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí, a o zmŊnŊ nŊkterých
souvisejících zákonŢ (zákon o posuzování vlivŢ na životní prostŚedí), ve znŊní zákona 
ļ. 93/2004 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 24 Ļást první – Posuzování vlivŢ na životní prostŚedí;
§ 1 – 10j Hlava I – Posuzování vlivŢ na životní prostŚedí v Ļeské republice; 

§ 1 – 3 Díl 1 – Úvodní ustanovení; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 Rozsah posuzování; 
§ 3 Základní pojmy; 
§ 4 – 10 Díl 2 – Posuzování vlivŢ zámŊru na životní prostŚedí;
§ 4 PŚedmŊt posuzování vlivŢ zámŊru na životní prostŚedí;
§ 5 ZpŢsob posuzování vlivŢ zámŊru na životní prostŚedí;
§ 6 Oznámení; 
§ 7 ZjišŠovací Śízení;
§ 8 Dokumentace; 
§ 9 Posudek; 
§ 10 Stanovisko k posouzení vlivŢ provedení zámŊru na životní prostŚedí;
§ 10a – 10j Díl 3 – Posuzování vlivŢ koncepce na životní prostŚedí;
§ 10a PŚedmŊt posuzování vlivŢ koncepce na životní prostŚedí;
§ 10b ZpŢsob posuzování vlivŢ koncepce na životní prostŚedí;
§ 10c Oznámení koncepce; 
§ 10d ZjišŠovací Śízení;
§ 10e PrŢbŊh posuzování vlivŢ koncepce na životní prostŚedí;
§ 10f Návrh koncepce; 
§ 10g Stanovisko k návrhu koncepce; 
§ 10h Sledování a rozbor vlivŢ koncepce na životní prostŚedí a veŚejné zdraví; 
§ 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivŢ územnŊ plánovací dokumentace na 
životní prostŚedí;
§ 10j Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivŢ koncepce na životní prostŚedí, pokud 
je koncepce zpracovávána ústŚedním správním úŚadem; 

§ 11 – 14b Hlava II – Posuzování vlivŢ na životní prostŚedí pŚesahujících hranice Ļeské
republiky;

§ 11 PŚedmŊt posuzování vlivŢ na životní prostŚedí pŚesahujících hranice Ļeské
republiky;
§ 12 ZpŢsob mezistátního posuzování; 
§ 13 Mezistátní posuzování zámŊru provádŊného na území Ļeské republiky; 
§ 14 Mezistátní posuzování zámŊru provádŊného mimo území Ļeské republiky; 
§ 14a Mezistátní posuzování koncepce provádŊné na území Ļeské republiky; 
§ 14b Mezistátní posuzování koncepce provádŊné mimo území Ļeské republiky; 

§ 15 – 24 Hlava III – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 15 – 19 Díl 1 – Ustanovení spoleļná;
§ 15 PŚedbŊžné projednání; 
§ 16 ZveŚejnŊní informací o dokumentech poŚízených v prŢbŊhu posuzování a o 
veŚejných projednáních; 
§ 17 VeŚejné projednání; 
§ 18 Náklady spojené s posuzováním vlivŢ na životní prostŚedí;
§ 19 Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku; 
§ 20 – 23 Díl 2 – Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivŢ na životní prostŚedí;
§ 22 Orgány kraje; 
§ 23 Ostatní spoleļná ustanovení; 
§ 24 Díl 3 – Ustanovení pŚechodná;

§ 25 Ļást druhá – ZmŊna zákona o životním prostŚedí;
§ 26 Ļást tŚetí – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 28 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kategorie I (zámŊry vždy podléhající posouzení); Kategorie II (zámŊry
vyžadující zjišŠovací Śízení);
PŚíloha ļ. 2 – Zásady pro zjišŠovací Śízení;
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PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti oznámení; 
PŚíloha ļ. 4 – Náležitosti dokumentace; 
PŚíloha ļ. 5 – Náležitosti posudku; 
PŚíloha ļ. 6 – Náležitosti stanoviska; 
PŚíloha ļ. 7 – Náležitosti oznámení koncepce; 
PŚíloha ļ. 9 – Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivŢ na životní prostŚedí a 
veŚejné zdraví. 
Schváleno/Vydáno: 2001/02/20. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ zákon ļ. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneļištŊní, o integrovaném 
registru zneļišŠování, a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o integrované prevenci), ve 
znŊní zákona ļ. 521/2002 Sb., zákona ļ. 437/2004 Sb. a zákona ļ. 695/2004 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 47 Ļást první; 
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel a pŚedmŊt zákona; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 20 Hlava II – Integrované rozhodování; 
§ 3 – 13 řízení o vydání integrovaného povolení; 
§ 3 Žádost o vydání integrovaného povolení; 
§ 4 Obsah žádosti; 
§ 5 Odborná podpora výkonu státní správy; 
§ 6 OdbornŊ zpŢsobilá osoba; 
§ 7 Úļastníci Śízení;
§ 8 Postoupení žádosti a její zveŚejnŊní;
§ 9 VyjádŚení pŚíslušných správních úŚadŢ a úļastníkŢ Śízení;
§ 10 VyjádŚení dotļeného státu; 
§ 11 Úļast odbornŊ zpŢsobilé osoby; 
§ 12 Ústní jednání o žádosti; 
§ 13 Rozhodnutí o žádosti; 
§ 14 – 16 ZpŢsob stanovení závazných podmínek provozu; 
§ 16 Základní povinnosti provozovatele zaŚízení;
§ 17 – 20 PŚechod, kontrola, zmŊna a zánik integrovaného povolení; 
§ 17 PŚechod integrovaného povolení; 
§ 18 Kontrola; 
§ 20 Zánik integrovaného povolení; 

§ 21 – 26 Hlava III – Integrovaný registr zneļišŠování;
§ 21 ZŚízení integrovaného registru zneļišŠování;
§ 22 Ohlašovací povinnost; 
§ 25 Vedení evidence; 
§ 26 ZveŚejŔování údajŢ z integrovaného registru zneļišŠování;

§ 27 Hlava IV – Systém výmŊny informací o nejlepších dostupných technikách; 
§ 28 – 36 Hlava V – Výkon státní správy; 

§ 29 Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 30 Ministerstvo prŢmyslu a obchodu; 
§ 31 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 32 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 33 Kraj; 
§ 34 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 35 Krajský hygienik; 

§ 37 – 41 Hlava VI – Pokuty; 
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§ 40 Výnos z pokut; 
§ 42 – 47 Hlava VII – PŚechodná, závŊreļná a zmocŔovací ustanovení; 

§ 42 – 44 PŚechodná ustanovení; 
§ 45 – 46 ZávŊreļná ustanovení; 
§ 47 ZmocnŊní k vydání provádŊcích právních pŚedpisŢ;

§ 48 Ļást druhá – ZmŊna zákona o vodách; 
§ 49 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o ochranŊ zemŊdŊlského pŢdního fondu; 
§ 50 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o lesích; 
§ 52 Ļást šestá – ZmŊna zákona o ochranŊ pŚírody a krajiny; 
§ 53 Ļást sedmá – ZmŊna zákona o odpadech; 
§ 54 Ļást osmá – ZmŊna lázeŔského zákona; 
§ 55 Ļást devátá – ZmŊna zákona o veterinární péļi;
§ 56 Ļást desátá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 57 Ļást jedenáctá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 58 Ļást dvanáctá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kategorie zaŚízení;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam hlavních zneļišŠujících látek pro stanovování emisních limitŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Hlediska pro urļování nejlepších dostupných technik. 
Schváleno/Vydáno: 2002/02/05. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení § 5 a 6). 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 36/1960 Sb., o územním ļlenŊní státu, ve znŊní zákona ļ. 69/1967 Sb., zákona 
ļ. 29/1968 Sb., zákona ļ. 175/1968 Sb., zákona ļ. 40/1969 Sb., zákona ļ. 41/1969 Sb., 
zákona ļ. 71/1969 Sb., zákona ļ. 126/1971 Sb., zákona ļ. 248/1990 Sb., zákona ļ.
425/1990 Sb., zákona ļ. 108/1995 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1960/04/09. Úļinnost: 1960/04/11. 
¶ zákon ļ. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znŊní zákona ļ. 120/1962 Sb., zákona ļ.

53/1963 Sb., zákona ļ. 56/1965 Sb., zákona ļ. 81/1966 Sb., zákona ļ. 148/1969 Sb., 
zákona ļ. 45/1973 Sb., zákona ļ. 43/1980 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva
Federálního shromáždŊní ļ. 10/1989 Sb., zákona ļ. 159/1989 Sb., zákona ļ. 47/1990 Sb., 
zákona ļ. 84/1990 Sb., zákona ļ. 175/1990 Sb., zákona ļ. 457/1990 Sb., zákona ļ.
545/1990 Sb., zákona ļ. 490/1991 Sb., zákona ļ. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu 
ĻSFR ze dne 4. záŚí 1992, uveŚejnŊného pod ļ. 93/1992 Sb., zákona ļ. 290/1993 Sb., 
zákona ļ. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 91/1994 Sb., 
zákona ļ. 152/1995 Sb., zákona ļ. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného
pod ļ. 103/1997 Sb., zákona ļ. 253/1997 Sb., zákona ļ. 92/1998 Sb., zákona ļ. 112/1998 
Sb., zákona ļ. 148/1998 Sb., zákona ļ. 167/1998 Sb., zákona ļ. 96/1999 Sb., zákona ļ.
191/1999 Sb., zákona ļ. 210/1999 Sb., zákona ļ. 223/1999 Sb., zákona ļ. 238/1999 Sb., 
zákona ļ. 305/1999 Sb., zákona ļ. 327/1999 Sb., zákona ļ. 360/1999 Sb., zákona ļ.
29/2000 Sb., zákona ļ. 101/2000 Sb., zákona ļ. 105/2000 Sb., zákona ļ. 121/2000 Sb., 
zákona ļ. 405/2000 Sb., zákona ļ. 120/2001 Sb., zákona ļ. 139/2001 Sb., zákona ļ.
144/2001 Sb., zákona ļ. 256/2001 Sb., zákona ļ. 265/2001 Sb., zákona ļ. 3/2002 Sb., 
zákona ļ. 134/2002 Sb., zákona ļ. 285/2002 Sb., zákona ļ. 482/2002 Sb., zákona ļ.
218/2003 Sb. zákona ļ. 276/2003 Sb., zákona ļ. 362/2003 Sb., zákona ļ. 52/2004 Sb., 
zákona ļ. 91/2004 Sb., zákona ļ. 537/2004 Sb., zákona ļ. 587/2004 Sb. a zákona ļ.
692/2004 Sb. (§ 89 VeŚejný ļinitel - lesní stráž, vodní stráž, stráž pŚírody, myslivecká 
stráž a rybáŚská stráž; § 178a Pytláctví; Obecné ohrožení § 179 Úmyslné ohrožení; § 
180 Ohrožení z nedbalosti; § 181a - § 181b Ohrožení a poškození životního prostŚedí;
§ 181c Poškozování lesa tŊžbou; § 181d Spoleļné ustanovení; § 181e Nakládání 
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s nebezpeļnými odpady; § 181f - § 181h NeoprávnŊné nakládání s chránŊnými a 
volnŊ žijícími živoļichy a planŊ rostoucími rostlinami).

Schváleno/Vydáno: 1961/11/29. Úļinnost: 1962/01/01. 
¶ zákon ĻNR ļ. 2/1969 Sb., o zŚízení ministerstev a jiných ústŚedních orgánŢ státní 

správy Ļeské republiky, ve znŊní zákona ļ. 34/1970 Sb., zákona ļ. 147/1970 Sb., 
zákona ļ. 125/1973 Sb., zákona ļ. 25/1976 Sb., zákona ļ. 118/1983 Sb., zákona ļ.
60/1988 Sb., zákona ļ. 173/1989 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva Ļeské národní 
rady ļ. 9/1990 Sb., zákona ļ. 93/1990 Sb., zákona ļ. 126/1990 Sb., zákona ļ. 203/1990 
Sb., zákona ļ. 288/1990 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva Ļeské národní rady ļ.
305/1990 Sb., zákona ļ. 575/1990 Sb., zákona ļ. 173/1991 Sb., zákona ļ. 283/1991 Sb., 
zákona ļ. 19/1992 Sb., zákona ļ. 23/1992 Sb., zákona ļ. 103/1992 Sb., zákona ļ.
167/1992 Sb., zákona ļ. 239/1992 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva Ļeské národní 
rady ļ. 350/1992 Sb., zákona ļ. 358/1992 Sb., zákona ļ. 359/1992 Sb., zákona ļ.
474/1992 Sb., zákona ļ. 548/1992 Sb., zákona ļ. 21/1993 Sb., zákona ļ. 166/1993 Sb., 
zákona ļ. 285/1993 Sb., zákona ļ. 47/1994 Sb., zákona ļ. 89/1995 Sb., zákona ļ.
289/1995 Sb., zákona ļ. 135/1996 Sb., zákona ļ. 272/1996 Sb., zákona ļ. 152/1997 Sb., 
zákona ļ. 15/1998 Sb., zákona ļ. 148/1998 Sb., zákona ļ. 63/2000 Sb., zákona ļ.
130/2000 Sb., zákona ļ. 154/2000 Sb., zákona ļ. 204/2000 Sb., zákona ļ. 239/2000 Sb., 
zákona ļ. 257/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 365/2000 Sb., zákona ļ.
458/2000 Sb., zákona ļ. 256/2001 Sb., zákona ļ. 13/2002 Sb., zákona ļ. 47/2002 Sb., 
zákona ļ. 219/2002 Sb., zákona ļ. 517/2002 Sb. a zákona ļ. 162/2003 Sb. (§ 19 odst. 1 
Ministerstvo životního prostŚedí je orgánem vrchního státního dozoru ve vŊcech
životního prostŚedí.; odst. 2 Ministerstvo životního prostŚedí je ústŚedním orgánem 
státní správy pro ochranu pŚirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojŢ a 
ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu 
pŚírody a krajiny, pro oblast provozování zoologických zahrad, pro ochranu 
zemŊdŊlského pŢdního fondu, pro výkon státní geologické služby, pro ochranu 
horninového prostŚedí, vļetnŊ ochrany nerostných zdrojŢ a podzemních vod, pro 
geologické práce a pro ekologický dohled nad tŊžbou, pro odpadové hospodáŚství a 
pro posuzování vlivŢ ļinností a jejich dŢsledkŢ na životní prostŚedí, vļetnŊ tŊch,
které pŚesahují státní hranice. Dále je ústŚedním orgánem státní správy pro 
myslivost, rybáŚství a lesní hospodáŚství v národních parcích. Je rovnŊž ústŚedním
orgánem státní správy pro státní ekologickou politiku.; odst. 3 K zabezpeļení Śídící a 
kontrolní ļinnosti vlády Ļeské republiky Ministerstvo životního prostŚedí
koordinuje ve vŊcech životního prostŚedí postup všech ministerstev a ostatních 
ústŚedních orgánŢ státní správy Ļeské republiky.; odst. 4 Ministerstvo životního 
prostŚedí zabezpeļuje a Śídí jednotný informaļní systém o životním prostŚedí, vļetnŊ
plošného monitoringu na celém území Ļeské republiky, a to i v návaznosti na 
mezinárodní dohody.; odst. 5 Ministerstvo životního prostŚedí spravuje Fond tvorby 
a ochrany životního prostŚedí Ļeské republiky.; odst. 6 Ministerstvu životního 
prostŚedí je podŚízena Ļeská inspekce životního prostŚedí a Ļeský
hydrometeorologický ústav.)

Schváleno/Vydáno: 1969/01/08. Úļinnost: 1969/01/08. 
¶ zákon ļ. 20/1987 Sb., o státní památkové péļi, ve znŊní zákona ļ. 242/1992 Sb., zákona 
ļ. 361/1999 Sb., zákona ļ. 122/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 146/2001 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., , zákona ļ. 18/2004 Sb., zákona ļ. 186/2004 Sb. a zákona ļ.
3/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1987/03/30. Úļinnost: 1988/01/01. 
¶ zákon ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní zákona ļ. 337/1992 Sb., zákona ļ.
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344/1992 Sb., zákona ļ. 359/1992 Sb., zákona ļ. 67/1993 Sb., zákona ļ. 290/1993 Sb., v 
úplném znŊní pod ļ. 124/1993 Sb., ve znŊní zákona ļ. 134/1994 Sb., zákona ļ. 82/1995 
Sb., zákona ļ. 237/1995 Sb., zákona ļ. 279/1995 Sb., zákona ļ. 289/1995 Sb., zákona ļ.
112/1998 Sb., zákona ļ. 168/1999 Sb., zákona ļ. 360/1999 Sb., zákona ļ. 29/2000 Sb., 
zákona ļ. 121/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 151/2000 Sb., zákona ļ.
258/2000 Sb., zákona ļ. 361/2000 Sb., zákona ļ. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu 
ĻR ze dne 17. ledna 2001 uveŚejnŊného pod ļ. 52/2001 Sb., zákona ļ. 164/2001 Sb., 
zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 265/2001 Sb., zákona ļ. 273/2001 Sb., zákona ļ.
274/2001 Sb., zákona ļ. 312/2001 Sb., zákona ļ. 6/2002 Sb., zákona ļ. 62/2002 Sb., 
zákona ļ. 78/2002 Sb., zákona ļ. 216/2002 Sb., zákona ļ. 259/2002 Sb., zákona ļ.
285/2002 Sb., zákona ļ. 311/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., v úplném znŊní pod ļ.
334/2002 Sb., ve znŊní zákona ļ. 218/2003 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., zákona ļ.
362/2003 Sb., zákona ļ. 47/2004 Sb., zákona ļ. 436/2004 Sb., zákona ļ. 501/2004 Sb., 
zákona ļ. 559/2004 Sb., zákona ļ. 586/2004 Sb., zákona ļ. 95/2005 Sb. a zákona ļ.
392/2005 Sb. (§ 29 odst. 1; § 29a odst. 1; § 34 odst. 1; § 35 odst. 1; § 38 odst. 1; § 39 
odst 1; § 45 odst. 1; § 47 odst. 1 písm. d), e), f), g) h)).
Schváleno/Vydáno: 1990/05/17. Úļinnost: 1990/07/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znŊní zákona ļ. 184/1991 Sb., 
zákona ļ. 338/1992 Sb., ve znŊní zákona ļ. 48/1994 Sb., zákona ļ. 305/1997 Sb., zákona ļ.
149/1998 Sb., zákona ļ. 185/2001 Sb., zákona ļ. 274/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a 
zákona ļ. 229/2003 Sb. (§ 1 písm. i); § 10c).
Schváleno/Vydáno: 1990/12/13. Úļinnost: 1991/01/01. 

¶ zákon ļ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znŊní
zákona ļ. 231/1992 Sb., zákona ļ. 591/1992 Sb., zákona ļ. 600/1992 Sb., zákona ļ.
273/1993 Sb., zákona ļ. 303/1993 Sb., zákona ļ. 38/1994 Sb., zákona ļ. 42/1994 Sb., 
zákona ļ. 136/1994 Sb., zákona ļ. 200/1994 Sb., zákona ļ. 237/1995 Sb., zákona ļ.
286/1995 Sb., zákona ļ. 94/1996 Sb., zákona ļ. 95/1996 Sb., zákona ļ. 19/1997 Sb., 
zákona ļ. 49/1997 Sb., zákona ļ. 61/1997 Sb., zákona ļ. 79/1997 Sb., zákona ļ. 217/1997 
Sb., zákona ļ. 280/1997 Sb., zákona ļ. 15/1998 Sb., zákona ļ. 83/1998 Sb., zákona ļ.
157/1998 Sb., zákona ļ. 167/1998 Sb., zákona ļ. 159/1999 Sb., zákona ļ. 356/1999 Sb., 
zákona ļ. 358/1999 Sb., zákona ļ. 360/1999 Sb., zákona ļ. 363/1999 Sb., zákona ļ.
27/2000 Sb., zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ. 121/2000 Sb., zákona ļ. 122/2000 Sb., 
zákona ļ. 123/2000 Sb., zákona ļ. 124/2000 Sb., zákona ļ. 149/2000 Sb., zákona ļ.
151/2000 Sb., zákona ļ. 158/2000 Sb., zákona ļ. 247/2000 Sb., zákona ļ. 249/2000 Sb., 
zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 309/2000 Sb., zákona ļ. 362/2000 Sb., zákona ļ.
409/2000 Sb., zákona ļ. 458/2000 Sb., zákona ļ. 61/2001 Sb., zákona ļ. 100/2001 Sb., 
zákona ļ. 120/2001 Sb., zákona ļ. 164/2001 Sb., zákona ļ. 256/2001 Sb., zákona ļ.
274/2001 Sb., zákona ļ. 477/2001 Sb., zákona ļ. 478/2001 Sb., zákona ļ. 501/2001 Sb., 
zákona ļ. 86/2002 Sb., zákona ļ. 119/2002 Sb., zákona ļ. 174/2002 Sb., zákona ļ.
281/2002 Sb., zákona ļ. 308/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu 
uveŚejnŊného pod ļ. 476/2002 Sb., zákona ļ. 88/2003 Sb., zákona ļ. 130/2003 Sb., zákona 
ļ. 162/2003 Sb., zákona ļ. 224/2003 Sb. zákona ļ. 228/2003 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., 
zákona ļ. 354/2003 Sb., zákona ļ. 438/2003 Sb., zákona ļ. 119/2004 Sb., zákona ļ.
167/2004 Sb., zákona ļ. 257/2004 Sb., zákona ļ. 326/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ.
374/2004 Sb., ve znŊní zákona ļ. 499/2004 Sb., zákona ļ. 695/2004 Sb. a zákona ļ.
58/2005 Sb. (PŚíloha ļ. 2 Vázané živnosti; skupina 214: Ostatní => obor Posuzování 
vlivŢ na životní prostŚedí; obor Diagnostická, zkušební a poradenská ļinnost
v ochranŊ rostlin; obor OšetŚování rostlin, rostlinných produktŢ, objektŢ a pŢdy
proti škodlivým organismŢm pŚípravky na ochranu rostlin; obor Geologické práce; 
obor Poskytování služeb v oblasti bezpeļnosti a ochrany zdraví pŚi práci; obor 
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Obchod se zvíŚaty urļenými pro zájmové chovy; obor Speciální ochranná dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek 
a chemických pŚípravkŢ s výjimkou speciální ochranné dezinfekce provádŊné
zdravotnickým zaŚízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace v potravináŚských a zemŊdŊlských provozech a odborných ļinností na 
úseku rostlinolékaŚské péļe; obor Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a 
deratizace v potravináŚských nebo zemŊdŊlských provozech, s výjimkou odborných 
ļinností na úseku rostlinolékaŚské péļe; obor Speciální ochranná dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo 
chemickými pŚípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace 
v potravináŚských nebo zemŊdŊlských provozech a odborných ļinností na úseku 
rostlinolékaŚské péļe; obor Odborný dohled nad využíváním a ochranou pŚírodních
léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních minerálních vod – balneotechnik; obor 
Provozování vodovodŢ a kanalizací pro veŚejnou potŚebu; obor Podnikání v oblasti 
nakládání s nebezpeļnými odpady; obor MŊŚení zneļišŠujících a pachových látek, 
zpracování rozptylových studií; obor MŊŚení úļinnosti spalovacího zdroje, mŊŚení
množství vypouštŊných látek a kontrola stavu spalinových cest; obor OvŊŚování
množství emisí skleníkových plynŢ).
Schváleno/Vydáno: 1991/10/02. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ zákon ļ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a doplnŊní
nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 71/2000 Sb., zákona ļ. 102/2001 Sb., zákona ļ.
205/2002 Sb. a zákona ļ. 277/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/09/01. 

¶ ústavní zákon ļ. 347/1997 Sb., o vytvoŚení vyšších územních samosprávných celkŢ a 
o zmŊnŊ ústavního zákona ĻNR ļ. 1/1993 Sb., Ústava Ļeské republiky, ve znŊní
ústavního zákona ļ. 176/2001 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1997/12/03. Úļinnost: 2000/01/01. 
¶ zákon ļ. 106/1999 Sb., o svobodném pŚístupu k informacím.

Schváleno/Vydáno: 1999/05/11. Úļinnost: 2000/01/01. 
¶ zákon ļ. 72/2000 Sb., o investiļních pobídkách a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 

investiļních pobídkách), ve znŊní zákona ļ. 453/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., 
zákona ļ. 19/2004 Sb. a zákona ļ. 443/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/02/24. Úļinnost: 2000/05/01. 

¶ zákon ļ. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŚízení), ve znŊní zákona ļ. 273/2001 Sb., 
zákona ļ. 320/2001 Sb., zákona ļ. 450/2001 Sb., zákona ļ. 311/2002 Sb., zákona ļ.
313/2002 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 2/2003 Sb., ve znŊní zákona ļ. 59/2003 Sb., zákona 
ļ. 22/2004 Sb., zákona ļ. 216/2004 Sb., zákona ļ. 257/2004 Sb., zákona ļ. 421/2004 Sb., 
zákona ļ. 501/2004 Sb. a zákona ļ. 626/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/04/12. Úļinnost: 2000/11/12. 
¶ zákon ļ. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zŚízení), ve znŊní zákona ļ. 273/2001 Sb., 

zákona ļ. 320/2001 Sb., zákona ļ. 450/2001 Sb., zákona ļ. 231/2002 Sb., zákona ļ.
404/2002 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 2/2003 Sb., ve znŊní zákona ļ. 229/2003 Sb., zákona 
ļ. 216/2004 Sb., zákona ļ. 257/2004 Sb., zákona ļ. 421/2004 Sb., zákona ļ. 501/2004 Sb. 
a zákona ļ. 626/2004 Sb. (Hlava III, Díl 1 Samostatná pŢsobnost kraje, § 14 odst. 2; 
Díl 2 PŚenesená pŢsobnost, § 29, § 30).

Schváleno/Vydáno: 2000/04/12. Úļinnost: 2000/11/12. 
¶ zákon ļ. 131/2000 Sb., o hlavním mŊstŊ Praze, ve znŊní zákona ļ. 145/2001 Sb., zákona 
ļ. 273/2001 Sb., zákona ļ. 320/2001 Sb., zákona ļ. 450/2001 Sb., zákona ļ. 311/2002 Sb., 
zákona ļ. 312/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 421/2004 Sb. 
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Schváleno/Vydáno: 2000/04/13. Úļinnost: 2000/11/12. 
¶ zákon ļ. 147/2000 Sb. o okresních úŚadech.

Schváleno/Vydáno: 2000/05/16. Úļinnost: 2000/11/12. Zrušeno: 2002/12/31. 
¶ zákon ļ. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o zmŊnŊ zákona ļ. 171/1991 

Sb., o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech pŚevodŢ majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku Ļeské republiky, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní
zákona ļ. 391/2002 Sb., zákona ļ. 482/2004 Sb. a zákona ļ. 61/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/06/21. Úļinnost: 2000/07/21. 
¶ zákon ļ. 218/2000 Sb., o rozpoļtových pravidlech a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících 

zákonŢ (rozpoļtová pravidla), ve znŊní zákona ļ. 493/2000 Sb., zákona ļ. 141/2001 Sb., 
zákona ļ. 187/2001 Sb., zákona ļ. 320/2001 Sb., zákona ļ. 450/2001 Sb., zákona ļ.
202/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 479/2003 Sb., zákona ļ. 186/2004 Sb., 
zákona ļ. 257/2004 Sb., zákona ļ. 436/2004 Sb., zákona ļ. 482/2004 Sb., v úplném znŊní
pod ļ. 580/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/06/27. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 238/2000 Sb., o Hasiļském záchranném sboru Ļeské republiky a o zmŊnŊ

nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/28. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmŊnŊ nŊkterých
zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 20/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/06/28. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 240/2000 Sb., o krizovém Śízení a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (krizový zákon),

ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/28. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 241/2000 Sb., o hospodáŚských opatŚeních pro krizové stavy a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 243/2000 Sb., o rozpoļtovém urļení výnosŢ nŊkterých daní územním 

samosprávným celkŢm a nŊkterým státním fondŢm (zákon o rozpoļtovém urļení
daní), ve znŊní zákona ļ. 492/2000 Sb., zákona ļ. 483/2001 Sb., zákona ļ. 387/2004 Sb. a 
zákona ļ. 1/2005 Sb. (§ 4 DaŔové pŚíjmy rozpoļtŢ obcí).

Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 248/2000 Sb., o podpoŚe regionálního rozvoje, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 

Sb.
Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 250/2000 Sb., o rozpoļtových pravidlech územních rozpoļtŢ, ve znŊní zákona 
ļ. 320/2001 Sb., zákona ļ. 450/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 421/2004 Sb., 
zákona ļ. 557/2004 Sb., zákona ļ. 562/2004 Sb. a zákona ļ. 342/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/07/07. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 365/2000 Sb., o informaļních systémech veŚejné správy a o zmŊnŊ nŊkterých

dalších zákonŢ.
Schváleno/Vydáno: 2000/09/14. Úļinnost: 2001/10/23 (s výjimkou nŊkterých ustanovení § 
5 a § 6). 

¶ zákon ļ. 320/2001 Sb., o finanļní kontrole ve veŚejné správŊ a o zmŊnŊ nŊkterých
zákonŢ (zákon o finanļní kontrole), ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ.
123/2003 Sb., zákona ļ. 421/2004 Sb., zákona ļ. 482/2004 Sb. a zákona ļ. 626/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/08/09. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ zákon ļ. 12/2002 Sb., o státní pomoci pŚi obnovŊ území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou a o zmŊnŊ zákona ļ. 363/1999 Sb., o pojišŠovnictví a o zmŊnŊ nŊkterých
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souvisejících zákonŢ (zákon o pojišŠovnictví), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, (zákon o 
státní pomoci pŚi obnovŊ území), ve znŊní zákona ļ. 347/2005 Sb., v úplném znŊní pod 
ļ. 11/2006 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/12/18. Úļinnost: 2002/01/16. 
¶ zákon ļ. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službŊ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 

dobrovolnické službŊ) (§ 2 odst. 1 písm. b)).
Schváleno/Vydáno: 2002/04/24. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ zákon ļ. 261/2002 Sb., kterým se mŊní podmínky pro použití pŢjļky poskytované na 
základŊ naŚízení vlády ļ. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanļní pomoci v oblasti bydlení 
obļanŢm postiženým povodnŊmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, a podmínky pro použití pŢjļky poskytované na základŊ naŚízení vlády ļ.
148/1997 Sb., o poskytování bezúroļné pŢjļky na bytovou výstavbu, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ.

Schváleno/Vydáno: 2002/05/29. Úļinnost: 2002/06/28. 
¶ zákon ļ. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s povŊŚeným obecním úŚadem a stanovení 

obcí s rozšíŚenou pŢsobností.
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení § 4). 

¶ zákon ļ. 320/2002 Sb., o zmŊnŊ a zrušení nŊkterých zákonŢ v souvislosti s ukonļením
ļinnosti okresních úŚadŢ, ve znŊní zákona ļ. 426/2002 Sb., zákona ļ. 518/2002 Sb. a 
zákona ļ. 356/2003 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení ļl. XXV 
bodu 3, ļl. XLV, ļl. CXIII bodŢ 4 a 7, ļl. CXVII bodŢ 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a ļl. CXVIII bodŢ
4, 6, 7, 8 a 9). 

¶ ústavní zákon ļ. 515/2002 Sb., o referendu o pŚistoupení Ļeské republiky k Evropské 
unii a o zmŊnŊ ústavního zákona ļ. 1/1993 Sb., Ústava Ļeské republiky, ve znŊní
pozdŊjších ústavních zákonŢ.

Schváleno/Vydáno: 2002/11/14. Úļinnost: 2003/03/01. 
¶ zákon ļ. 114/2003 Sb., o provádŊní referenda o pŚistoupení Ļeské republiky 

k Evropské unii a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o provádŊní referenda).
Schváleno/Vydáno: 2003/04/17. Úļinnost: 2003/04/25. 

¶ zákon ļ. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ.
Schváleno/Vydáno: 2003/12/11. Úļinnost: 2004/02/01. 

¶ zákon ļ. 420/2004 Sb., o pŚezkoumávání hospodaŚení územních samosprávných celkŢ
a dobrovolných svazkŢ obcí.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/10. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ zákon ļ. 500/2004 Sb., správní Śád.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/24. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ zákon ļ. 341/2005 Sb., o veŚejných výzkumných institucích.
Schváleno/Vydáno: 2005/07/28. Úļinnost: 2005/09/13. 

B.1.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 368/2003 Sb., o integrovaném registru zneļišŠování, ve znŊní

naŚízení vlády ĻR ļ. 304/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Seznam ohlašovaných látek a ohlašovací prahy; 
§ 2 ZpŢsob zjišŠování a vyhodnocování ohlašovaných látek; 
§ 3 ZpŢsob a forma ohlašování údajŢ do integrovaného registru zneļišŠování;
§ 4 OpatŚení k zajištŊní jednoty informaļního systému v oblasti životního prostŚedí;
§ 5 Úļinnost;
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PŚíloha ļ. 1 – Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy (pro úļely ohlašování do 
integrovaného registru zneļišŠování za rok 2004 a roky následující. Poslední ohlášení 
podle této pŚílohy bude za rok, ve kterém vstoupí v platnost a stane se pro Ļeskou
republiku závazným Protokol o registrech únikŢ a pŚenosŢ zneļišŠujících látek); 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam ohlašovaných látek s ohlašovacími prahy (Poprvé se podle této 
pŚílohy ohlašuje za rok, který bude následovat po roce, ve kterém vstoupil v platnost a 
stal se pro Ļeskou republiku závazným Protokol o registrech únikŢ a pŚenosŢ
zneļišŠujících látek); 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsob a metody zjišŠování a vyhodnocování ohlašovaných látek. MŊŚení,
výpoļet a expertní odhad; 
PŚíloha ļ. 4 – Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru zneļišŠování;
PŚíloha ļ. 5 – Kategorie zaŚízení a oznaļení zdrojŢ emisí – kódy NOSE-P. 

Schváleno/Vydáno: 2003/10/01. Úļinnost: 2004/01/01. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ļ. 55/1989 Sb., o prohlášení nŊkterých kulturních památek za národní 

kulturní památky, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 112/1991 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ.
262/1995 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 171/1998 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1989/04/19. Úļinnost: 1989/06/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 404/1992 Sb., o zmŊnŊ prohlášení nŊkterých kulturních památek za 
národní kulturní památky, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 171/1998 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/06/29. Úļinnost: 1992/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení nŊkterých
kulturních památek za národní kulturní památky, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 171/1998 
Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 336/2002 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 422/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1995/08/16. Úļinnost: 1995/11/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 171/1998 Sb., o vymezení nŊkterých národních kulturních památek 
a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých právních pŚedpisŢ.
Schváleno/Vydáno: 1998/06/03. Úļinnost: 1998/07/16. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 364/1999 Sb., kterým se upravuje souļinnost orgánŢ státní správy 
s obcemi pŚi zajišŠování povinností obcí podle zákona ļ. 106/1999 Sb., o svobodném 
pŚístupu k informacím. 
Schváleno/Vydáno: 1999/12/22. Úļinnost: 2000/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona ļ.
240/2000 Sb., o krizovém Śízení a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (krizový zákon), ve znŊní
naŚízení vlády ĻR ļ. 36/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/11/22. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení nŊkterých
kulturních památek za národní kulturní památky, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 422/2005 
Sb.
Schváleno/Vydáno: 2002/06/19. Úļinnost: 2002/08/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 399/2002 Sb., kterým se provádí zákon ļ. 12/2002 Sb., o státní 
pomoci pŚi obnovŊ území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o zmŊnŊ zákona ļ.
363/1999 Sb., o pojišŠovnictví a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o 
pojišŠovnictví), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, (zákon o státní pomoci pŚi obnovŊ území). 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/21. Úļinnost: 2002/08/28. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 85/2003 Sb., kterým se stanoví obory státní služby (PŚíloha – 22. 
Zdravotní péļe /vļetnŊ veŚejného zdravotního pojištŊní/; 23. Ochrana veŚejného
zdraví; 24. Léļebné zdroje, léky a zdravotnické prostŚedky; 33. VnitŚní vŊci – 
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krizové Śízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a 
integrovaný záchranný systém; 48. Územní plánování a stavební Śád; 66. Ochrana 
pŚírody a krajiny; 67. Technická ochrana životního prostŚedí).
Schváleno/Vydáno: 2003/03/12. Úļinnost: 2003/04/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 422/2005 Sb., o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílaļe
JeštŊd u Liberce a nŊkterých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a 
o zmŊnŊ nŊkterých dalších pŚedpisŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/09/29. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na mŊŚidla.
Schváleno/Vydáno: 2005/10/19. Úļinnost: 2006/10/30. 

B.1.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 457/2001 Sb., o odborné zpŢsobilosti a o úpravŊ nŊkterých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivŢ na životní prostŚedí.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Bližší podmínky odborné zpŢsobilosti a postup pŚi jejich ovŊŚování, postup pŚi
udŊlování a odnímání autorizace (k § 19 zákona); 

§ 1 Zkouška odborné zpŢsobilosti;
§ 3 Postup pŚi udŊlování, prodloužení a odejmutí autorizace; 

§ 4 – 6 ZpŢsob a prŢbŊh veŚejného projednání, zveŚejŔování informací a stanovisek a 
postup pŚi zajištŊní zpracování posudku (k § 16 a 17 zákona); 

§ 4 ZpŢsob a prŢbŊh veŚejného projednání; 
§ 5 ZveŚejŔování informací a stanovisek; 
§ 6 ZajištŊní zpracování posudku; 

§ 7 – 8 Ustanovení zrušovací a závŊreļná;
§ 8 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Zkušební Śád pro zkoušku odborné zpŢsobilosti;
PŚíloha ļ. 2 – Ministerstvo životního prostŚedí – OsvŊdļení (vzor); 
PŚíloha ļ. 3 – Obsah žádosti o udŊlení nebo prodloužení autorizace ke zpracování 
dokumentace a posudku. 
Schváleno/Vydáno: 2001/12/06. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání 
integrovaného povolení, rozsah a zpŢsob jejího vyplnŊní.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vzor žádosti, rozsah a zpŢsob jejího vyplnŊní;
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení a rozsah a zpŢsob vyplnŊní
žádosti (Ļást A – Vzor žádosti o vydání integrovaného povolení /1. – Obsah žádosti; 2. – 
Identifikace provozovatele zaŚízení; 3. – Informace vztahující se k vydání integrovaného 
povolení; 4. – Informace vztahující se ke zmŊnŊ vydaného integrovaného povolení; 5. – 
Popis zaŚízení a s ním pŚímo spojených ļinností; 6. – Struļné netechnické shrnutí údajŢ
uvedených v žádosti; 7. – Popis surovin a pomocných materiálŢ, dalších látek a energií, 
které se v zaŚízení používají/budou používat a jím jsou/budou produkovány; 8. – Emise a 
jejich zdroje; další vlivy ze zaŚízení; 9. – Charakteristika stavu a ovlivnŊní dotļeného
území; 10. – Popis dosavadních nebo uvažovaných opatŚení k pŚedcházení vzniku, úpravŊ,
využívání ļi odstraŔování odpadu; 11. – Popis dosavadních a uvažovaných opatŚení
k mŊŚení a monitorování emisí vypouštŊných do životního prostŚedí; 12. – Popis dalších 
plánovaných opatŚení k zajištŊní plnŊní povinností preventivního charakteru; 13. – Návrh 
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závazných podmínek provozu zaŚízení a jejich ļasové plnŊní; 14. – Rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádŚení a souhlasy; 15. – Další podklady; 16. – Seznam použitých zkratek; 
17. – ZávŊr; PŚílohy k žádosti/; Ļást B – Rozsah a zpŢsob vyplnŊní vzoru žádosti /Obecné 
poznámky k vyplnŊní žádosti; Poznámky k vyplnŊní jednotlivých kapitol žádosti/). 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/16. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvŊdļení o odborné 
zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví, postup pŚi jejich ovŊŚování a 
postup pŚi udŊlování a odnímání osvŊdļení.
Oblast úpravy:
§ 1 Podmínky odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví; 
§ 2 – 6 OvŊŚování odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví; 
§ 4 Postup pŚi udŊlování osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na 
veŚejné zdraví; 
§ 5 Postup pŚi odnímání osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na 
veŚejné zdraví; 
§ 6 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/05/26. Úļinnost: 2004/06/07. 

¶ vyhláška ļ. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a zpŢsob vedení evidence podkladŢ
nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru zneļišŠování.
Oblast úpravy:
§ 1 Vedení evidence podkladŢ pro úļely ohlašování do integrovaného registru 
zneļišŠování;
§ 2 Údaje o plnŊní podmínek integrovaného povolení; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha – Evidenļní list látky ohlašované do integrovaného registru zneļišŠování.
Schváleno/Vydáno: 2004/11/03. Úļinnost: 2004/12/07. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Správy státních hmotných rezerv ļ. 498/2000 Sb., o plánování a provádŊní

hospodáŚských opatŚení pro krizové stavy, ve znŊní vyhlášky Správy státních hmotných 
rezerv ļ. 542/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/12/14. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ vyhláška MF ĻR ļ. 16/2001 Sb., o zpŢsobu, termínech a rozsahu údajŢ

pŚedkládaných pro hodnocení plnŊní státního rozpoļtu, rozpoļtŢ státních fondŢ a rozpoļtŢ
územních samosprávných celkŢ, ve znŊní vyhlášky MF ĻR ļ. 535/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/22. Úļinnost: 2001/01/12. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní 
zpŢsobilost pŚíslušníkŢ Hasiļského záchranného sboru Ļeské republiky, druhy služeb 
zvlášŠ obtížných a zdraví škodlivých a postup pŚi udŊlování ozdravného pobytu, ve znŊní
vyhlášky MV ĻR ļ. 297/2002 Sb. (§ 8 Druhy služeb zvlášŠ obtížných a zdraví 
škodlivých; PŚíloha ļ. 2 - Jednotná kritéria pro stanovení zdravotní klasifikace; 
PŚíloha ļ. 3).

Schváleno/Vydáno: 2001/08/29. Úļinnost: 2001/09/12. 
¶ vyhláška MV ĻR ļ. 328/2001 Sb., o nŊkterých podrobnostech zabezpeļení

integrovaného záchranného systému (§ 1 – 11 Zásady koordinace složek integrovaného 
záchranného systému pŚi spoleļném zásahu; § 12 Zásady spolupráce operaļních
stŚedisek základních složek; § 13 Podrobnosti o úkolech operaļních a informaļních
stŚedisek; § 14 – 24 Obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, 
zpŢsob zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachŢ poplachového 
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plánu; § 25 – 28 Zásady a zpŢsob zpracování, schvalování a používání havarijního 
plánu okresu a vnŊjšího havarijního plánu; § 29 – 30 Zásady zpŢsobu krizové 
komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému; PŚíloha ļ. 1 – ZpŢsob
zpracování havarijního plánu okresu; PŚíloha ļ. 2 – ZpŢsob zpracování vnŊjšího
havarijního plánu).

Schváleno/Vydáno: 2001/09/05. Úļinnost: 2001/09/18 (s výjimkou ustanovení § 25, 27 a 
28).

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 361/2001 Sb., o zpŢsobu zjišŠování mimoŚádných událostí v drážní 
dopravŊ, ve znŊní vyhlášky MDS ĻR ļ. 442/2002 Sb. (PŚíloha ļ. 2 – Evidenļní pŚehled
o mimoŚádných událostech za rok……, III. Následky nehod, 1.1. náhrady pŚi
usmrcení a zranŊní osoby, 1.2. náhrady za ztráty nebo škody na majetku cestujících, 
zamŊstnancŢ nebo tŚetích stran, vļetnŊ náhrady škod zpŢsobených na životním 
prostŚedí).

Schváleno/Vydáno: 2001/09/25. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MF ĻR ļ. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti pŚehledu o pŚedbŊžném 

odhadu nákladŢ na obnovu majetku sloužícího k zabezpeļení základních funkcí v území 
postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor povŊŚení osoby povŊŚené krajem 
zjišŠováním údajŢ nutných pro zpracování tohoto pŚehledu.

Schváleno/Vydáno: 2002/04/25. Úļinnost: 2002/05/15. 
¶ vyhláška MF ĻR ļ. 323/2002 Sb., o rozpoļtové skladbŊ, ve znŊní vyhlášky MF ĻR ļ.

568/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/02. Úļinnost: 2002/07/19. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 380/2002 Sb., k pŚípravŊ a provádŊní úkolŢ ochrany obyvatelstva. 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/09. Úļinnost: 2002/08/22. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodŢ obcí s povŊŚeným 
obecním úŚadem a správních obvodŢ obcí s rozšíŚenou pŢsobností, ve znŊní vyhlášky ļ.
388/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2002/08/15. Úļinnost: 2003/01/01. 
¶ vyhláška MF ĻR ļ. 460/2002 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených 

procentních ļástech celostátního hrubého výnosu danŊ z pŚidané hodnoty a daní z pŚíjmŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/10/22. Úļinnost: 2002/11/06. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 564/2002 Sb., o stanovení území okresŢ Ļeské republiky a území 
obvodŢ hlavního mŊsta Prahy, ve znŊní vyhlášky ļ. 623/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2002/12/18. Úļinnost: 2003/01/01. 
¶ vyhláška ļ. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostŚedím ve vybraných 

mŊstech a obcích za památkové zóny a urļování podmínek pro jejich ochranu. 
Schváleno/Vydáno: 2003/04/01. Úļinnost: 2003/09/01. 

¶ vyhláška ļ. 115/2003 Sb., kterou se provádí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/2003 Sb., o 
provádŊní referenda o pŚistoupení Ļeské republiky k Evropské unii a o zmŊnŊ nŊkterých
zákonŢ (zákon o provádŊní referenda). 

Schváleno/Vydáno: 2003/04/22. Úļinnost: 2003/04/25. 
¶ vyhláška ļ. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, 

které tvoŚí obsah vzdŊlání a pŚípravy vyžadovaný v Ļeské republice pro výkon regulované 
ļinnosti v rámci pŢsobnosti Ministerstva zemŊdŊlství.

Schváleno/Vydáno: 2004/04/16. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 413/2004 Sb., o prohlášení území s historickým prostŚedím ve vybraných 
obcích a jejich ļástech za památkové zóny a urļení podmínek pro jejich ochranu. 
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Schváleno/Vydáno: 2004/06/24. Úļinnost: 2005/01/01. 
¶ vyhláška ļ. 328/2005 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních ļástech

celostátního hrubého výnosu danŊ z pŚidané hodnoty a daní z pŚíjmŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/08/23. Úļinnost: 2005/09/01. 

B.1.4 OpatŚení

OpatŚení související 
¶ opatŚení Ļeského statistického úŚadu (ĻSÚ) ze dne 27. dubna 1999 (Sbírka zákonŢ,
ļástka 33) k zavedení klasifikace územních statistických jednotek. 

B.1.5 SdŊlení
¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 300/1996 Sb., o sjednání dohody mezi Ministerstvem životního prostŚedí
Ļeské republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostŚedí, ochranu pŚírody a 
bezpeļnost reaktorŢ Spolkové republiky NŊmecko o uskuteļnŊní spoleļných pilotních 
projektŢ na ochranu životního prostŚedí ke snížení zneļištŊní životního prostŚedí
pŚecházejícího hranice. 
Schváleno/Vydáno: 1996/10/24. Úļinnost: 1996/10/24. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 372/1999 Sb., o sjednání Dohody k Energetické chartŊ.
Schváleno/Vydáno: 1994/12/17. Úļinnost: 1998/04/16. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 373/1999 Sb., o sjednání Protokolu o energetických úsporách a 
souvisejících ekologických hlediscích. 
Schváleno/Vydáno: 1994/12/17. Úļinnost: 1998/04/16. 

¶ sdŊlení Ļeského statistického úŚadu ļ. 228/2004 Sb., o aktualizaci Klasifikace územních 
statistických jednotek (CZ-NUTS). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: 2004/04/29. 

B.1.6 Technické normy 
01 03 Jakost. 
¶ ĻSN EN ISO 9000 ed. 2 

Systémy managementu jakosti – Základy, zásady a slovník. 
idt EN ISO 9000:2000 
idt ISO 9000:2000 
Vydána 2002/03/01 
Úļinnost 2002/04/01 

¶ ĻSN ISO/IEC 90003 
Softwarové inženýrství – SmŊrnice pro použití ISO 9001:2000 na poļítaļový software. 
idt ISO/IEC 90003:2003 
Vydána 2005/11/01 
Úļinnost 2005/12/01 

¶ ĻSN EN 60300-1 
Management spolehlivosti – Ļást 1: Systémy managementu spolehlivosti. 
idt EN 60300-1:2003 
idt IEC 60300-1:2003 
Vydána 2004/03/01 
Úļinnost 2004/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 9001 ed. 2 
Systémy managementu jakosti – Požadavky. 
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idt EN ISO 9001:2000 
idt ISO 9001:2000 
Vydána 2002/03/01 
Úļinnost 2002/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 9004 ed. 2 
Systémy managementu jakosti – SmŊrnice pro zlepšování výkonnosti. 
idt EN ISO 9004:2000 
idt ISO 9004:2000 
Vydána 2002/03/01 
Úļinnost 2002/04/01 

¶ ĻSN ISO/TR 10013 
SmŊrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti. 
idt ISO/TR 10013:2001 
Vydána 2002/09/01 
Úļinnost 2002/10/01 

¶ ĻSN ISO 10005 
Management jakosti – SmŊrnice pro plány jakosti. 
idt ISO 10005:1995 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 
Oprava 7.97, UR 7.97 

¶ ĻSN ISO 10006 ed. 2 
Systémy managementu jakosti – SmŊrnice pro management jakosti projektŢ.
idt ISO 10006:2003 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

¶ ĻSN ISO 10007 
Systémy managementu jakosti – SmŊrnice managementu konfigurace. 
idt ISO 10007:2003 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

¶ ĻSN ISO/TR 10014 
SmŊrnice pro management ekonomiky jakosti. 
idt ISO/TR 10014:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN ISO/TR 10017 
Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000. 
idt ISO/TR 10017:2003 
Vydána 2004/01/01 
Úļinnost 2004/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 10012 
Systémy managementu mŊŚení – Požadavky na procesy mŊŚení a mŊŚicí vybavení. 
idt EN ISO 10012:2003 
idt ISO 10012:2003 
Vydána 2003/11/01 
Úļinnost 2003/12/01 

01 09 Systémy environmentálního managementu. 
¶ ĻSN EN ISO 14001
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Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití. 
idt EN ISO 14001:2004 
idt ISO 14001:2004 
Vydána 2005/06/01 
Úļinnost 2005/07/01 

¶ ĻSN ISO 14004 
Systémy environmentálního managementu – Všeobecná smŊrnice k zásadám, systémŢm a 
podpŢrným metodám. 
idt ISO 14004:2004 
Vydána 2005/06/01 
Úļinnost 2005/07/01 

¶ ĻSN EN ISO 14020 
Environmentální znaļky a prohlášení – Obecné zásady. 
idt EN ISO 14020:2001 
idt ISO 14020:2001 
Vydána 2002/08/01 
Úļinnost 2002/09/01 

¶ ĻSN ISO 14021 
Environmentální znaļky a prohlášení – Vlastní environmentální tvrzení (typ II 
environmentálního znaļení).
idt ISO 14021:1999 
idt EN ISO 14021:2001 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 
ZmŊna *Z1 1.02 

¶ ĻSN ISO 14024 
Environmentální znaļky a prohlášení – Environmentální znaļení typu I – Zásady a postupy. 
idt ISO 14024:1999 
idt EN ISO 14024:2000 
Vydána 2000/04/01 
Úļinnost 2000/05/01 
ZmŊna *Z1 4.01 

¶ ĻSN EN ISO 14031 
Environmentální management – Hodnocení environmentálního profilu – SmŊrnice.
idt EN ISO 14031:1999 
idt ISO 14031:1999 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 14040 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova. 
idt EN ISO 14040:1997 
idt ISO 14040:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN EN ISO 14041 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Stanovení cíle a rozsahu a 
inventarizaļní analýza. 
idt EN ISO 14041:1998 
idt ISO 14041:1998 
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Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN ISO 14042 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Hodnocení dopadŢ.
idt EN ISO 14042:2000 
idt ISO 14042:2000 
Vydána 2001/04/01 
Úļinnost 2001/05/01 

¶ ĻSN EN ISO 14043 
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Interpretace životního 
cyklu.
idt EN ISO 14043:2000 
idt ISO 14043:2000 
Vydána 2001/04/01 
Úļinnost 2001/05/01 

¶ ĻSN ISO 14050 
Environmentální management – Slovník. 
idt ISO 14050:2002 
Vydána 2004/03/01 
Úļinnost 2004/04/01 

¶ ĻSN 01 0964 
Pokyn pro zaļlenŊní environmentálních aspektŢ do norem výrobkŢ.
idt ISO GUIDE 64:1997 
Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 1999/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 19011 
SmŊrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního 
managementu. 
idt EN ISO 19011:2002 
idt ISO 19011:2002 
Vydána 2003/04 
Úļinnost 2003/05/01 
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B.2 Vodní hospodáŚství

B.2.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 305/2000 Sb., o povodích.

Oblast úpravy:
§ 2 PŚechod vlastnického práva; 
§ 3 PŚechod ostatních práv a povinností; 
§ 4 Hlavní pŚedmŊt ļinnosti Povodí; 
§ 5 – 10 Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení. 
Schváleno/Vydáno: 2000/08/04. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (vodní zákon), ve znŊní
zákona ļ. 76/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb. a zákona ļ.
20/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 127 Ļást první – Zákon o vodách (vodní zákon); 
§ 1 – 4 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel a pŚedmŊt zákona; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Práva k vodám a právní povaha vod; 

§ 5 – 20 Hlava II – Nakládání s vodami; 
§ 5 Díl 1 – Základní povinnosti; 
§ 6 – 7 Díl 2 – Nakládání s povrchovými vodami; 

§ 6 Obecné nakládání s povrchovými vodami; 
§ 7 Užívání povrchových vod k plavbŊ;

§ 8 – 18 Díl 3 – Povolení, souhlas a vyjádŚení;
§ 8 – 16 Oddíl 1 – Povolení; 
§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami; 
§ 12 ZmŊna a zrušení povolení k nakládání s vodami; 
§ 13 Zánik povolení k nakládání s vodami; 
§ 14 Povolení k nŊkterým ļinnostem; 
§ 15 Stavební povolení k vodním dílŢm; 
§ 16 Povolení k vypouštŊní odpadních vod s obsahem zvlášŠ nebezpeļné závadné 
látky do kanalizace; 
§ 17 Oddíl 2 – Souhlas; 
§ 18 Oddíl 3 – VyjádŚení;

§ 19 – 20 Díl 4 – Vodoprávní evidence; 
§ 19 Evidence rozhodnutí vodoprávních úŚadŢ;
§ 20 Údaje zapisované do katastru nemovitostí; 

§ 21 – 22 Hlava III – Stav povrchových a podzemních vod; 
§ 23 – 26 Hlava IV – Plánování v oblasti vod; 

§ 23a Cíle ochrany vod jako složky životního prostŚedí;
§ 24 Plán hlavních povodí Ļeské republiky; 
§ 25 Plány oblastí povodí; 
§ 26 Programy opatŚení;

§ 27 – 42 Hlava V – Ochrana vodních pomŊrŢ a vodních zdrojŢ;
§ 27 – 28 Díl 1 – Ochrana vodních pomŊrŢ;

§ 28 ChránŊné oblasti pŚirozené akumulace vod; 
§ 29 Díl 2 – Podzemní vody; 
§ 30 – 35 Díl 3 – Ochrana vodních zdrojŢ;
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§ 30 Ochranná pásma vodních zdrojŢ;
§ 32 Citlivé oblasti; 
§ 33 Zranitelné oblasti; 
§ 34 Povrchové vody využívané ke koupání; 
§ 35 Podpora života ryb; 

§ 36 – 37 Díl 4 – Ochrana množství vod; 
§ 36 Minimální zŢstatkový prŢtok;
§ 37 Minimální hladiny podzemních vod; 

§ 38 – 42 Díl 5 – Ochrana jakosti vod; 
§ 38 Odpadní vody; 
§ 39 Závadné látky; 
§ 40 Havárie; 
§ 41 Povinnosti pŚi havárii; 
§ 42 OpatŚení k nápravŊ;

§ 43 – 53 Hlava VI – Vodní toky; 
§ 43 Vodní toky; 
§ 44 Koryta vodních tokŢ;
§ 45 ZmŊny koryta vodního toku; 
§ 46 Ochrana vodních tokŢ a jejich koryt; 
§ 47 Správa vodních tokŢ;
§ 48 Správci vodních tokŢ;
§ 49 OprávnŊní pŚi správŊ vodních tokŢ;
§ 50 Povinnosti vlastníkŢ pozemkŢ, na nichž se nacházejí koryta vodních tokŢ;
§ 51 Povinnosti vlastníkŢ pozemkŢ sousedících s koryty vodních tokŢ;
§ 52 Povinnosti vlastníkŢ staveb a zaŚízení v korytech vodních tokŢ nebo sousedících 
s nimi; 
§ 53 Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnŊní;

§ 54 Hlava VII – Správa povodí; 
§ 55 – 62 Hlava VIII – Vodní díla; 

§ 55 Vodní díla; 
§ 56 Stavby k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ;
§ 57 Užívání vodních dŊl jinými osobami; 
§ 58 Ochrana vodních dŊl;
§ 59 Povinnosti vlastníkŢ vodních dŊl;
§ 60 Vstup na pozemky; 
§ 61 Technickobezpeļnostní dohled nad vodními díly; 
§ 62 Povinnosti vlastníkŢ a stavebníkŢ vodních dŊl pŚi technickobezpeļnostním 
dohledu;

§ 63 – 87 Hlava IX – Ochrana pŚed povodnŊmi; 
§ 63 – 64 Díl 1 – Ochrana pŚed povodnŊmi; 

§ 64 PovodnŊ;
§ 65 – 76 Díl 2; 

§ 65 PovodŔová opatŚení;
§ 66 Záplavová území; 
§ 67 Omezení v záplavových územích; 
§ 68 Území urļená k rozlivŢm povodní; 
§ 69 Území ohrožená zvláštními povodnŊmi; 
§ 70 StupnŊ povodŔové aktivity; 
§ 71 PovodŔové plány; 
§ 72 PovodŔové prohlídky; 
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§ 73 PŚedpovŊdní a hlásná povodŔová služba; 
§ 74 PovodŔové záchranné práce; 
§ 75 PovodŔové zabezpeļovací práce; 
§ 76 Dokumentace a vyhodnocení povodní; 

§ 77 – 81 Díl 3 – PovodŔové orgány; 
§ 78 PovodŔové orgány obcí; 
§ 79 PovodŔové orgány obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 80 PovodŔové orgány krajŢ;
§ 81 ÚstŚední povodŔový orgán; 

§ 82 – 85 Díl 4 – Ostatní úļastníci ochrany pŚed povodnŊmi; 
§ 82 Správci povodí; 
§ 83 Správci vodních tokŢ;
§ 84 Vlastníci vodních dŊl;
§ 85 Vlastníci pozemkŢ a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo 
zhoršují prŢbŊh povodnŊ;

§ 86 – 87 Díl 5 – Náklady na opatŚení na ochranu pŚed povodnŊmi; 
§ 88 – 103 Hlava X – Poplatky; 
§ 88 – 100 Díl 1 – Poplatky; 

§ 88 Poplatek za odebrané množství podzemní vody; 
§ 89 Poplatky za vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových; 
§ 90 Poplatek za zneļištŊní vypouštŊných odpadních vod; 
§ 91 Sledování, mŊŚení a evidence zneļištŊní odpadních vod; 
§ 92 Rozbory a kontrola zneļištŊní odpadních vod; 
§ 93 Zálohy; 
§ 94 Poplatkové pŚiznání;
§ 96 Odklad placení poplatkŢ;
§ 97 Prominutí ļásti poplatkŢ;
§ 99 Správa poplatkŢ;
§ 100 Poplatek za povolené vypouštŊní odpadních vod do vod podzemních; 

§ 101 – 102 Díl 2 – Platba k úhradŊ správy vodních tokŢ a správy povodí a úhrada výdajŢ
na opatŚení ve veŚejném zájmu; 

§ 101 Platba k úhradŊ správy vodních tokŢ a správy povodí; 
§ 102 Úhrada výdajŢ na opatŚení ve veŚejném zájmu; 

§ 103 Díl 3 – Penále; 
§ 104 – 115 Hlava XI – Výkon státní správy; 

§ 105 Obecní úŚady a újezdní úŚady;
§ 106 Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 107 Krajské úŚady;
§ 108 Ministerstva jako ústŚední vodoprávní úŚad;
§ 109 Pravomoci vodoprávního úŚadu pŚi mimoŚádných opatŚeních;
§ 110 Vodoprávní dozor vodoprávních úŚadŢ;
§ 111 Vrchní vodoprávní dozor; 
§ 112 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 114 OprávnŊní osob vykonávajících vodoprávní dozor a vrchní vodoprávní dozor; 
§ 115 Vodoprávní Śízení;

§ 116 – 125 Hlava XII – Sankce; 
§ 116 – 125 Pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám; 
§ 117 Pokuty za nedovolené odbŊry vod; 
§ 118 Pokuty za nedovolené vypouštŊní odpadních nebo dŢlních vod; 
§ 119 Pokuty za nedovolené nakládání se závadnými látkami; 
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§ 120 Pokuty za porušení povinností týkajících se vodních dŊl;
§ 121 Pokuty za porušování povinností týkajících se užívání povrchových vod 
k plavbŊ;
§ 122 Pokuty za porušení jiných povinností; 
§ 123 Pokuty za opakované porušení povinností; 
§ 124 Ukládání pokut; 
§ 125 UpuštŊní od pokuty; 

§ 126 – 127 Hlava XIII – Spoleļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 126 Spoleļná ustanovení; 
§ 127 PŚechodná ustanovení; 

§ 128 Ļást druhá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 129 Ļást tŚetí – ZmŊna pŚestupkového zákona; 
§ 130 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o Státním fondu životního prostŚedí Ļeské republiky; 
§ 131 Ļást pátá – ZmŊna zákona o vnitrozemské plavbŊ;
§ 132 Ļást šestá – ZmŊna zákona o zmŊnŊ trestního zákona, zákona o myslivosti, zákona o 
rybáŚství, zákona o státní správŊ ve vodním hospodáŚství, zákona o ochranŊ pŚírody a 
krajiny a lesního zákona; 
§ 133 Ļást sedmá – ZmŊna zákona o zmŊnŊ zákona o státní správŊ ve vodním hospodáŚství
a kompetenļního zákona; 
§ 134 Ļást osmá – ZmŊna stavebního zákona; 
§ 135 Ļást devátá – ZmŊna zákona o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech
pŚevodŢ vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné právnické nebo fyzické osoby; 
§ 136 Ļást desátá – ZávŊreļná ustanovení; 

§ 136 Zrušovací ustanovení; 
§ 137 Ļást jedenáctá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – (ZvlášŠ nebezpeļné látky; Nebezpeļné látky); 
PŚíloha ļ. 2 – (A. Sazby poplatku pro výpoļet plateb za skuteļnŊ odebrané množství 
podzemní vody; B. Sazby pro výpoļet poplatku a hmotnostní a koncentraļní limity 
zpoplatnŊní).
Schváleno/Vydáno: 2001/06/28. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou ustanovení § 20 odst. 1 
a § 135). 

¶ zákon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znŊní zákona ļ. 320/2002 
Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb. a zákona ļ. 167/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 40 Ļást první – Vodovody a kanalizace pro veŚejnou potŚebu;
§ 1 – 5 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 PŚípojky;
§ 4 Plán rozvoje vodovodŢ a kanalizací; 
§ 5 Evidence vodovodŢ a kanalizací; 

§ 6 – 10 Hlava II – Provozování vodovodŢ a kanalizací; 
§ 6 OprávnŊní k provozování; 
§ 7 Práva a povinnosti stavebníka, vlastníka a provozovatele pŚi výstavbŊ, údržbŊ a 
provozování vodovodu nebo kanalizace; 
§ 8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace; 
§ 9 Práva a povinnosti provozovatele; 

§ 11 – 14 Hlava III – Obecné technické požadavky na výstavbu vodovodŢ a kanalizací a na 
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jakost vody; 
§ 11 Vodovody; 
§ 12 Kanalizace; 
§ 13 Požadavky na jakost vody k úpravŊ na vodu pitnou; 
§ 14 Jakost pitné vody a míra zneļištŊní odpadních vod; 

§ 15 – 20 Hlava IV – Dodávky, mŊŚení a ceny; 
§ 15 Dodávky vody; 
§ 16 – 17 MŊŚení dodávané vody; 
§ 18 OdvádŊní odpadních vod; 
§ 19 MŊŚení odvádŊných odpadních vod; 
§ 20 Vodné a stoļné;

§ 21 – 22 Hlava V – Krizová situace a veŚejná služba; 
§ 21 Krizová situace; 
§ 22 Povinnost veŚejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace; 

§ 23 – 24 Hlava VI – Ochrana vodovodních ŚadŢ a kanalizaļních stok; 
§ 23 Ochranná pásma vodovodních ŚadŢ a kanalizaļních stok; 
§ 24 PŚeložky vodovodŢ a kanalizací; 

§ 25 – 31 Hlava VII – PŢsobnost orgánŢ veŚejné správy; 
§ 30 Místní pŚíslušnost;

§ 32 – 35 Hlava VIII – Sankce; 
§ 36 – 38 Hlava IX – Ochrana odbŊratele, dozor, technický a ekonomický audit; 

§ 36 Ochrana odbŊratele;
§ 37 Dozor; 
§ 38 Technický audit; 

§ 39 – 40 Hlava X – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 41 Ļást druhá – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 42 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o pŚestupcích;
§ 43 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 44 Ļást pátá – ZmŊna zákona o telekomunikacích; 
§ 45 Ļást šestá – ZmŊna zákona o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech pŚevodŢ
vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné právnické nebo fyzické osoby; 
§ 46 Ļást sedmá – ZmŊna zákona o místních poplatcích; 
§ 47 Ļást osmá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/07/10. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou ustanovení ļásti šesté § 
45).

Zákony související 
¶ zákon ļ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbŊ, ve znŊní zákona ļ. 358/1999 Sb., zákona 
ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 118/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1995/05/25. Úļinnost: 1995/10/01. 

¶ zákon ļ. 164/2001 Sb., o pŚírodních léļivých zdrojích, zdrojích pŚírodních
minerálních vod, pŚírodních léļebných lázních a lázeŔských místech a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ (lázeŔský zákon), ve znŊní zákona ļ. 76/2002 Sb. a 
zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/13. Úļinnost: 2001/06/18. 

¶ zákon ļ. 123/2002 Sb., o pŚijetí úvŊru Ļeskou republikou od Evropské investiļní
banky na financování investiļních potŚeb souvisejících s provádŊním projektu 
Podpora investiļních opatŚení na ochranu pŚed povodnŊmi v Ļeské republice v rámci 
Programu prevence pŚed povodnŊmi.
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Schváleno/Vydáno: 2002/03/13. Úļinnost: 2002/04/12. 
¶ zákon ļ. 574/2002 Sb., o pŚijetí rámcového úvŊru Ļeskou republikou od 

Evropské investiļní banky na financování odstraŔování povodŔových škod z roku 
2002.
Schváleno/Vydáno: 2002/12/19. Úļinnost: 2002/12/30. 

¶ zákon ļ. 99/2004 Sb., o rybníkáŚství, výkonu rybáŚského práva, rybáŚské stráži, 
ochranŊ moŚských rybolovných zdrojŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
rybáŚství).
Schváleno/Vydáno: 2004/02/10. Úļinnost: 2004/04/01 (s výjimkou § 6 odst. 3 písm. b) 
bodu 3 a § 26 až 29). 

B.2.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻSR ļ. 40/1978 Sb., o chránŊných oblastech pŚirozené akumulace vod 

Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Šumava, ŽŅárské vrchy, Krkonoše a Orlické hory. 
Schváleno/Vydáno: 1978/04/19. Úļinnost: 1979/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻSR ļ. 10/1979 Sb., o chránŊných oblastech pŚirozené akumulace vod 
Brdy, JablŢnkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - 
Králíky.
Schváleno/Vydáno: 1979/01/10. Úļinnost: 1979/04/01. 

¶ naŚízení vlády ĻSR ļ. 85/1981 Sb., o chránŊných oblastech pŚirozené akumulace vod 
Chebská pánev a Slavkovský les, Severoļeská kŚída, Východoļeská kŚída, Polická pánev, 
TŚeboŔská pánev a kvartér Śeky Moravy. 
Schváleno/Vydáno: 1981/06/24. Úļinnost: 1982/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za 
pŚírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje pŚírodní minerální vody. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/10. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pŚípustného zneļištŊní
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštŊní odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 9 Náležitosti povolení k vypouštŊní odpadních vod; 
§ 3 Náležitosti povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových nebo do 
kanalizací;
§ 6 Stanovení emisních limitŢ;
§ 7 Dodržení emisních limitŢ;
§ 8 MŊŚení objemu vypouštŊných odpadních vod a míry jejich zneļištŊní;
§ 10 Citlivé oblasti; 
§ 11 Zrušovací ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Emisní standardy ukazatelŢ pŚípustného zneļištŊní odpadních vod (A – 
MŊstské odpadní vody; B – PrŢmyslové odpadní vody; C – Odpadní vody s obsahem 
vybraných zvlášŠ nebezpeļných závadných látek); 
PŚíloha ļ. 2 – Požadovaný a cílový stav jakosti vody ve vodním toku; 
PŚíloha ļ. 3 – Imisní standardy ukazatelŢ pŚípustného zneļištŊní povrchových vod; 
PŚíloha ļ. 4 – Minimální roļní ļetnosti odbŊrŢ vzorkŢ vypouštŊných odpadních vod pro 
sledování jejich zneļištŊní;
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PŚíloha ļ. 5 – PŚípustný poļet vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 6 – Základní údaje pŚedávané zneļišŠovatelem vodoprávnímu úŚadu, správci 
povodí a povŊŚenému odbornému subjektu. 
Schváleno/Vydáno: 2003/01/29. Úļinnost: 2003/03/01 (s výjimkou ustanovení § 6 odst. 
11).

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci pŢvodních druhŢ ryb a dalších vodních živoļichŢ a o zjišŠování a hodnocení 
stavu jakosti tŊchto vod. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt a úļel úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Seznam povrchových vod vhodných pro život a reprodukci pŢvodních druhŢ ryb a 
dalších vodních živoļichŢ;
§ 4 ZjišŠování a hodnocení stavu jakosti povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci pŢvodních druhŢ ryb a dalších vodních živoļichŢ;
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam stanovených povrchových vod vhodných pro život a reprodukci 
pŢvodních druhŢ ryb a dalších vodních živoļichŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Ukazatele a hodnoty jakosti povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci pŢvodních druhŢ ryb a dalších vodních živoļichŢ.
Schváleno/Vydáno: 2003/01/29. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv a statkových hnojiv, stŚídání plodin a provádŊní protierozních opatŚení
v tŊchto oblastech. 
Oblast úpravy:
§ 1 Hlava I; 

§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 – 3 Hlava II – Zranitelné oblasti; 

§ 2 Stanovení zranitelných oblastí; 
§ 3 PŚezkoumání zranitelných oblastí; 

§ 4 – 12 Hlava III – Používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, stŚídání plodin a 
provádŊní protierozních opatŚení ve zranitelných oblastech; 

§ 6 – 9 Používání hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech; 
§ 6 Období zákazu hnojení; 
§ 7 Používání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na pŢdnŊ-klimatické podmínky 
stanovištŊ;
§ 8 Omezení množství dusíku aplikovaného v organických a organominerálních 
hnojivech a ve statkových hnojivech na zemŊdŊlskou pŢdu;
§ 9 Skladování hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech; 
§ 10 StŚídání plodin ve zranitelných oblastech; 
§ 11 – 12 ProvádŊní protierozních opatŚení ve zranitelných oblastech; 

§ 13 Hlava IV – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam zranitelných oblastí; 
PŚíloha ļ. 2 – Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek, stanovení aplikaļních
pásem a skupin pŢd ohrožených erozí (Tabulka ļ. 1 – Období zákazu používání dusíkatých 
hnojivých látek; Tabulka ļ. 2 – I. aplikaļní pásmo; Tabulka ļ. 3 – II. aplikaļní pásmo; 
Tabulka ļ. 4 – III. aplikaļní pásmo; Tabulka ļ. 5 – Skupina pŢd ohrožených erozí). 
Schváleno/Vydáno: 2003/03/03. Úļinnost: 2004/01/01. 
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NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteļností,

ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 89/1999 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 152/1999 Sb., naŚízení
vlády ĻR ļ. 17/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 275/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ.
403/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 549/2002 Sb. (PŚíloha ļ. 9 – Seznam utajovaných 
skuteļností v pŢsobnosti Ministerstva zemŊdŊlství).
Schváleno/Vydáno: 1998/10/19. Úļinnost: 1998/11/02. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreaļní
plavidla, na ļásteļnŊ zhotovená rekreaļní plavidla a na jejich vybrané ļásti, na vodní 
skútry a pohonné motory rekreaļních plavidel a vodních skútrŢ. (§ 4 Podmínky uvádŊní
na trh; PŚíloha ļ. 1 – Základní technické požadavky na stanovené výrobky /A. 
Základní bezpeļnostní požadavky na konstrukci a provedení plavidla; B. Základní 
požadavky na emise výfukových plynŢ z pohonných motorŢ; C. Základní požadavky 
na emise hluku/; PŚíloha ļ. 13 – Posuzování shody výroby s požadavky na emise 
výfukových plynŢ a hluku).
Schváleno/Vydáno: 2005/03/23. Úļinnost: 2005/05/02. 

B.2.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška ÚstŚední správy vodního hospodáŚství ļ. 137/1957 Sb., o výstavbŊ zaŚízení a 

jiných opatŚení na ochranu rybáŚství a o úhradŊ nákladŢ s tím spojených. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Oddíl 1. – ZajišŠování rybáŚských zájmŢ pŚi projektování a výstavbŊ
vodohospodáŚských dŊl a zaŚízení;
§ 4 – 12 Oddíl 2. – Budování investic na ochranu rybáŚství a jeho zvelebení; 

§ 4 ZaŚízení na ochranu rybáŚství, která budují a hradí investoŚi vodohospodáŚských
dŊl a zaŚízení;
§ 5 ZaŚízení na ochranu ryb a pro rozvoj rybáŚského hospodáŚství, která zŚizují a hradí 
rybáŚští zájemci; 
§ 6 ZaŚízení nebo jiná opatŚení na ochranu rybáŚství u vybudovaných 
vodohospodáŚských dŊl a zaŚízení;
§ 7 Zvláštní zaŚízení a opatŚení v údolních nádržích; 
§ 8 Ochrana rybáŚství pŚi provádŊní staveb; 

§ 13 – 14 Oddíl 3. – Jiná opatŚení na ochranu rybáŚství;
§ 13 Provoz a udržování vodohospodáŚských dŊl a zaŚízení s ohledem na rybáŚské
zájmy; 
§ 14 Ochrana rybáŚství pŚi obecném užívání vod; 

§ 15 Oddíl 4. – ZávŊreļná ustanovení. 
Schváleno/Vydáno: 1957/07/23. Úļinnost: 1957/09/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a 
zásady pro stanovení a zmŊny ochranných pásem vodních zdrojŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Ļást první – Zásady pro stanovení a zmŊny ochranných pásem vodních zdrojŢ;
§ 7 – 8 Ļást druhá – Seznam vodárenských nádrží; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha – Seznam vodárenských nádrží. 
Schváleno/Vydáno: 1999/06/10. Úļinnost: 1999/08/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné zpŢsobilosti k výkonu odborného 
dohledu nad využíváním a ochranou pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
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minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/12. Úļinnost: 2001/10/24. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 423/2001 Sb., kterou se stanoví zpŢsob a rozsah hodnocení 
pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich 
využívání, požadavky na životní prostŚedí a vybavení pŚírodních léļebných lázní a 
náležitosti odborného posudku o využitelnosti pŚírodních léļivých zdrojŢ a klimatických 
podmínek k léļebným úļelŢm, pŚírodní minerální vody k výrobŊ pŚírodních minerálních 
vod a o stavu životního prostŚedí pŚírodních léļebných lázní (vyhláška o zdrojích a 
lázních).
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Ļást první – PŚírodní léļivé zdroje a zdroje pŚírodních minerálních vod; 

§ 1 – 5 ZpŢsob a rozsah hodnocení pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. a) zákona); 
§ 4 Náležitosti odborného posudku o využitelnosti pŚírodního léļivého zdroje 
k léļebným úļelŢm a pŚírodní minerální vody k výrobŊ balených pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. d) a e) zákona); 
§ 5 Povolené úpravy výtŊžkŢ pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. b) zákona); 
§ 6 – 7 Získávání, pŚeprava a skladování (akumulace) minerální vody, plynu a peloidu 
z pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodní minerální vody (k § 46 odst. 1 písm. c) 
zákona);
§ 7 Údaje vyznaļované na obalu výtŊžku z pŚírodního léļivého zdroje (k § 46 odst. 1 
písm. f) zákona); 

§ 8 – 15 Ļást druhá – PŚírodní léļebné láznŊ;
§ 8 – 12 Požadavky na životní prostŚedí a vybavení pŚírodních léļebných lázní (k § 46 
odst. 1 písm. g) zíkona); 
§ 13 Náležitosti odborného posudku o stavu životního prostŚedí pŚírodních léļebných
lázní (k § 46 odst. 1 písm. h) zákona); 
§ 14 Náležitosti odborného posudku o využitelnosti klimatických podmínek 
k léļebným úļelŢm (k § 46 odst. 1 písm. d) zákona); 

§ 16 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kritéria pro hodnocení zdrojŢ minerálních vod, plynŢ a peloidŢ;
PŚíloha ļ. 2 – (I. Obsah komplexních analýz zdrojŢ /A. Obsah komplexní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje minerální vody a zdroje pŚírodní minerální vody; B. Obsah 
komplexní analýzy pŚírodního léļivého zdroje peloidu; C. Obsah komplexní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje plynu/; II. Obsah kontrolních analýz zdrojŢ /A. Obsah kontrolní 
analýzy pŚírodního léļivého zdroje minerální vody a zdroje pŚírodní minerální vody; B. 
Obsah kontrolní analýzy pŚírodního léļivého zdroje peloidu; C. Obsah kontrolní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje plynu/); 
PŚíloha ļ. 3 – (A. Požadavky na jakost zdrojŢ minerálních vod; B. Požadavky na jakost 
pŚírodních léļivých zdrojŢ – peloidŢ).
Schváleno/Vydáno: 2001/11/20. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znŊní vyhlášky ļ. 146/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první – Vymezení pojmŢ;
§ 2 – 4 Ļást druhá – Rozsah a zpŢsob zpracování plánu rozvoje vodovodŢ a kanalizací (k § 
4 odst. 8 zákona); 
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§ 5 – 11 Ļást tŚetí – Evidence vodovodŢ a kanalizací (k § 5 odst. 6 zákona); 
§ 5 Oddíl první – Spoleļná ustanovení; 
§ 6 Oddíl druhý – Majetková evidence; 
§ 7 – 11 Oddíl tŚetí – Provozní evidence; 

§ 8 Plán kontrol jakosti vod v prŢbŊhu výroby pitné vody; 
§ 9 Plán kontrol míry zneļištŊní odpadních vod a kalŢ;
§ 10 Výkresová dokumentace vodovodu nebo kanalizace; 
§ 11 Provozní deník; 

§ 12 Ļást ļtvrtá – Náležitosti žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace 
(k § 6 odst. 10 zákona); 
§ 13 Ļást pátá – Náležitosti smlouvy o dodávce vody a náležitosti smlouvy o odvádŊní
odpadních vod (k § 8 odst. 12 zákona); 
§ 14 Ļást šestá – ZpŢsob výpoļtu náhrady ztrát pŚi neoprávnŊném odbŊru vody nebo 
neoprávnŊném vypouštŊní odpadních vod (k § 10 odst. 3 zákona); 
§ 15 Ļást sedmá – Technické požadavky na stavbu vodovodŢ (k § 11 odst. 2 zákona); 
§ 16 – 20 Ļást osmá; 
§ 16 – 18 Oddíl první – Požadavky na ļištŊní odpadních vod, vļetnŊ požadavkŢ na 
projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz ļistíren odpadních vod (k § 12 odst. 1 
zákona);
§ 19 – 20 Oddíl druhý – Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz 
stokové sítŊ;
§ 21 – 23 Ļást devátá – Ukazatelé jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních 
zdrojŢ nebo z podzemních vodních zdrojŢ pro úļely úpravy na vodu pitnou (k § 13 odst. 5 
zákona);
§ 24 – 26 Ļást desátá – Náležitosti kanalizaļního Śádu a požadavky na rozbor vzorkŢ
odpadních vod (k § 14 odst. 5 zákona); 
§ 24 – 25 Oddíl první – Náležitosti kanalizaļního Śádu;
§ 26 Oddíl druhý – Požadavky na rozbor vzorkŢ odpadních vod; 
§ 27 Ļást jedenáctá – Urļení množství odebrané vody bez mŊŚení (k § 16 odst. 5 zákona); 
§ 28 Ļást dvanáctá – Obecné technické podmínky mŊŚení množství dodané vody (k § 17 
odst. 8 zákona); 
§ 29 – 31 Ļást tŚináctá – ZpŢsob výpoļtu množství vypouštŊných odpadních a srážkových 
vod do kanalizace bez mŊŚení (k § 19 odst. 9 zákona); 
§ 29 Oddíl první; 
§ 30 Oddíl druhý – ZpŢsob výpoļtu množství vypouštŊných odpadních vod bez mŊŚení;
§ 31 Oddíl tŚetí – ZpŢsob výpoļtu množství srážkových vod odvádŊných do kanalizace bez 
mŊŚení;
§ 32 – 35 Ļást ļtrnáctá – ZpŢsob výpoļtu pevné složky vodného a stoļného pŚi placení ve 
dvousložkové formŊ (k § 20 odst. 3 zákona); 
§ 36 – Ļást patnáctá – Technický audit (k § 38 odst. 6 zákona); 
§ 37 – 38 Ļást šestnáctá – Ustanovení závŊreļná;
PŚíloha ļ. 1 – Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodŢ a kanalizací – Vodovodní 
Śady;
PŚíloha ļ. 2 – Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodŢ a kanalizací – Stavba pro 
úpravu vody; 
PŚíloha ļ. 3 – Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodŢ a kanalizací – Kanalizaļní
stoky;
PŚíloha ļ. 4 – Vybrané údaje z majetkové evidence vodovodŢ a kanalizací – Ļistírna
odpadních vod; 
PŚíloha ļ. 5 – Vybrané údaje z provozní evidence vodovodŢ a kanalizací – Vodovodní 
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Śady;
PŚíloha ļ. 6 – Vybrané údaje z provozní evidence vodovodŢ a kanalizací – Stavba pro 
úpravu vody; 
PŚíloha ļ. 7 – Vybrané údaje z provozní evidence vodovodŢ a kanalizací – Kanalizaļní
stoky;
PŚíloha ļ. 8 – Vybrané údaje z provozní evidence vodovodŢ a kanalizací – Ļistírna
odpadních vod; 
PŚíloha ļ. 9 – Technické ukazatele pro plán kontrol jakosti vod v prŢbŊhu výroby pitné 
vody (Ļást 1. Místa odbŊrŢ vzorkŢ v kontrolních profilech technologické linky úpravny 
vody a v prŢbŊhu její dopravy spotŚebiteli; Ļást 2. Minimální rozsahy požadovaných 
rozborŢ; Ļást 3. Minimální ļetnost odbŊrŢ vzorkŢ a analýz; Ļást 4. ZpŢsob zpracování a 
hodnocení výsledkŢ, archivace); 
PŚíloha ļ. 10 – Technické ukazatele pro plán kontrol míry zneļištŊní odpadních vod (Ļást
1. Místa odbŊrŢ v kontrolních profilech technologické linky ļistírny odpadních vod; Ļást
2. Minimální rozsahy požadovaných rozborŢ; Ļást 3. Minimální ļetnost rozborŢ
odpadních vod; Ļást 4. Kaly z p ovozu ļistírny odpadních vod; Ļást 5. ZpŢsob zpracování 
a hodnocení výsledkŢ, archivace); 
PŚíloha ļ. 11 – Žádost o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 6 
zákona ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
PŚíloha ļ. 12 – SmŊrná ļísla roļní potŚeby vody; 
PŚíloha ļ. 13 – Požadavky na jakost surové vody (Ļást 1. Ukazatele jakosti surové vody a 
jejich mezné hodnoty pro jednotlivé kategorie standardních metod úpravy surové vody na 
pitnou vodu; Ļást 2. Standardní metody úpravy vody; Ļást 3. ZpŢsob vyhodnocení a 
zaŚazení surové povrchové vody do kategorií); 
PŚíloha ļ. 14 – Podmínky mŊŚení hodnot ukazatelŢ jakosti surové vody a referenļní
metody; 
PŚíloha ļ. 15 – ZpŢsob stanovení pŚípustné míry zneļištŊní odpadních vod vypouštŊných
do kanalizace; 
PŚíloha ļ. 16 – Vzorec pro výpoļet množství srážkových vod odvádŊných do kanalizace; 
PŚíloha ļ. 17 – Postup výpoļtu pevné složky vodného a stoļného.
Schváleno/Vydáno: 2001/11/16. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou ustanovení § 12 odst 2 
písm. c), které nabývá úļinnosti 2004/04/01). 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, zpŢsobu jejího sestavení a o 
údajích pro vodní bilanci. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vodní bilance (k § 22 odst. 1 vodního zákona); 
§ 2 – 4 Hydrologická bilance; 

§ 2 Základní ustanovení; 
§ 3 Obsah a zpŢsob sestavení hydrologické bilance množství vody; 
§ 4 Obsah a zpŢsob sestavení hydrologické bilance jakosti vody; 

§ 5 – 9 VodohospodáŚská bilance; 
§ 5 Základní ustanovení; 
§ 6 Obsah a zpŢsob hodnocení množství povrchových vod; 
§ 7 Obsah a zpŢsob hodnocení jakosti povrchových vod; 
§ 8 Obsah a zpŢsob hodnocení množství podzemních vod; 
§ 9 Obsah a zpŢsob hodnocení jakosti podzemních vod; 

§ 10 – 11 Rozsah a zpŢsob ohlašování údajŢ pro vodní bilanci; 
§ 10 Rozsah ohlašovaných údajŢ;
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§ 11 ZpŢsob ohlašování údajŢ;
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – OdbŊr podzemní vody (tiskopis); 
PŚíloha ļ. 2 – OdbŊr povrchové vody (tiskopis); 
PŚíloha ļ. 3 – VypouštŊné vody (tiskopis); 
PŚíloha ļ. 4 – Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (tiskopis); 
PŚíloha ļ. 5 – Minimální požadovaná ļetnost laboratorního mŊŚení jakosti odebíraných 
vod.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádŚení a o 
náležitostech povolení, souhlasŢ a vyjádŚení vodoprávního úŚadu, ve znŊní vyhlášky ļ.
195/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 620/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (k 
§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona); 
§ 3 Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 
odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona; 
§ 3a Doklady pro vydání povolení k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých 
obļanŢ (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1); 
§ 3b Náležitosti povolení k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých obļanŢ
(domácností); 
§ 3c Doklady pro vydání povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových (K § 8 
odst. 1 písm. c) vodního zákona); 
§ 3d Náležitosti povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 
1 písm. c) vodního zákona; 
§ 3e Doklady pro vydání povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních pro potŚeby jednotlivých obļanŢ (domácností) (k § 8 odst. 1 písm. c) vodního 
zákona);
§ 3f Náležitosti povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních pro potŚeby jednotlivých obļanŢ (domácností) podle § 8 odst. 1 písm. c) 
vodního zákona; 
§ 4 Doklady pro vydání povolení k nŊkterým vybraným ļinnostem (k § 14 odst. 1 písm. a) 
až c) vodního zákona); 
§ 5 Náležitosti povolení k nŊkterým vybraným ļinnostem; 
§ 6 Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílŢm (k § 15 vodního zákona); 
§ 7 Náležitosti stavebního povolení k vodním dílŢm; 
§ 7a Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní ļistírnŊ odpadních vod, studni 
nebo jinému vodnímu dílu potŚebnému k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých 
obļanŢ (domácností) (k § 15 vodního zákona); 
§ 7b Náležitosti stavebního povolení k domovní ļistírnŊ odpadních vod, studni nebo 
jinému vodnímu dílu potŚebnému k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých 
obļanŢ (domácností); 
§ 7c Doklady pro vydání kolaudaļního rozhodnutí; 
§ 7d Náležitosti kolaudaļního rozhodnutí; 
§ 7e Doklady pro povolení k vypouštŊní odpadních vod s obsahem zvlášŠ nebezpeļné
závadné látky do kanalizace (k § 16 odst. 1 vodního zákona); 
§ 7f Náležitosti povolení k vypouštŊní odpadních vod s obsahem zvlášŠ nebezpeļné
závadné látky do kanalizace; 
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§ 8 Doklady pro udŊlení souhlasu (k § 17 vodního zákona); 
§ 9 Náležitosti souhlasu; 
§ 10 Doklady pro vyjádŚení (k § 18 zákona); 
§ 11 Náležitosti vyjádŚení;
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními 
vodami; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor žádosti o povolení k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých 
obļanŢ (domácností); 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor žádosti o povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzor žádosti o povolení k vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových 
nebo podzemních pro potŚeby jednotlivých obļanŢ (domácností); 
PŚíloha ļ. 5 – Vzor žádosti o povolení k nŊkterým ļinnostem; 
PŚíloha ļ. 6 – Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílŢm; 
PŚíloha ļ. 7 – Vzor žádosti o stavební povolení k domovní ļistírnŊ odpadních vod, studni 
nebo jinému vodnímu dílu potŚebnému k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých 
obļanŢ (domácností); 
PŚíloha ļ. 8 – Vzor žádosti o povolení k užívání vodních dŊl;
PŚíloha ļ. 9 – Vzor žádosti o povolení k vypouštŊní odpadních vod s obsahem zvlášŠ
nebezpeļné závadné látky do kanalizace; 
PŚíloha ļ. 10 – Vzor žádosti o udŊlení souhlasu; 
PŚíloha ļ. 11 – Vzor žádosti o vyjádŚení.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokŢ a 
zpŢsob provádŊní ļinností souvisejících se správou vodních tokŢ, ve znŊní vyhlášky ļ.
333/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 267/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Seznam významných vodních tokŢ (k § 47 odst. 1 vodního zákona); 
§ 4 ZpŢsob sledování stavu koryta vodního toku (k § 47 odst. 3 vodního zákona); 
§ 5 Péļe o koryto vodního toku nebo jeho úseku a vlastní vodní díla; 
§ 6 Provoz a údržba vodního díla v korytŊ vodního toku k zabezpeļení funkcí vodního 
toku;
§ 7 VytváŚení podmínek umožŔujících oprávnŊné nakládání s vodami související s vodním 
tokem; 
§ 8 PŚíprava a zajišŠování úpravy koryt vodních tokŢ a vodních dŊl;
§ 9 Obnovování pŚirozených koryt vodních tokŢ;
§ 10 Spolupráce správce vodního toku pŚi zneškodŔování havárií na vodních tocích; 
§ 11 Používání výbušnin; 
§ 12 Obsah žádosti o urļení správce drobného vodního toku a její náležitosti nezbytné 
k rozhodnutí (k § 48 odst. 5 vodního zákona); 
§ 13 PŚílohy žádosti; 
§ 14 Zrušovací ustanovení; 
§ 15 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam významných vodních tokŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Vzor žádosti o urļení správce drobného vodního toku. 
Schváleno/Vydáno: 2001/12/14. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 471/2001 Sb., o technickobezpeļnostním dohledu nad vodními díly. 
Oblast úpravy:
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§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Vymezení vodních dŊl podléhajících dohledu; 
§ 4 Stanovení kritérií pro jednotlivé kategorie urļených vodních dŊl;
§ 5 Rozsah a ļetnost provádŊní dohledu; 
§ 6 Projekt mŊŚení a jeho obsah; 
§ 7 Program dohledu a jeho obsah; 
§ 8 Zpracování výsledkŢ pozorování a mŊŚení;
§ 9 ObchŢzky;
§ 10 Zprávy o dohledu; 
§ 11 Prohlídky; 
§ 12 Rozsah úļasti vlastníka, popŚípadŊ stavebníka pŚi provádŊní dohledu; 
§ 13 PŚechodné a závŊreļné ustanovení; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kritéria pro zaŚazení urļeného vodního díla do kategorie; 
PŚíloha ļ. 2 – PŚehled sledovaných jevŢ a skuteļností;
PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti jednotlivých druhŢ zpráv o dohledu. 
Schváleno/Vydáno: 2001/12/14. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 20/2002 Sb., o zpŢsobu a ļetnosti mŊŚení množství a jakosti vody. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 ZpŢsob a ļetnost mŊŚení množství odebírané povrchové nebo podzemní vody; 
§ 3 ZpŢsob a ļetnost mŊŚení jakosti odebírané povrchové nebo podzemní vody; 
§ 4 ZpŢsob a ļetnost mŊŚení množství a jakosti vod k umŊlému obohacování podzemních 
zdrojŢ vod povrchovou vodou; 
§ 5 ZpŢsob a ļetnost mŊŚení množství a jakosti podzemních vod ļerpaných za úļelem 
snižování jejich hladiny; 
§ 7 ZpŢsob a ļetnost mŊŚení množství a jakosti odebírané vody, která je pŚírodním léļivým 
zdrojem nebo zdrojem pŚírodních minerálních vod, nebo vody, která je vyhrazeným 
nerostem; 
§ 8 ZpŢsob mŊŚení množství povrchové vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo 
povrchové vody vodním dílem akumulované; 
§ 9 Rozsah, zpŢsob a ļetnost pŚedávání výsledkŢ mŊŚení správcŢm povodí; 
§ 10 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – MŊŚení jakosti odebírané podzemní vody (1. Ukazatele jakosti a zpŢsob
mŊŚení odebírané podzemní vody; 2. Ļetnost mŊŚení);
PŚíloha ļ. 2 – MŊŚení jakosti odebírané povrchové vody (1. Ukazatele jakosti a zpŢsob
mŊŚení odebírané povrchové vody; 2. Minimální ļetnost odbŊrŢ vzorkŢ pro zjišŠování
jakosti odebírané povrchové vody); 
Schváleno/Vydáno: 2001/12/27. Úļinnost: 2002/01/18. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulaļních ŚádŢ a provozních ŚádŢ
vodních dŊl.
Oblast úpravy:
§ 1 Základní pojmy; 
§ 2 Náležitosti manipulaļních ŚádŢ;
§ 3 Náležitosti provozních ŚádŢ;
§ 4 Ustanovení pŚechodné a závŊreļné
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/02. Úļinnost: 2002/05/22. 
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¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodáŚským 
melioracím pozemkŢ a jejich ļástí a zpŢsobu a rozsahu péļe o nŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Podrobné vymezení staveb k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich ļástí;
§ 3 ZpŢsob a rozsah péļe o stavby k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich 
ļásti;
§ 4 Udržovací prohlídky staveb k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich ļástí;
§ 5 Údržba staveb k závlaze pozemkŢ;
§ 6 Údržba staveb k odvodnŊní pozemkŢ;
§ 7 Údržba staveb k ochranŊ pozemkŢ pŚed erozní ļinností vody; 
§ 8 Zrušovací ustanovení; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/17. Úļinnost: 2002/06/10. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 236/2002 Sb., o zpŢsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 
stanovování záplavových území. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 ZpŢsob zpracovávání návrhu záplavového území; 
§ 4 – 6 Rozsah zpracovávání návrhu záplavových území; 
§ 5 Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území; 
§ 7 – 8 ZpŢsob a rozsah stanovování záplavového území; 
§ 7 Postup vodoprávního úŚadu pŚi stanovování záplavového území a vedení jeho 
dokumentace; 
§ 8 ZávŊreļné ustanovení; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/24. Úļinnost: 2002/07/10. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znŊní vyhlášky ļ. 390/2004 
Sb.
Oblast úpravy:
§ 1; 
§ 2 PŚechodné ustanovení; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vymezení oblastí povodí (I. Oblast povodí Horního a stŚedního Labe; II. 
Oblast povodí Horní Vltavy; III. Oblast povodí Berounky; IV. Oblast povodí Dolní Vltavy; 
V. Oblast povodí OhŚe a Dolního Labe; VI. Oblast povodí Odry; VII. Oblast povodí 
Moravy; VIII. Oblast povodí Dyje); 
PŚíloha ļ. 2 – Oblasti povodí. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/02. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštŊní odpadních vod do vod 
povrchových, ve znŊní vyhlášky ļ. 110/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Bližší vymezení zdroje zneļišŠování (k § 91 vodního zákona); 
§ 3 Postup pro urļování zneļištŊní obsaženého v odpadních vodách a zjišŠování prŢmŊrné
koncentrace zneļištŊní odpadních vod (k § 91 vodního zákona); 
§ 4 ZjišŠování roļního objemu vypouštŊných odpadních vod a provádŊní mŊŚení jejich 
objemu (k § 91 vodního zákona); 
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§ 5 Náležitosti provozní evidence (k § 91 odst. 1 vodního zákona); 
§ 6 ZpŢsob sledování zneļištŊní odpadních vod a mŊŚení objemu vypouštŊných odpadních 
vod (k § 92 vodního zákona); 
§ 7 Požadavky na zpŢsobilost oprávnŊných laboratoŚí, kontrolních laboratoŚí a mŊŚicích
skupin k provádŊní rozborŢ ke zjištŊní koncentrace zneļišŠujících látek v odpadních 
vodách a pro kontrolu správnosti mŊŚení objemu vypouštŊných odpadních vod (k § 91 
odst. 2 a § 92 vodního zákona); 
§ 8 Vzor poplatkového hlášení a poplatkového pŚiznání (k § 93 a § 94 vodního zákona); 
§ 9 Náležitosti žádostí o povolení odkladu placení poplatkŢ (k § 96 vodního zákona); 
§ 10 Postup Inspekce pro posuzování žádostí o povolení odkladu a pro povolování odkladu 
(k § 96 a § 97 vodního zákona); 
§ 11 ProvádŊní odeļtŢ množství zneļištŊní v odebrané vodŊ (k § 90 odst. 6 a § 91 odst. 3 
vodního zákona); 
§ 12 Ustanovení pŚechodná;
§ 13 Ustanovení zrušující; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Podrobnosti k pŚedbŊžné úpravŊ vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Analytické metody stanovení ukazatelŢ zneļištŊní pro úļely stanovení 
poplatkŢ za vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových; 
PŚíloha ļ. 3 – Minimální roļní ļetnost odbŊrŢ vzorkŢ vypouštŊných odpadních vod pro 
zjišŠování koncentrace vypouštŊného zneļištŊní;
PŚíloha ļ. 4 – Poplatkové hlášení/pŚiznání za zdroj zneļišŠování (podle zákona ļ. 254/2001 
Sb.) – FormuláŚe ļ. 1/6 až 6/6. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/14. Úļinnost: 2002/07/02. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znŊní
vyhlášky ļ. 367/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 4 Technické požadavky pro vodní díla; 
§ 3 Základní požadavky; 
§ 4 Zakládání vodních dŊl;
§ 5 – 19 Technické požadavky na stavební konstrukce vodních dŊl;
§ 5 Obecné požadavky; 
§ 6 PŚehrady a hráze; 
§ 7 Vodní nádrže a zdrže; 
§ 8 Jezy; 
§ 9 Stavby, kterými se zŚizují, upravují nebo mŊní koryta vodních tokŢ;
§ 10 Stavby vodovodních ŚadŢ a vodárenských objektŢ vļetnŊ úpraven vody, 
kanalizaļních stok a kanalizaļních objektŢ vļetnŊ ļistíren odpadních vod, jakož i stavby 
k ļištŊní odpadních vod pŚed jejich vypouštŊním do kanalizace; 
§ 11 Stavby na ochranu pŚed povodnŊmi; 
§ 12 Stavby k vodohospodáŚským melioracím, zavlažování a odvodŔování pozemkŢ;
§ 13 Stavby zŚizované k plavebním úļelŢm v korytŊ vodního toku nebo na jeho bŚezích;
§ 14 Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu; 
§ 15 Stavby odkališŠ;
§ 16 Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod; 
§ 17 Studny; 
§ 18 Hrazení bystŚin a strží; 
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§ 19 Jiné stavby vyžadující povolení k nakládání s vodami; 
§ 20 Úļinnost;
PŚíloha – Požadovaná míra bezpeļnosti vodních dŊl pŚi povodni. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/19. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znŊní vyhlášky ļ. 619/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Rozsah a zpŢsob vedení vodoprávní evidence; 
§ 3 Rozsah a zpŢsob ukládání údajŢ do informaļního systému veŚejné správy; 
§ 4 OdstraŔování nesouladu ve vodoprávní evidenci; 
§ 5 ZpŢsob pŚechodu informací z dosavadní vodohospodáŚské evidence a souhrnné 
vodohospodáŚské evidence do informaļního systému veŚejné správy; 
§ 6 Zrušovací ustanovení; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Rozsah evidence údajŢ podle typu rozhodnutí; 
PŚíloha ļ. 2 – Ļíselníky kódování údajŢ pŚedmŊtu rozhodnutí; 
PŚíloha ļ. 3 – VysvŊtlivky k vyplnŊní evidence údajŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/12/19. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob. 
Schváleno/Vydáno: 2003/05/20. Úļinnost: 2003/06/03. 

¶ vyhláška ļ. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové 
rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališŠ, ve znŊní vyhlášky ļ.
134/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališŠ;
§ 2 Forma elektronické podoby protokolu o kontrole; 
§ 3 Datové rozhraní protokolu o kontrole; 
§ 4 ZpŢsob komunikace; 
§ 5 Kontrola správnosti; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Popis formátu datové zprávy a datového souboru; 
PŚíloha ļ. 2 – Datové rozhraní protokolu o kontrole. 
Schváleno/Vydáno: 2004/01/21. Úļinnost: 2004/02/15. 

¶ vyhláška ļ. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor 
poplatkového pŚiznání pro úļely výpoļtu poplatku za odebrané množství podzemní vody. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
PŚíloha – Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství 
podzemní vody (za zdroj odbŊru podzemní vody); Poplatkové pŚiznání pro výpoļet
vyrovnání poplatku (za zdroj odbŊru podzemní vody).
Schváleno/Vydáno: 2004/03/11. Úļinnost: 2004/03/22. 

¶ vyhláška ļ. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupalištŊ, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 – 7 Ļást druhá – KoupalištŊ ve volné pŚírodŊ;

§ 3 – 5 Požadavky na jakost vody a na její kontrolu; 
§ 5 Hodnocení jakosti vody; 
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§ 6 – 7 Vybavení, ļištŊní a úklid; 
§ 8 – 36 Ļást tŚetí – UmŊlá koupalištŊ a sauny; 

§ 8 Zdroj vody pro bazén umŊlého koupalištŊ;
§ 9 Hygienické požadavky na plavecké a koupelové bazény; 
§ 13 Další hygienické požadavky na koupelové bazény; 
§ 14 Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata; 
§ 15 Hygienické požadavky na brouzdalištŊ;
§ 16 Recirkulace, úprava a dezinfekce vody; 
§ 17 Jakost vody v bazénech umŊlých koupališŠ;
§ 18 Místa pro odbŊr vzorkŢ vody; 
§ 19 Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénu umŊlého koupalištŊ;
§ 21 Šatny umŊlých koupališŠ a saun; 
§ 22 Sprchy a záchody umŊlých koupališŠ a saun; 
§ 23 Úklid; 
§ 24 Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvŊtlení;
§ 25 Ļekárna sauny; 
§ 26 ProhŚívárna sauny; 
§ 27 Ochlazovna sauny; 
§ 28 Odpoļívárna sauny; 
§ 29 Další požadavky na prostorové a konstrukļní Śešení sauny; 
§ 30 Mikroklimatické podmínky saun; 
§ 31 ĻištŊní a úklid sauny; 
§ 32 Náležitosti oznámení výskytu dalších látek nebo souļástí vody v koupališti nebo 
ve vodŊ ve zdroji; 
§ 33 Písek v pískovištích venkovních hracích ploch; 
§ 34 – 36 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 

PŚíloha ļ. 1 – Ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné pŚírodŊ a jejich limitní 
hodnoty;
PŚíloha ļ. 2 – Limitní hodnoty pro koupalištŊ ve volné pŚírodŊ se zvýšeným rizikem vzniku 
masového rozvoje sinic; 
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na kvalitu vody povrchového nebo podzemního zdroje vody pro 
bazén umŊlého koupalištŊ;
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na jakost vody umŊlých koupališŠ;
PŚíloha ļ. 5 – Kontrola jakosti vody umŊlého koupalištŊ;
PŚíloha ļ. 6 – Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata; 
PŚíloha ļ. 7 – Stanovení intenzity recirkulace vody; 
PŚíloha ļ. 8 – Mikroklimatické požadavky a osvŊtlení haly krytého bazénu a jeho 
pŚilehlých prostor (vybrané ukazatele k § 24); 
PŚíloha ļ. 9 – Mikroklimatické podmínky a osvŊtlení sauny; 
PŚíloha ļ. 10 – Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a 
parazitologického zneļištŊní písku v pískovištích na venkovních hracích plochách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/17. Úļinnost: 2004/04/01. 

¶ vyhláška ļ. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a ļetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znŊní vyhlášky ļ. 187/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Ukazatele jakosti pitné a teplé vody a jejich hygienické limity; 
§ 4 – 11 Kontrola pitné vody; 
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§ 6 Ļetnost a rozsah rozborŢ u výdejních automatŢ;
§ 7 Požadavky na odbŊr vzorkŢ a metody rozboru; 
§ 8 Místa splnŊní požadavkŢ na jakost pitné a teplé vody; 
§ 9 Opakované rozbory; 
§ 10 Náležitosti žádostí, návrhŢ a oznámení; 
§ 12 – 14 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
pitné vody a jejich hygienické limity; 
PŚíloha 2 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
teplé vody a jejich hygienické limity; 
PŚíloha 3 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
teplé vody vyrábŊné z individuálního zdroje pro úļely osobní hygieny zamŊstnancŢ a 
jejich hygienické limity; 
PŚíloha 4 – A. Minimální roļní ļetnost odbŊru a rozsah rozborŢ vzorkŢ pitné vody (mimo 
balené vody); B. Minimální roļní ļetnost odbŊru a rozsah rozborŢ vzorkŢ balené pitné 
vody stáļené do láhví nebo kontejnerŢ za úļelem jejího prodeje; 
PŚíloha 5 – Minimální rozsah rozborŢ vzorkŢ pitné vody; 
PŚíloha 6 – Požadavky na analytické metody (A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny 
metody rozboru; B. Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/22. Úļinnost: 2004/05/01. 

¶ vyhláška ļ. 391/2004 Sb., o rozsahu údajŢ v evidencích stavu povrchových a podzemních 
vod a o zpŢsobu zpracování, ukládání a pŚedávání tŊchto údajŢ do informaļních systémŢ
veŚejné správy. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 5 Evidence vodních tokŢ a jejich povodí, hydrogeologických rajonŢ a vodních 
nádrží;
§ 3 Vodní toky a jejich povodí; 
§ 4 Hydrogeologické rajony; 
§ 5 Vodní nádrže; 
§ 6 Evidence vodních útvarŢ vļetnŊ silnŊ ovlivnŊných vodních útvarŢ a umŊlých vodních 
útvarŢ;
§ 7 – 12 Evidence množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních 
útvarŢ a ekologického potenciálu silnŊ ovlivnŊných a umŊlých vodních útvarŢ;
§ 7 Množství povrchových vod; 
§ 8 Jakost povrchových vod; 
§ 9 Množství podzemních vod; 
§ 10 Jakost podzemních vod; 
§ 11 Stav vodních útvarŢ;
§ 12 Ekologický potenciál silnŊ ovlivnŊných a umŊlých vodních útvarŢ;
§ 13 – 17 Evidence odbŊrŢ povrchových a podzemních vod, vypouštŊní odpadních a 
dŢlních vod a akumulace povrchových vod ve vodních nádržích; 
§ 13 OdbŊry povrchových vod; 
§ 14 OdbŊry podzemních vod; 
§ 15 VypouštŊní odpadních vod; 
§ 16 VypouštŊní dŢlních vod; 
§ 17 Akumulace povrchových vod ve vodních nádržích; 
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§ 18 Evidence oblastí povodí; 
§ 19 Evidence chránŊných oblastí pŚirozené akumulace vod; 
§ 20 Evidence ochranných pásem vodních zdrojŢ;
§ 21 – 22 Evidence zdrojŢ povrchových a podzemních vod, které jsou využívány nebo u 
kterých se pŚedpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody; 
§ 21 Zdroje povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých se pŚedpokládá jejich 
využití jako zdroje pitné vody; 
§ 22 Zdroje podzemních vod, které jsou využívány nebo u kterých se pŚedpokládá jejich 
využití jako zdroje pitné vody; 
§ 23 Evidence citlivých oblastí; 
§ 24 Evidence zranitelných oblastí; 
§ 25 Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání; 
§ 26 Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a 
reprodukci pŢvodních druhŢ ryb a dalších vodních živoļichŢ;
§ 27 Evidence vodních dŊl k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ;
§ 28 Evidence záplavových území; 
§ 29 – 30 Spoleļná, závŊreļná a zrušovací ustanovení; 
§ 29 ZpŢsob zpracování, ukládání a pŚedávání údajŢ do informaļních systémŢ veŚejné
správy;
§ 30 Zrušovací ustanovení; 
§ 31 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/23. Úļinnost: 2004/07/01 (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 5, 
§ 11 a § 12). 

¶ vyhláška ļ. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Informaļní a mapové podklady; 
§ 4 – 8 Plán hlavních povodí; 
§ 5 PŚípravné práce pro Plán hlavních povodí; 
§ 6 Návrh Plánu hlavních povodí a jeho projednání; 
§ 7 Koneļný návrh Plánu hlavních povodí; 
§ 8 ZveŚejnŊní schváleného Plánu hlavních povodí; 
§ 9 – 14 Plán oblasti povodí; 
§ 10 PŚípravné práce pro plán oblasti povodí; 
§ 11 Návrh plánu oblasti povodí; 
§ 12 ZveŚejnŊní a projednání návrhu plánu oblasti povodí; 
§ 13 Koneļný návrh plánu oblasti povodí; 
§ 14 ZveŚejnŊní schváleného plánu oblasti povodí; 
§ 16 – 17 ZávŊreļná ustanovení; 
§ 16 Zrušovací ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Základní obsah Plánu hlavních povodí; 
PŚíloha ļ. 2 – Základní obsah plánŢ oblasti povodí. 
Schváleno/Vydáno: 2005/04/11. Úļinnost: 2005/05/01. 

¶ vyhláška ļ. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, zpŢsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodŔování a odstraŔování
jejich škodlivých následkŢ.
Oblast úpravy:
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§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 4 Náležitosti nakládání se závadnými látkami; 
§ 5 – 6 Náležitosti havarijního plánu; 
§ 7 ZpŢsob a rozsah hlášení havárií; 
§ 9 BezprostŚední odstraŔování pŚíļin havárie; 
§ 10 ZneškodŔování havárie; 
§ 11 OdstraŔování následkŢ havárie; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha – Identifikaļní údaje a vlastnosti zvlášŠ nebezpeļných závadných látek pro úļely
vedení záznamŢ podle § 39 odst. 6 vodního zákona a identifikaļní údaje a vlastnosti 
závadných látek uvádŊné v seznamu závadných látek v havarijním plánu (§ 5 odst. 2 písm. 
b)).
Schváleno/Vydáno: 2005/11/04. Úļinnost: 2006/05/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MD ĻR ļ. 344/1991 Sb., kterou se vydává řád plavební bezpeļnosti na 

vnitrozemských vodních cestách Ļeské a Slovenské Federativní Republiky. 
Schváleno/Vydáno: 1991/07/10. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ vyhláška MD ĻR ļ. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v pŚístavech,
spoleļné havárii a dopravŊ nebezpeļných vŊcí, ve znŊní vyhlášky ļ. 412/2004 Sb., 
vyhlášky ļ. 666/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 423/2005 Sb. (§ 1 – 3 ZaŚazení vodních cest do 
tŚíd; § 3 Vodní cesty úļelové).
Schváleno/Vydáno: 1995/09/14. Úļinnost: 1995/10/13. 

¶ vyhláška MD ĻR ļ. 223/1995 Sb., o zpŢsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských 
vodních cestách, ve znŊní vyhlášky MDS ĻR ļ. 83/2000 Sb., vyhlášky ļ. 186/2005 Sb. a 
vyhlášky ļ. 6/2006 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1995/09/14. Úļinnost: 1995/10/13. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 287/1996 Sb., kterou se prohlašují další zdroje pŚirozenŊ se 
vyskytujících minerálních vod za pŚírodní léļivý zdroj nebo zdroj pŚírodní minerální vody 
stolní, ve znŊní vyhlášky MZ ĻR ļ. 290/1998 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1996/11/08. Úļinnost: 1999/11/29. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Karlova Studánka. 
Schváleno/Vydáno: 1999/07/23. Úļinnost: 1999/11/07. 

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 84/2000 Sb., o zpŢsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní 
dopravy pro cizí potŚeby, ve znŊní vyhlášky MDS ĻR ļ. 467/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/03/27. Úļinnost: 2000/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o pŚedpokladech pro 
výkon funkce rybáŚské stráže a o jejich ovŊŚování, vzor služebního odznaku se státním 
znakem a prŢkazu rybáŚské stráže. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/23. Úļinnost: 2000/07/12. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje ložiska 
peloidu Vrbka lázeŔského místa Mšené-LáznŊ.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/19. Úļinnost: 2001/04/10. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 13/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Bludov. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/22. Úļinnost: 2001/04/11. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 156/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje v 
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HronovŊ.
Schváleno/Vydáno: 2001/04/25. Úļinnost: 2001/08/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 296/2001 Sb., kterou se stanoví zpŢsob vedení hospodáŚské
evidence na rybnících a evidence o hospodáŚských výsledcích v rybáŚských revírech, 
podrobnosti výbŊrového Śízení na výkon rybáŚského práva v rybáŚských revírech a 
odborná zpŢsobilost rybáŚských hospodáŚŢ a kterou se mŊní vyhláška MLVH ĻSR ļ.
103/1963 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/07/31. Úļinnost: 2001/08/15. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemŊdŊlství
(§ 4 – 6 Bezpeļnost staveb z hlediska ochrany vod; § 4 Bezpeļnost staveb z hlediska 
prŢniku závadných látek; § 5 Základní zabezpeļení staveb; § 6 DoplŔkové
zabezpeļení staveb a ļástí staveb; § 10 Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, 
kejdy, moļŢvky a hnojŢvky; § 11 Stavby pro konzervaci a skladování siláže a 
silážních šŠáv; § 15 – 17 Stavby pro skladování minerálních hnojiv a pŚípravkŢ na 
ochranu rostlin; § 15 Stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv; § 16 Stavby 
pro skladování kapalných minerálních hnojiv; § 17 Stavby pro skladování pŚípravkŢ
na ochranu rostlin).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních tokŢ, na 
kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách 
užívání povrchových vod k plavbŊ.
Schváleno/Vydáno: 2002/06/10. Úļinnost: 2002/06/14. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní 
hygienu pŚi výrobŊ potravin, kromŊ potravin živoļišného pŢvodu (§ 13 Zásobování a 
používání vody nebo vodní páry nebo ledu pŚi zacházení s potravinami).
Schváleno/Vydáno: 2002/10/15. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná pásma zdroje pŚírodní
minerální vody v ByŔovŊ a vymezují se konkrétní ochranná opatŚení (vyhláška o 
ochranných pásmech zdroje pŚírodní minerální vody v ByŔovŊ).
Schváleno/Vydáno: 2002/11/26. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 197/2004 Sb., k provedení zákona ļ. 99/2004 Sb., o rybníkáŚství, výkonu 
rybáŚského práva, rybáŚské stráži, ochranŊ moŚských rybolovných zdrojŢ a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (zákon o rybáŚství).
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: 2004/04/23. 

¶ vyhláška ļ. 208/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupnŊ pŚírodního léļivého
zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/17. Úļinnost: 2005/06/14. 

¶ vyhláška ļ. 320/2005 Sb., o stanovení ochranných pásem zdroje pŚírodní minerální vody 
v OļihovŊ a vymezení konkrétních ochranných opatŚení (vyhláška o ochranných pásmech 
zdroje pŚírodní minerální vody v OļihovŊ).
Schváleno/Vydáno: 2005/08/03. Úļinnost: 2005/10/01. 

¶ vyhláška ļ. 461/2005 Sb., o postupu pŚi poskytování dotací na pŚijetí opatŚení ke snížení 
ozáŚení z pŚírodních radionuklidŢ ve vnitŚním ovzduší staveb a ke snížení obsahu 
pŚírodních radionuklidŢ v pitné vodŊ pro veŚejné zásobování. 
Schváleno/Vydáno: 2005/11/11. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 467/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupnŊ zdroje pŚírodní
minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech – ByŔov.
Schváleno/Vydáno: 2005/11/18. Úļinnost: 2006/01/01. 
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B.2.4 SdŊlení
¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 66/1998 Sb., o sjednání smlouvy mezi Ļeskou republikou a 

Spolkovou republikou NŊmecko o spolupráci na hraniļních vodách v oblasti vodního 
hospodáŚství.
Schváleno/Vydáno: 1995/12/12. Úļinnost: 1997/10/25. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 122/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné 
využívání Dunaje. 
Schváleno/Vydáno: 1994/06/29. Úļinnost: 1998/10/22. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 427/2001 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2001/11/26. Úļinnost: 2001/12/06. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 533/2002 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodního léļivého zdroje. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/06. Úļinnost: 2002/12/18. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 419/2003 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/27. Úļinnost: 2003/12/10. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 615/2004 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2004/11/25. Úļinnost: 2004/12/08. 

SdŊlení související 
¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 163/1999 Sb., o sjednání Evropské dohody o hlavních 

vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN). 
Schváleno/Vydáno: 1996/01/19. Úļinnost: 1999/07/26. 

B.2.5 Technické normy
73 06 Ochrana staveb proti vodŊ.
¶ ĻSN P 73 0600

Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 
Vydána 2000/11/01 
Úļinnost 2000/12/01 

73 65 Stavby pro vodní hospodáŚství, všeobecnŊ.
¶ ĻSN 73 6503

Zatížení vodohospodáŚských staveb vodním tlakem. 
Schválena 1979/12/21. Úļinnost 1981/07/01. 
ZmŊna a 10.81 

¶ ĻSN 73 6506
Zatížení vodohospodáŚských staveb ledem. 
Schválena 1972/08/31. Úļinnost 1972/09/01. 

¶ ĻSN 73 6516
Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydrotechniky. PŚehrady.
Schválena 1983/10/06. Úļinnost 1985/01/01. 

¶ ĻSN 73 6524
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Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydrotechniky. Funkļní objekty a zaŚízení
hydrotechnických staveb. 
Schválena 1986/03/18. Úļinnost 1987/01/01. 

¶ ĻSN 73 6530
Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydrologie. 
Schválena 1983/11/08. Úļinnost 1985/01/01. 

¶ ĻSN 73 6532
Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydrogeologie. 
Schválena 1983/09/06. Úļinnost 1984/07/01. 
ZmŊna a 8.87 

¶ ĻSN 73 6561
Hydrologické údaje podzemních vod. 
Schválena 1986/04/29. Úļinnost 1987/03/01. 

73 66 Vodovody. 
¶ ĻSN 73 6614

Zkoušky zdrojŢ podzemní vody. 
Schválena 1984/04/20. Úļinnost 1985/07/01. 

¶ ĻSN 73 6615
Jímání podzemní vody. 
Schválena 1980/02/12. Úļinnost 1981/05/01. 

¶ ĻSN 73 6650
Vodojemy. 
Schválena 1985/01/30. Úļinnost 1986/07/01. 

¶ ĻSN 73 6660
Norma je harmonizována 
VnitŚní vodovody. 
Schválena 1984/01/16. Úļinnost 1985/07/01. 
ZmŊna *1 11.94 

¶ ĻSN 73 6670
Zkoušení promŊnným tlakem a teplotou. OvŊŚování potrubních systémŢ.
Vydána 1994/12/01 
Úļinnost 1995/01/01 

73 68 Vodní toky a hráze. 
¶ ĻSN 73 6850

Norma je harmonizována 
Sypané pŚehradní hráze. 
Schválena 1975/03/10. Úļinnost 1977/04/01. 

¶ ĻSN 73 6881
Malé vodní elektrárny. Základní požadavky. 
Schválena 1985/04/11. Úļinnost 1986/01/01. 
ZmŊna a 4.89 

75 00 Vodní hospodáŚství. Základní normy.
¶ ĻSN 75 0000

Vodní hospodáŚství. Soustava norem ve vodním hospodáŚství. Základní ustanovení. 
Schválena 1987/04/10. Úļinnost 1988/07/01. 

75 01 Vodní hospodáŚství. Názvosloví.
¶ ĻSN 75 0101

Vodní hospodáŚství – Základní terminologie. 
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Vydána 2003/09/01 
Úļinnost 2003/10/01 

¶ ĻSN 75 0121
Vodní hospodáŚství – Terminologie vodních tokŢ.
Vydána 2003/09/01 
Úļinnost 2003/10/01 

¶ ĻSN 75 0123
Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydrotechniky. Jezy. 
Schválena 1989/12/13. Úļinnost 1991/03/01. 

¶ ĻSN 75 0124
Vodní hospodáŚství – Terminologie vodních nádrží a zdrží. 
Vydána 2003/11/01 
Úļinnost 2003/12/01 

¶ ĻSN 75 0128
Vodní hospodáŚství. Názvosloví využití vodní energie. 
Schválena 1988/05/17. Úļinnost 1989/06/01. 

¶ ĻSN 75 0129
Vodní hospodáŚství. Názvosloví vodních cest. 
Schválena 1990/06/20. Úļinnost 1991/07/01. 

¶ ĻSN 75 0130
Vodní hospodáŚství. Názvosloví ochrany vod a procesŢ zmŊn jakosti vod. 
Schválena 1990/11/01. Úļinnost 1992/05/01. 

¶ ĻSN 75 0140
Vodní hospodáŚství. Názvosloví hydromeliorací. 
Schválena 1986/12/08. Úļinnost 1988/01/01. 
ZmŊna 1 1.92 

¶ ĻSN 75 0150
Vodní hospodáŚství. Názvosloví vodárenství. 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN EN 1085
ĻištŊní odpadních vod – Slovník. 
idt EN 1085:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN 75 0170
Vodní hospodáŚství. Názvosloví jakosti vod. 
Schválena 1986/11/24. Úļinnost 1987/07/01. 

¶ ĻSN ISO 6107-1
Jakost vod. Slovník. Ļást 1. 
idt ISO 6107-1:1986 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-2
Jakost vod. Slovník. Ļást 2. 
idt ISO 6107-2:1989 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 
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¶ ĻSN ISO 6107-3
Jakost vod. Slovník. Ļást 3. 
idt ISO 6107-3:1993 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-4
Jakost vod. Slovník. Ļást 4. 
idt ISO 6107-4:1993 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-5
Jakost vod. Slovník. Ļást 5. 
idt ISO 6107-5:1986 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-6
Jakost vod. Slovník. Ļást 6. 
idt ISO 6107-6:1986 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-7
Jakost vod. Slovník. Ļást 7. 
idt ISO 6107-7:1990 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-8
Jakost vod. Slovník. Ļást 8. 
idt ISO 6107-8:1993 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6107-9
Jakost vod – Slovník – Ļást 9: Abecední seznam a vŊcný rejstŚík.
idt ISO 6107-9:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN 75 0176-1
Jakost vod – Názvosloví mikrobiologie vody – Ļást 1: Základní termíny. 
Vydána 2000/05/01 
Úļinnost 2000/06/01 

¶ ĻSN EN 12832
Charakterizace kalŢ – Využití a odstraŔování kalŢ – Slovník. 
idt EN 12832:1999 
Vydána 2000/05/01 
Úļinnost 2000/06/01 

75 02 Vodní hospodáŚství. Výpoļty.
¶ ĻSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro rŢzné zatŊžovací podmínky – Ļást 1: 
Všeobecné požadavky. 
idt EN 1295-1:1997 
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Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 1999/04/01 

¶ ĻSN 75 0250
Zatížení konstrukcí vodohospodáŚských objektŢ.
Schválena 1990/12/04. Úļinnost 1992/01/01. 

¶ ĻSN 75 0255
Výpoļet úļinkŢ vln na stavby na vodních nádržích a zdržích. 
Schválena 1987/02/23. Úļinnost 1988/04/01. 
ZmŊna a 11.88 

¶ ĻSN P 75 0290
Navrhování zemních konstrukcí hydrotechnických objektŢ.
Vydána 1993/08/01 
Úļinnost 1993/09/01 

75 04 Hydromeliorace.
¶ ĻSN 75 0434

Meliorace. PotŚeba vody pro doplŔkovou závlahu. 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

75 09 Vodní hospodáŚství. Provoz vodohospodáŚských dŊl.
¶ ĻSN 75 0905

Zkoušky vodotŊsnosti vodárenských a kanalizaļních nádrží. 
Vydána 1992/12/01 
Úļinnost 1993/01/01 

75 14 Hydrologické údaje povrchových vod.
¶ ĻSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod. 
Vydána 1997/10/01 
Úļinnost 1997/11/01 

75 21 Úpravy vodních tokŢ.
¶ ĻSN 75 2101

Ekologizace úprav vodních tokŢ.
Vydána 1993/09/01 
Úļinnost 1993/10/01 

¶ ĻSN 75 2106
Hrazení bystŚin a strží. 
Vydána 1998/05/01 
Úļinnost 1998/06/01 

¶ ĻSN 75 2120
Kilometráž vodních tokŢ a nádrží. 
Schválena 1991/02/15. Úļinnost 1992/01/01. 

¶ ĻSN 75 2130
KŚížení a soubŊhy vodních tokŢ s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

75 23 Vodní toky a hráze. 
¶ ĻSN 75 2340

Navrhování pŚehrad – Hlavní parametry a vybavení. 
Vydána 2004/10/01 
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Úļinnost 2004/11/01 
75 24 Nádrže a zdrže. 
¶ ĻSN 75 2405 

VodohospodáŚská Śešení vodních nádrží. 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

¶ ĻSN 75 2410
Malé vodní nádrže. 
Vydána 1997/11 
Úļinnost 1997/12/01 
ZmŊna *Z1 6.03 

¶ ĻSN 75 2411
Zdroje požární vody. 
Vydána 2004/04/01 
Úļinnost 2004/05/01 

75 31 Ochrana vodních zdrojŢ.
¶ ĻSN 75 3102

Ochrana vodních zdrojŢ. Znaļení ochranných pásem zdrojŢ hromadného zásobování 
pitnou vodou. 
Schválena 1991/04/17. Úļinnost 1992/03/01. 

75 33 Ochrana vod pŚi manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování.
¶ ĻSN 75 3310

OdkalištŊ.
Schválena 1991/02/01. Úļinnost 1992/02/01. 

75 34 Ochrana vod pŚi manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování.
¶ ĻSN 75 3415

Ochrana vody pŚed ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 
skladování.
Vydána 1992/10/01 
Úļinnost 1992/11/01 
Oprava 6.93, 3.96, UR 6.96 

¶ ĻSN 75 3418
Ochrana povrchových a podzemních vod pŚed zneļištŊním pŚi dopravŊ ropy a ropných 
látek silniļními vozidly. 
Schválena 1987/02/23. Úļinnost 1988/01/01. 

75 40 Hydromeliorace. Všeobecné normy. 
¶ ĻSN 75 4030

KŚížení a soubŊhy melioraļních zaŚízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

75 42 Hydromeliorace. OdvodŔování.
¶ ĻSN 75 4210

Hydromeliorace. OdvodŔovací kanály. 
Vydána 1993/02/01 
Úļinnost 1993/03/01 

75 43 Hydromeliorace. Závlahy.
¶ ĻSN 75 4306

Hydromeliorace. Závlahové trubní sítŊ.
Vydána 1993/03/01 
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Úļinnost 1993/04/01 
75 50 Vodárenství. Všeobecné normy.
¶ ĻSN 75 5025

Orientaļní tabulky rozvodné vodovodní sítŊ.
Vydána 1994/07/01 
Úļinnost 1994/08/01 

¶ ĻSN 75 5040
Vodárenství. Nouzové zásobování vodou. 
Schválena 1991/01/11. Úļinnost 1991/09/01. 

¶ ĻSN 75 5050
Chlorové hospodáŚství ve vodohospodáŚských provozech. 
Vydána 1995/01/01 
Úļinnost 1995/02/01 

75 51 Vodárenství. OdbŊr a jímání vody.
¶ ĻSN 75 5115

Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou. 
Vydána 1993/08/01 
Úļinnost 1993/09/01 

75 52 Vodárenství. Úprava vody.
¶ ĻSN 75 5201

Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody. 
Vydána 1994/07/01 
Úļinnost 1994/08/01 

75 53 Vodárenství. Úprava ļerpání vody.
¶ ĻSN 75 5301

Vodárenské ļerpacie stanice. 
Vydána 1992/09/01 
Úļinnost 1992/10/01 

¶ ĻSN EN 1508
Vodárenství – Požadavky na systémy a souļásti pro akumulaci vody. 
idt EN 1508:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

75 54 Vodárenství. Vodovodní potrubí.
¶ ĻSN 75 5401

Navrhování vodovodního potrubí. 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN 75 5411
Vodárenství. Vodovodní pŚípojky.
Vydána 1994/08/01 
Úļinnost 1994/09/01 

75 56 Vodárenství. Objekty na vodovodních Śadech.
¶ ĻSN 75 5630

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací. 
Vydána 1999/06/01 
Úļinnost 1999/07/01 

75 57 Výrobky pro úpravu vody 
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¶ ĻSN EN 12901
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Pomocné anorganické 
materiály a filtraļní materiály - Definice. 
idt EN 12901:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12902
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Pomocné anorganické a 
filtraļní materiály – Metody zkoušení. 
idt EN 12902:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 12903
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Práškové aktivní uhlí. 
idt EN 12903:2003 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

¶ ĻSN EN 12904
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – KŚemenný písek a 
kŚemenný štŊrk.
idt EN 12904:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 12905
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Expandovaný 
aluminosilikát. 
idt EN 12905:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12906
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Pemza. 
idt EN 12906:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12907
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Pyrolyzovaný uhelný 
materiál. 
idt EN 12907:2003 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

¶ ĻSN EN 12909
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Antracit. 
idt EN 12909:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12910
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Granát. 
idt EN 12910:1999 
Vydána 2000/07/01 
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Úļinnost 2000/08/01 
¶ ĻSN EN 12911

Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Manganový neļištŊný
písek.
idt EN 12911:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12912
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Baryt. 
idt EN 12912:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12913
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Prášková kŚemelina. 
idt EN 12913:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12914
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Perlit. 
idt EN 12914:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12915-1
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Granulované aktivní uhlí – 
Ļást 1: Ļerstvé granulované aktivní uhlí. 
idt EN 12915-1:2003 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

¶ ĻSN EN 12915-2
Výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Granulované aktivní uhlí – 
Ļást 2: Regenerované granulované aktivní uhlí 
idt EN 12915-2:2003 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

75 58 Chemické výrobky pro úpravu vody. 
¶ ĻSN EN 878

Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Síran hlinitý. 
idt EN 878:2004 
Vydána 2004/12/01 
Úļinnost 2005/01/01 

¶ ĻSN EN 881
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlorid hlinitý 
(monomer), chlorid-hydroxid hlinitý (monomer) a chlorid-hydroxid-síran hlinitý 
(monomer). 
idt EN 881:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 882
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Hlinitan sodný. 
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idt EN 882:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 883
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlorid-
hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý. 
idt EN 883:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 1209
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – KŚemiļitan
sodný.
idt EN 1209:2003 
Vydána 2004/08/01 
Úļinnost 2004/09/01 

¶ ĻSN EN 888
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlorid železitý. 
idt EN 888:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 889
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Síran železnatý. 
idt EN 889:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 890
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Síran železitý 
kapalný.
idt EN 890:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 891
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlorid-síran 
železitý.
idt EN 891:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN 1405
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Alginan sodný. 
idt EN 1405:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 1406
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Modifikované 
škroby.
idt EN 1406:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 1407
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Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Aniontové a 
neiontové polyakrylamidy. 
idt EN 1407:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN 1408
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Poly(chlorid 
diallyldimethylamonný). 
idt EN 1408:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN 1409
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Polyaminy. 
idt EN 1409:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN 1410
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Kationtové 
polyakrylamidy. 
idt EN 1410:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN 1302
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Koagulaļní
ļinidla na bázi hliníku – Analytické metody. 
idt EN 1302:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN 1278
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Ozon. 
idt EN 1278:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 937
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlor. 
idt EN 937:1999 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN 900
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlornan 
vápenatý.
idt EN 900:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 

¶ ĻSN EN 901
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlornan sodný. 
idt EN 901:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 
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¶ ĻSN EN 902
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Peroxid vodíku. 
idt EN 902:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 

¶ ĻSN EN 938
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chloritan sodný. 
idt EN 938:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 

¶ ĻSN EN 939
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Kyselina 
chlorovodíková.
idt EN 939:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 

¶ ĻSN EN 1019
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Oxid siŚiļitý.
idt EN 1019:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN 1421
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Chlorid amonný. 
idt EN 1421:1996 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN 899
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Kyselina sírová. 
idt EN 899:2003 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

¶ ĻSN EN 974
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Kyselina 
fosforeļná.
idt EN 974:2003 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

¶ ĻSN EN 936
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Oxid uhliļitý.
idt EN 936:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN 1198
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Dihydrogenfosforeļnan sodný. 
idt EN 1198:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1199
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Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Hydrogenfosforeļnan sodný. 
idt EN 1199:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1200
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Fosforeļnan
trisodný.
idt EN 1200:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1201
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Dihydrogenfosforeļnan draselný. 
idt EN 1201:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1202
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Hydrogenfosforeļnan didraselný. 
idt EN 1202:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1203
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Fosforeļnan
tridraselný.
idt EN 1203:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1204
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Dihydrogenfosforeļnan vápenatý. 
idt EN 1204:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN 1205
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Dihydrogenfosforeļnan disodný. 
idt EN 1205:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1206
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Difosforeļnan
tetrasodný.
idt EN 1206:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1207
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Difosforeļnan
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tetradraselný.
idt EN 1207:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1208
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Polyfosforeļnan
sodno-vápenatý.
idt EN 1208:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1210
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Trifosforeļnan
pentasodný.
idt EN 1210:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1211
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Trifosforeļnan
pentadraselný.
idt EN 1211:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 1212
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Polyfosforeļnan
sodný.
idt EN 1212:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN EN 898
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
Hydrogenuhliļitan sodný. 
idt EN 898:1998 
Vydána 1998/12/01 
Úļinnost 1999/01/01 

¶ ĻSN EN 12386
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Síran mŊŅnatý.
idt EN 12386:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 896
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Hydroxid sodný. 
idt EN 896:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 897
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Uhliļitan sodný. 
idt EN 897:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 
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¶ ĻSN EN 12120
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – 
HydrogensiŚiļitan sodný. 
idt EN 12120:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12121
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – DisiŚiļitan
sodný.
idt EN 12121:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12122
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Hydroxid 
amonný. 
idt EN 12122:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12123
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Síran amonný. 
idt EN 12123:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12124
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – SiŚiļitan sodný. 
idt EN 12124:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12125
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Thiosíran sodný. 
idt EN 12125:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Kapalný 
amoniak. 
idt EN 12126:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 12173
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Fluorid sodný. 
idt EN 12173:1998 
Vydána 1999/11/01 
Úļinnost 1999/12/01 

¶ ĻSN EN 1017
Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Polovypálený 
dolomit. 
idt EN 1017:1998 
Vydána 1999/07/01 
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Úļinnost 1999/08/01 
¶ ĻSN EN 1018

Chemické výrobky používané pro úpravu vody urļené k lidské spotŚebŊ – Uhliļitan
vápenatý.
idt EN 1018:1998 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

75 59 Vodárenství. PŚejímání, zkoušení, provoz.
¶ ĻSN 75 5911

Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 
Vydána 1995/04/01 
Úļinnost 1995/05/01 

75 60 Kanalizace. Všeobecné normy.
¶ ĻSN 75 6081

Žumpy. 
Vydána 1995/11/01 
Úļinnost 1995/12/01 

75 61 Kanalizace. Stokové sítŊ.
¶ ĻSN 75 6101

Stokové sítŊ a kanalizaļní pŚípojky.
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 
Oprava *1 3.05 

¶ ĻSN EN 752-1
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 1: VšeobecnŊ a definice. 
idt EN 752-1:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 
Oprava UR 5.97 

¶ ĻSN EN 752-2
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 2: Požadavky. 
idt EN 752-2:1996 
Vydána 1998/01/01 
Úļinnost 1998/02/01 

¶ ĻSN EN 752-3
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 3: Navrhování. 
idt EN 752-3:1996 
Vydána 1998/01/01 
Úļinnost 1998/02/01 

¶ ĻSN EN 752-4
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 4: Hydraulické výpoļty a 
hlediska ochrany životního prostŚedí.
idt EN 752-4:1997 
Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 
Oprava UR 12.98 

¶ ĻSN EN 752-5
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 5: Sanace. 
idt EN 752-5:1997 
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Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 

¶ ĻSN EN 752-6
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 6: Ļerpací stanice. 
idt EN 752-6:1998 
Vydána 1999/06/01 
Úļinnost 1999/07/01 

¶ ĻSN EN 752-7
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizaļních pŚípojek – Ļást 7: Provoz a údržba. 
idt EN 752-7:1998 
Vydána 1999/06/01 
Úļinnost 1999/07/01 

¶ ĻSN EN 1671
Venkovní tlakové systémy stokových sítí. 
idt EN 1671:1997 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1091
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 
idt EN 1091:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1610
ProvádŊní stok a kanalizaļních pŚípojek a jejich zkoušení. 
idt EN 1610:1997 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 1999/05/01 

75 62 Kanalizace. Objekty na stokových sítích.
¶ ĻSN 75 6230

Podchody stok a kanalizaļních pŚípojek pod dráhou a pozemní komunikací. 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN 75 6261
DešŠové nádrže. 
Vydána 2004/09/01 
Úļinnost 2004/10/01 

75 63 Kanalizace. Trubní materiály. 
¶ ĻSN EN 476

Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizaļních pŚípojek gravitaļních
systémŢ.
idt EN 476:1997 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN EN 773
Všeobecné požadavky na stavební dílce hydraulicky provozovaných tlakových stok a 
kanalizaļních pŚípojek.
idt EN 773:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 
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¶ ĻSN EN 1293
Všeobecné požadavky na stavební dílce pneumaticky provozovaných tlakových stok a 
kanalizaļních pŚípojek.
idt EN 1293:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

75 64 Kanalizace. ĻištŊní odpadních vod.
¶ ĻSN 75 6401
Ļistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel. 
Vydána 1996/08/01 
Úļinnost 1996/09/01 
Oprava UR 11.96 
ZmŊna *1 11.98 

¶ ĻSN 75 6402
Ļistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel. 
Vydána 1998/02/01 
Úļinnost 1998/03/01 

¶ ĻSN EN 12255-1
Ļistírny odpadních vod – Ļást 1: Všeobecné konstrukļní zásady. 
idt EN 12255-1:2002 
Vydána 2003/03/01 
Úļinnost 2003/04/01 

¶ ĻSN EN 12255-3
Ļistírny odpadních vod – Ļást 3: PŚedļištŊní.
idt EN 12255-3:2000 
idt EN 12255-3/AC:2000 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN EN 12255-4
Ļistírny odpadních vod – Ļást 4: Primární ļištŊní.
idt EN 12255-4:2002 
Vydána 2003/03/01 
Úļinnost 2003/04/01 

¶ ĻSN EN 12255-5
Ļistírny odpadních vod – Ļást 5: ĻištŊní odpadních vod v biologických nádržích. 
idt EN 12255-5:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 12255-6
Ļistírny odpadních vod – Ļást 6: Aktivace. 
idt EN 12255-6:2002 
Vydána 2003/03/01 
Úļinnost 2003/04/01 

¶ ĻSN EN 12255-7
Ļistírny odpadních vod – Ļást 7: Biofilmové reaktory. 
idt EN 12255-7:2002 
Vydána 2003/03/01 
Úļinnost 2003/04/01 

¶ ĻSN EN 12255-8
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Ļistírny odpadních vod – Ļást 8: Kalové hospodáŚství.
idt EN 12255-8:2001 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN CR 13714
Charakterizace kalŢ – Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo ukládání. 
idt CR 13714:2001 
Vydána 2002/10/01 
Úļinnost 2002/11/01 

¶ ĻSN EN 12255-9
Ļistírny odpadních vod – Ļást 9: Kontrola pachŢ a odvŊtrání.
idt EN 12255-9:2002 
Vydána 2003/03/01 
Úļinnost 2003/04/01 

¶ ĻSN EN 12255-10
Ļistírny odpadních vod – Ļást 10: Zásady bezpeļnosti.
idt EN 12255-10:2000 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN EN 12255-11
Ļistírny odpadních vod – Ļást 11: Všeobecné návrhové údaje. 
idt EN 12255-11:2001 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN EN 12255-12
Ļistírny odpadních vod – Ļást 12: Automatizovaný systém Śízení.
idt EN 12255-12:2003 
Vydána 2004/08/01 
Úļinnost 2004/09/01 

¶ ĻSN EN 12255-13
Ļistírny odpadních vod – Ļást 13: ĻištŊní odpadních vod chemickým srážením. 
idt EN 12255-13:2002 
Vydána 2003/09/01 
Úļinnost 2003/10/01 

¶ ĻSN EN 12255-14
Ļistírny odpadních vod – Ļást 14: Dezinfekce. 
idt EN 12255-14:2003 
Vydána 2005/04/01 
Úļinnost 2005/05/01 

¶ ĻSN EN 12255-15
Ļistírny odpadních vod – Ļást 15: MŊŚení standardní oxygenaļní kapacity v aktivaļní
nádrži.
idt EN 12255-15:2003 
Vydána 2004/12/01 
Úļinnost 2005/01/01 

¶ ĻSN 75 6406
OdvádŊní a ļištŊní odpadních vod ze zdravotnických zaŚízení.
Vydána 1996/04/01 
Úļinnost 1996/05/01 
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¶ ĻSN 75 6415
Plynové hospodáŚství ļistíren odpadních vod. 
Vydána 2001/10/01 
Úļinnost 2001/11/01 

75 65 Kanalizace. ĻištŊní odpadních vod.
¶ ĻSN 75 6505

ZneškodŔování odpadních vod z povrchových úprav kovŢ a plastŢ.
Schválena 1991/01/04. Úļinnost 1991/08/01. 

¶ ĻSN 75 6551
OdvádŊní a ļištŊní odpadních vod s obsahem ropných látek. 
Vydána 2003/07/01 
Úļinnost 2003/08/01 

75 66 Kanalizace. Technologická zaŚízení.
¶ ĻSN 75 6601

StrojnŊ-technologická zaŚízení ļistíren odpadních vod – Všeobecné požadavky. 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

75 67 Kanalizace. VnitŚní kanalizace. 
¶ ĻSN 75 6760

VnitŚní kanalizace. 
Vydána 2003/05/01 
Úļinnost 2003/06/01 

¶ ĻSN EN 12109
VnitŚní kanalizace – Podtlakové systémy. 
idt EN 12109:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

75 69 Kanalizace. PŚejímání, zkoušení a provoz.
¶ ĻSN 75 6909

Zkoušky vodotŊsnosti stok a kanalizaļních pŚípojek.
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

75 70 Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ.
¶ ĻSN P ENV ISO 13530

Jakost vod – Pokyny pro Śízení jakosti rozboru vod. 
idt ENV ISO 13530:1998 
idt ISO/TR 13530:1997 
Vydána 2000/05/01 
Úļinnost 2000/06/01 

¶ ĻSN ISO 8466-1
Jakost vod. Kalibrace a hodnocení analytických metod a urļení jejich charakteristik. Ļást
1: Statistické hodnocení lineární kalibraļní funkce. 
idt ISO 8466-1:1990 
Vydána 1994/03/01 
Úļinnost 1994/04/01 

¶ ĻSN ISO 8466-2
Jakost vod – Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik – 
Ļást 2: Kalibraļní strategie v pŚípadŊ nelineárních kalibraļních funkcí druhého stupnŊ.
idt ISO 8466-2:2001 
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Vydána 2003/01/01 
Úļinnost 2003/02/01 

¶ ĻSN EN 25667-1
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 1: Pokyny pro návrh programu odbŊru vzorkŢ (ISO 5667-
1:1980).
idt EN 25667-1:1993 
idt ISO 5667-1:1980 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 

¶ ĻSN EN 25667-2
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 2: Pokyny pro zpŢsoby odbŊru vzorkŢ (ISO 5667-2:1991). 
idt EN 25667-2:1993 
idt ISO 5667-2:1991 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 
Oprava UR 5.95 

¶ ĻSN EN ISO 5667-3
Jakost vod – OdbŊr vzorkŢ – Ļást 3: Návod pro konzervaci vzorkŢ a manipulaci s nimi. 
idt EN ISO 5667-3:2003 
idt ISO 5667-3:2003 
Vydána 2004/09/01 
Úļinnost 2004/10/01 

¶ ĻSN ISO 5667-4
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 4: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ z vodních nádrží. 
idt ISO 5667-4:1987 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 
Oprava UR 10.99 

¶ ĻSN ISO 5667-5
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 5: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ pitné vody a vody užívané pŚi
výrobŊ potravin a nápojŢ.
idt ISO 5667-5:1991 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN ISO 5667-6
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 6: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ z Śek a potokŢ.
idt ISO 5667-6:1990 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN ISO 5667-7
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 7: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ vody a páry v kotelnách. 
idt ISO 5667-7:1993 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 5667-8
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 8: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ srážek. 
idt ISO 5667-8:1993 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 
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¶ ĻSN ISO 5667-10
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 10: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ odpadních vod. 
idt ISO 5667-10:1992 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 5667-11
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ. Ļást 11: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ podzemních vod. 
idt ISO 5667-11:1993 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 5667-12
Jakost vod – OdbŊr vzorkŢ – Ļást 12: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ dnových sedimentŢ.
idt ISO 5667-12:1995 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 5667-13
Jakost vod – OdbŊr vzorkŢ – Ļást 13: Pokyny pro odbŊr vzorkŢ kalŢ z ļistíren a úpraven 
vod.
idt EN ISO 5667-13:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 5667-16
Jakost vod – OdbŊr vzorkŢ – Ļást 16: Pokyny pro biologické zkoušení vzorkŢ.
idt EN ISO 5667-16:1998 
idt ISO 5667-16:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

75 71 Jakost vod. Požadavky na jakost vod.
¶ ĻSN 75 7143

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu. 
Schválena 1991/05/10. Úļinnost 1992/05/01. 

¶ ĻSN 75 7171
Jakost vod. Složení vody pro prŢmyslové chladicí okruhy. 
Vydána 1994/01/01 
Úļinnost 1994/02/01 
Oprava 10.93 

75 72 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalŢ.
¶ ĻSN 75 7211

Jakost vod. Pitná voda. Kontrola jakosti pŚi dopravŊ, akumulaci a distribuci. 
Vydána 1993/08/01 
Úļinnost 1993/09/01 

¶ ĻSN 75 7212
Jakost vod. Kontrola jakosti vod pŚi úpravŊ na pitnou vodu. 
Schválena 1991/04/17. Úļinnost 1992/03/01. 

¶ ĻSN 75 7214
Jakost vod. Surová voda pro úpravu na pitnou vodu. 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 
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¶ ĻSN 75 7220
Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod. 
Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 

¶ ĻSN 75 7221
Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod. 
Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 

¶ ĻSN 75 7241
Kontrola odpadních a zvláštních vod. 
Schválena 1987/03/02. Úļinnost 1988/01/01. 

75 73 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod.
¶ ĻSN 75 7300

Jakost vod – Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny. 
Vydána 2004/05/01 
Úļinnost 2004/06/01 

¶ ĻSN EN 1622
Jakost vod - Stanovení prahového ļísla pachu (TON) a prahového ļísla chuti (TFN). 
idt EN 1622:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN EN 1420-1
Vliv organických materiálŢ na vodu urļenou k lidské spotŚebŊ – Stanovení pachu a chuti 
vody v rozvodné trubní síti – Ļást 1: Zkušební metoda. 
idt EN 1420-1:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN 75 7342
Jakost vod – Stanovení teploty. 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 1999/05/01 

¶ ĻSN EN ISO 7027
Jakost vod – Stanovení zákalu. 
idt EN ISO 7027:1999 
idt ISO 7027:1999 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 

¶ ĻSN EN 27888
Jakost vod. Stanovení elektrické konduktivity (ISO 7888:1985). 
idt EN 27888:1993 
idt ISO 7888:1985 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 

¶ ĻSN 75 7346
Jakost vod – Stanovení rozpuštŊných látek. 
Vydána 2002/06/01 
Úļinnost 2002/07/01 

¶ ĻSN EN 872
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Jakost vod – Stanovení nerozpuštŊných látek – Metoda filtrace filtrem ze sklenŊných
vláken.
idt EN 872:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN 75 7358
Jakost vod – Výpoļet celkové mineralizace. 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN 75 7360
Jakost vod. Stanovení absorbance. 
Schválena 1991/03/29. Úļinnost 1992/01/01. 

¶ ĻSN EN ISO 7887
Jakost vod. Stanovení barvy. 
idt EN ISO 7887:1994 
idt ISO 7887:1994 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN ISO 10523
Jakost vod. Stanovení pH. 
idt ISO 10523:1994 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 9963-1
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizaļní kapacity (KNK). Ļást 1: Stanovení KNK 
4,5 a KNK 8,3. 
idt EN ISO 9963-1:1995 
idt ISO 9963-1:1994 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 
Oprava UR 4.97 

¶ ĻSN EN ISO 9963-2
Jakost vod. Stanovení kyselinové neutralizaļní kapacity (KNK). Ļást 2: Stanovení KNK 
(KNK 5,4). 
idt EN ISO 9963-2:1995 
idt ISO 9963-2:1994 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 
Oprava UR 4.97 

¶ ĻSN ISO 9964-1
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Ļást 1: Stanovení sodíku metodou atomové 
absorpļní spektrometrie. 
idt ISO 9964-1:1993 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 9964-2
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Ļást 2: Stanovení draslíku metodou atomové 
absorpļní spektrometrie. 
idt ISO 9964-2:1993 
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Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 9964-3
Jakost vod. Stanovení sodíku a draslíku. Ļást 3: Stanovení sodíku a draslíku metodou 
plamenové emisní spektrometrie. 
idt ISO 9964-3:1993 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 8288
Jakost vod. Stanovení kobaltu, niklu, mŊdi, zinku, kadmia a olova. Metody plamenové 
atomové absorpļní spektrometrie. 
idt ISO 8288:1986 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 

¶ ĻSN ISO 7980
Jakost vod. Stanovení vápníku a hoŚļíku. Metoda atomové absorpļní spektrometrie. 
idt ISO 7980:1986 
idt EN ISO 7980:2000 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
ZmŊna *Z1 7.00 

¶ ĻSN ISO 6059
Jakost vod. Stanovení sumy vápníku a hoŚļíku. OdmŊrná metoda s EDTA. 
idt ISO 6059:1984 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 11885
Jakost vod – Stanovení 33 prvkŢ atomovou emisní spektrometrií s indukļnŊ vázaným 
plazmatem (ICP AES). 
idt EN ISO 11885:1996 
idt ISO 11885:1996 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 
Oprava *1 5.99, *2 9.00 

¶ ĻSN EN ISO 10304-1
Jakost vod. Stanovení rozpuštŊných fluoridŢ, chloridŢ, dusitanŢ, fosforeļnanŢ, bromidŢ,
dusiļnanŢ a síranŢ metodou kapalinové chromatografie iontŢ. Ļást 1: Metoda pro málo 
zneļištŊné vody. 
idt EN ISO 10304-1:1995 
idt ISO 10304-1:1995 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 10304-2
Jakost vod – Stanovení rozpuštŊných aniontŢ metodou kapalinové chromatografie iontŢ – 
Ļást 2: Stanovení bromidŢ, chloridŢ, dusiļnanŢ, ortofosforeļnanŢ a síranŢ v odpadních 
vodách.
idt EN ISO 10304-2:1996 
idt ISO 10304-2:1995 
Vydána 1998/07/01 
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Úļinnost 1998/08/01 
¶ ĻSN EN ISO 10304-3

Jakost vod – Stanovení rozpuštŊných aniontŢ metodou kapalinové chromatografie iontŢ – 
Ļást 3: Stanovení chromanŢ, jodidŢ, siŚiļitanŢ, thiokyanatanŢ a thiosíranŢ.
idt EN ISO 10304-3:1997 
idt ISO 10304-3:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN EN ISO 10304-4
Jakost vod – Stanovení rozpuštŊných aniontŢ metodou kapalinové chromatografie iontŢ – 
Ļást 4: Stanovení chloreļnanŢ, chloridŢ a chloritanŢ v málo zneļištŊných vodách. 
idt EN ISO 10304-4:1999 
idt ISO 10304-4:1997 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 14911
Jakost vod – Stanovení rozpuštŊných kationtŢ Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+,
Sr2+ a Ba2+ chromatografií iontŢ – Metoda pro vody a odpadní vody. 
idt EN ISO 14911:1999 
idt ISO 14911:1998 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

75 74 Jakost vod. Chemický rozbor vod.
¶ ĻSN 75 7400

Jakost vod – Stanovení stŚíbra metodami atomové absorpļní spektrometrie. 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN ISO 10566
Jakost vod – Stanovení hliníku – Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí. 
idt ISO 10566:1994 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 12020
Jakost vod – Stanovení hliníku – Metoda atomové absorpļní spektrometrie. 
idt EN ISO 12020:2000 
idt ISO 12020:1997 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 11969
Jakost vod – Stanovení arsenu – Metoda atomové absorpļní spektrometrie (technika 
hydridŢ).
idt EN ISO 11969:1996 
idt ISO 11969:1996 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN 26595
Jakost vod. Stanovení veškerého arsenu. Spektrofotometrická metoda 
s diethyldithiokarbamanem stŚíbrným. 
idt EN 26595:1992 
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idt ISO 6595:1982 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
Oprava 1.95 

¶ ĻSN ISO 9390
Jakost vod. Stanovení boritanŢ. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H. 
idt ISO 9390:1990 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 6703-2
Jakost vod. Stanovení kyanidŢ. Ļást 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidŢ.
idt ISO 6703-2:1984 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 

¶ ĻSN ISO 6703-3
Jakost vod. Stanovení kyanidŢ. Ļást 3: Stanovení chlorkyanu. 
idt ISO 6703-3:1984 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN ISO 6058
Jakost vod. Stanovení vápníku. OdmŊrná metoda s EDTA. 
idt ISO 6058:1984 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 
Oprava UR 12.96 

¶ ĻSN EN ISO 5961
Jakost vod. Stanovení kadmia atomovou absorpļní spektrometrií (ISO 5961:1994). 
idt EN ISO 5961:1995 
idt ISO 5961:1994 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 7393-1
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Ļást 1: OdmŊrná metoda s N,N-diethyl-
1,4-fenylendiaminem. 
idt ISO 7393-1:1985 
idt EN ISO 7393-1:2000 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
ZmŊna *Z1 7.00 

¶ ĻSN ISO 7393-2
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Ļást 2: Kolorimetrická metoda s N,N-
diethyl-1,4-fenylendiaminem pro bŊžnou kontrolu. 
idt ISO 7393-2:1985 
idt EN ISO 7393-2:2000 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
ZmŊna *Z1 7.00 

¶ ĻSN ISO 7393-3
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Ļást 3: Jodometrická titraļní metoda 
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stanovení celkového chloru. 
idt ISO 7393-3:1990 
idt EN ISO 7393-3:2000 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
ZmŊna *Z1 7.00 

¶ ĻSN ISO 9297
Jakost vod. Stanovení chloridŢ. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem 
(metoda podle Mohra). 
idt ISO 9297:1989 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 11083
Jakost vod. Stanovení chromu (VI). Spektrofotometrická metoda s 1,5-difenylkarbazidem. 
idt ISO 11083:1994 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN EN 1233
Jakost vod – Stanovení chromu – Metody atomové absorpļní spektrometrie. 
idt EN 1233:1996 
Vydána 1997/11/01 
Úļinnost 1997/12/01 

¶ ĻSN ISO 10359-1
Jakost vod. Stanovení fluoridŢ. Ļást 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo 
zneļištŊné vody. 
idt ISO 10359-1:1992 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 10359-2
Jakost vod. Stanovení fluoridŢ. Ļást 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových 
fluoridŢ po rozkladu a destilaci. 
idt ISO 10359-2:1994 
Vydána 1996/03/01 
Úļinnost 1996/04/01 

¶ ĻSN ISO 6332
Jakost vod. Stanovení železa. Fotometrická metoda s 1,10-fenantrolinem. 
idt ISO 6332:1988 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 

¶ ĻSN ISO 5666-2
Jakost vod. Stanovení veškeré rtuti bezplamenovou atomovou absorpļní spektrometrií. 
Ļást 2: Metoda po mineralizaci ultrafialovým záŚením. 
idt ISO 5666-2:1983 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN EN 1483
Jakost vod – Stanovení rtuti. 
idt EN 1493:1997 
Vydána 1998/08/01 
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Úļinnost 1998/09/01 
¶ ĻSN EN 12338

Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací. 
idt EN 12338:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN ISO 6333
Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaloxidem. 
idt ISO 6333:1986 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 5664
Jakost vod. Stanovení amonných iontŢ. OdmŊrná metoda po destilaci. 
idt ISO 5664:1984 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

¶ ĻSN ISO 6778
Jakost vod. Stanovení amonných iontŢ. Potenciometrická metoda. 
idt ISO 6778:1984 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

¶ ĻSN ISO 7150-1
Jakost vod. Stanovení amonných iontŢ. Ļást 1: Manuální spektrometrická metoda. 
idt ISO 7150-1:1984 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

¶ ĻSN ISO 7150-2
Jakost vod. Stanovení amonných iontŢ. Ļást 2: Automatizovaná spektrometrická metoda. 
idt ISO 7150-2:1986 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

¶ ĻSN EN 26777
Jakost vod. Stanovení dusitanŢ. Molekulární absorpļní spektrofotometrická metoda (ISO 
6777:1984).
idt EN 26777:1993 
idt ISO 6777:1984 
Vydána 1995/09/01 
Úļinnost 1995/10/01 

¶ ĻSN ISO 7890-1
Jakost vod. Stanovení dusiļnanŢ. Ļást 1: Spektrometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem. 
idt ISO 7890-1:1986 
Vydána 1995/01/01 
Úļinnost 1995/02/01 
Oprava UR 2.95. 

¶ ĻSN ISO 7890-2
Jakost vod. Stanovení dusiļnanŢ. Ļást 2: Spektrometrická destilaļní metoda s 4-
fluorfenolem. 
idt ISO 7890-2:1986 
Vydána 1995/01/01 
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Úļinnost 1995/02/01 
¶ ĻSN ISO 7890-3

Jakost vod. Stanovení dusiļnanŢ. Ļást 3: Spektrometrická metoda s kyselinou 
sulfosalicylovou.
idt ISO 7890-3:1988 
Vydána 1995/01/01 
Úļinnost 1995/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 11732
Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku – Metoda prŢtokové analýzy (CFA a FIA) se 
spektrofotometrickou detekcí. 
idt EN ISO 11732:2005 
idt ISO 11732:2005 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN EN ISO 13395
Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusiļnanového dusíku a sumy obou 
prŢtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí. 
idt EN ISO 13395:1996 
idt ISO 13395:1996 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN 25813
Jakost vod. Stanovení rozpuštŊného kyslíku. Jodometrická metoda. 
idt EN 25813:1992 
idt ISO 5813:1983 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
Oprava 1.95 

¶ ĻSN EN 25814
Jakost vod. Stanovení rozpuštŊného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou 
sondou.
idt EN 25814:1992 
idt ISO 5814:1990 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 
Oprava 1.95 

¶ ĻSN EN ISO 6878
Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným. 
idt EN ISO 6878:2004 
idt ISO 6878:2004 
Vydána 2005/02/01 
Úļinnost 2005/03/01 

¶ ĻSN ISO 10530
Jakost vod. Stanovení rozpuštŊných sulfidŢ. Fotometrická metoda s methylenovou modŚí.
idt ISO 10530:1992 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN ISO 9965
Jakost vod. Stanovení selenu. Metoda atomové absorpļní spektrometrie (technika 
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hydridŢ).
idt ISO 9965:1993 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

75 75 Jakost vod. Chemický rozbor vod.
¶ ĻSN 75 7505

Jakost vod – Stanovení nepolárních extrahovatelných látek metodou infraļervené
spektrometrie (NEL ir). 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN 75 7506
Jakost vod – Stanovení extrahovatelných látek metodou infraļervené spektrometrie 
(ELIR).
Vydána 2002/06/01 
Úļinnost 2002/07/01 

¶ ĻSN EN 1484
Jakost vod – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštŊného organického 
uhlíku (DOC). 
idt EN 1484:1997 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1899-1
Jakost vod – Stanovení biochemické spotŚeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Ļást 1: 
ZŚeŅovací a oļkovací metoda s pŚídavkem allylthiomoļoviny.
idt EN 1899-1:1998 
mod ISO 5815: 1989 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN 1899-2
Jakost vod – Stanovení biochemické spotŚeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Ļást 2: Metoda 
pro neŚedŊné vzorky. 
idt EN 1899-2:1998 
mod ISO 5815: 1989 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 8467
Jakost vod. Stanovení chemické spotŚeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).
idt EN ISO 8467:1995 
idt ISO 8467:1993 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 

¶ ĻSN EN 12260
Jakost vod – Stanovení dusíku – Stanovení vázaného dusíku (TNb) po oxidaci na oxidy 
dusíku.
idt EN 12260:2003 
Vydána 2004/05/01 
Úļinnost 2004/06/01 

¶ ĻSN EN 25663
Jakost vod. Stanovení dusíku podle Kjeldahla. OdmŊrná metoda po mineralizaci se 
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selenem (ISO 5663:1984). 
idt EN 25663:1993 
idt ISO 5663:1984 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 11905-1
Jakost vod – Stanovení dusíku – Ļást 1: Metoda oxidaļní mineralizace peroxodisíranem. 
idt EN ISO 11905-1: 1998 
idt ISO 11905-1:1997 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN ISO 6439
Jakost vod. Stanovení jednosytných fenolŢ. Spektrofotometrická metoda se 4-
aminoantipyrinem po destilaci. 
idt ISO 6439:1990 
Vydána 1995/02/01 
Úļinnost 1995/03/01 

¶ ĻSN ISO 8165-1
Jakost vod. Stanovení vybraných jednosytných fenolŢ. Ļást 1: Metoda plynové 
chromatografie po extrakļním zkoncentrování. 
idt ISO 8165-1:1992 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN 75 7530
Jakost vod. Stanovení extrahovatelného organicky vázaného chloru. 
Schválena 1991/03/29. Úļinnost 1992/01/01. 

¶ ĻSN EN ISO 9562
Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenŢ (AOX). 
idt EN ISO 9562:2004 
idt ISO 9562:2004 
Vydána 2005/05/01 
Úļinnost 2005/06/01 

¶ ĻSN EN 903
Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidŢ methylenovou modŚí (MBAS) (ISO 7875-
1:1984, modifikovaná). 
idt EN 903:1993 
idt ISO 7875-1:1984 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 
Oprava 6.96 

¶ ĻSN ISO 7875-2
Jakost vod. Stanovení povrchovŊ aktivních látek (PAL) Dragendorfovým ļinidlem. 
idt ISO 7875-2:1984 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN EN 12673
Jakost vod – Stanovení nŊkterých vybraných chlorfenolŢ metodou plynové 
chromatografie. 
idt EN 12673:1998 
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Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN 75 7550
Jakost vod. Stanovení trihalogenmethanu. 
Schválena 1991/03/29. Úļinnost 1992/02/01. 

¶ ĻSN EN ISO 10301
Jakost vod – Stanovení vysoce tŊkavých halogenových uhlovodíkŢ – Metody plynové 
chromatografie. 
idt EN ISO 10301:1997 
idt ISO 10301:1997 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN 75 7554
Jakost vod – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíkŢ (PAU) – 
Metoda HPLC s fluorescenļním, a metoda GC s hmotnostním detektorem. 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN EN ISO 14402
Jakost vod – Stanovení fenolŢ prŢtokovou analýzou (FIA a CFA). 
idt EN ISO 14402: 1999 
idt ISO 14402:1999 
Vydána 2000/09/01 
Úļinnost 2000/10/01 

¶ ĻSN ISO 10260
Jakost vod. MŊŚení biochemických ukazatelŢ. Spektrofotometrické stanovení koncentrace 
chlorofylu-a. 
idt ISO 10260:1992 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 11369
Jakost vod – Stanovení vybraných herbicidŢ – Metoda vysokoúļinné kapalinové 
chromatografie s UV detekcí po extrakci do tuhé fáze (SPE). 
idt EN ISO 11369:1997 
idt ISO 11369:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN EN 12918
Jakost vod – Stanovení parathionu, parathion-methylu a nŊkterých dalších 
organofosforových slouļenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem. 
idt EN 12918:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN ISO 6468
Jakost vod – Stanovení nŊkterých organochlorových insekticidŢ, polychlorovaných 
bifenylŢ a chlorbenzenŢ – Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina. 
idt EN ISO 6468:1996 
idt ISO 6468:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 
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75 77 Jakost vod. Biologický rozbor vod.
¶ ĻSN EN 27828

Jakost vod. Metody odbŊrŢ biologických vzorkŢ. Pokyny pro odbŊr vzorkŢ
makrozoobentosu ruļní síŠkou (ISO 7828:1985). 
idt EN 27828:1994 
idt ISO 7828:1985 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 

¶ ĻSN EN 28265
Jakost vod. Konstrukce a použití kvantitativních vzorkovaļŢ makrozoobentosu 
z kamenitých substrátŢ mŊlkých vod (ISO 8265:1988). 
idt EN 28265:1994 
idt ISO 8265:1988 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 

¶ ĻSN EN ISO 9391
Jakost vod. OdbŊr vzorkŢ makrozoobentosu v hlubokých vodách. Pokyny pro použití 
kolonizaļních, kvalitativních a kvantitativních vzorkovaļŢ.
idt EN ISO 9391:1995 
idt ISO 9391:1993 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN 75 7712
Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení biosestonu. 
Vydána 2005/05/01 
Úļinnost 2005/06/01 

¶ ĻSN 75 7713
Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení abiosestonu. 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN 75 7714
Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení bentosu. 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN 75 7715
Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení nárostŢ.
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN 75 7716
Jakost vod – Biologický rozbor – Stanovení saprobního indexu. 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN ISO 8192
Jakost vod. Zkouška inhibice spotŚeby kyslíku aktivovaným kalem. 
idt EN ISO 8192:1995 
idt ISO 8192:1986 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 9509
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Jakost vod. Stanovení inhibice nitrifikace aktivovaného kalu chemickými látkami a 
odpadními vodami. 
idt EN ISO 9509:1995 
idt ISO 9509:1989 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 10712
Jakost vod – Zkouška inhibice rŢstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice 
rozmnožování bunŊk Pseudomonas). 
idt EN ISO 10712:1995 
idt ISO 10712:1995 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 11348-1
Jakost vod – Stanovení inhibiļního úļinku vzorkŢ vod na svŊtelnou emisi Vibrio fischeri 
(Zkouška na luminiscenļních bakteriích) – Ļást 1: Metoda s ļerstvŊ pŚipravenými 
bakteriemi. 
idt EN ISO 11348-1:1998 
idt ISO 11348-1:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 11348-2
Jakost vod – Stanovení inhibiļního úļinku vzorkŢ vod na svŊtelnou emisi Vibrio fischeri 
(Zkouška na luminiscenļních bakteriích) – Ļást 2: Metoda se sušenými bakteriemi. 
idt EN ISO 11348-2:1998 
idt ISO 11348-2:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 11348-3
Jakost vod – Stanovení inhibiļního úļinku vzorkŢ vod na svŊtelnou emisi Vibrio fischeri 
(Zkouška na luminiscenļních bakteriích) – Ļást 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi. 
idt EN ISO 11348-3:1998 
idt ISO 11348-3:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 8692
Jakost vod – Zkouška inhibice rŢstu sladkovodních zelených Śas.
idt EN ISO 8692:2004 
idt ISO 8692:2004 
Vydána 2005/07/01 
Úļinnost 2005/08/01 

¶ ĻSN EN ISO 10253
Jakost vod – Zkouška inhibice rŢstu moŚských Śas Skeletonema costatum a Phaeodactylum 
tricornutum. 
idt EN ISO 10253:1998 
idt ISO 10253:1995 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 6341
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Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) 
– Zkouška akutní toxicity. 
idt EN ISO 6341:1996 
idt ISO 6341:1996 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 
Oprava 1.98, *1 5.99, *2 7.00 

¶ ĻSN ISO 10229
Jakost vod – Stanovení subchronické toxicity látek pro sladkovodní ryby – Metoda 
vyhodnocení úļinkŢ látek na rŢstovou rychlost pstruha duhového /Oncorhynchus mykiss 
Walbaum (Teleostei, Salmonidae)/. 
idt ISO 10229:1994 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 7346-1
Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby (Brachydanio 
rerio Hamilton-Buchanan /Teleostei, Cyprinidae/) – Ļást 1: Statická metoda. 
idt EN ISO 7346-1:1997 
idt ISO 7346-1:1996 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 7346-2
Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby (Brachydanio 
rerio Hamilton-Buchanan /Teleostei, Cyprinidae/) – Ļást 2: Obnovovací metoda. 
idt EN ISO 7346-2:1997 
idt ISO 7346-2:1996 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 7346-3
Jakost vod – Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby (Brachydanio 
rerio Hamilton-Buchanan /Teleostei, Cyprinidae/) – Ļást 3: PrŢtoļná metoda. 
idt EN ISO 7346-3:1997 
idt ISO 7346-3:1996 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN ISO 9408
Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí stanovením spotŚeby kyslíku v uzavŚeném respirometru. 
idt EN ISO 9408:1999 
idt ISO 9408:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN ISO 9439
Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí – Metoda stanovení uvolnŊného oxidu uhliļitého.
idt EN ISO 9439:2000 
idt ISO 9439:1999 
Vydána 2001/04/01 
Úļinnost 2001/05/01 
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¶ ĻSN EN ISO 9888
Jakost vod – Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním 
prostŚedí – Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda). 
idt EN ISO 9888:1999 
idt ISO 9888:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN ISO 10707
Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí. Metoda stanovení biochemické spotŚeby kyslíku (v uzavŚených
lahviļkách).
idt ISO 10707:1994 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 
ZmŊna *1 4.99 

¶ ĻSN EN ISO 9887
Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním 
prostŚedí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS). 
idt EN ISO 9887:1992 
idt ISO 9887:1992 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 7827
Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí – Metoda stanovení rozpuštŊného organického uhlíku (DOC). 
idt EN ISO 7827:1995 
idt ISO 7827:1994 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 10634
Jakost vod – Pokyny pro pŚípravu a zpracování ve vodŊ tŊžko rozpustných organických 
látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostŚedí.
idt EN ISO 10634:1995 
idt ISO 10634:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 11733
Jakost vod – Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí – Simulaļní zkouška s aktivovaným kalem. 
idt EN ISO 11733:2004 
idt ISO 11733:2004 
Vydána 2005/04/01 
Úļinnost 2005/05/01 

¶ ĻSN EN ISO 11734
Jakost vod – Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek 
kalem z anaerobní stabilizace – Metoda stanovení produkce bioplynu. 
idt EN ISO 11734:1998 
idt ISO 11734:1995 
Vydána 1999/10/01 
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Úļinnost 1999/11/01 
¶ ĻSN ISO 10708

Jakost vod – Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve 
vodním prostŚedí – Metoda dvoufázového stanovení biochemické spotŚeby kyslíku (v 
uzavŚených lahviļkách).
idt ISO 10708:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

75 78 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod.
¶ ĻSN ISO 8199

Jakost vod. Obecné pokyny pro stanovení mikroorganismŢ kultivaļními metodami. 
idt ISO 8199:1988 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN ISO 7704
Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrŢ pro mikrobiologická stanovení. 
idt ISO 7704:1985 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN ISO 9998
Jakost vod. Kontrola a hodnocení mikrobiologických kultivaļních medií pro stanovení 
poļtu kolonií používaných pŚi zkoušení jakosti vod. 
idt ISO 9998:1991 
Vydána 1995/04/01 
Úļinnost 1995/05/01 

¶ ĻSN EN ISO 6222
Jakost vod – Stanovení kultivovatelných mikroorganismŢ – Stanovení poļtu kolonií 
oļkováním do živného agarového kultivaļního média. 
idt EN ISO 6222:1999 
idt ISO 6222:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 7899-1
Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokokŢ v povrchových a odpadních vodách – 
Ļást 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN). 
idt EN ISO 7899-1:1998 
idt ISO 7899-1:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 7899-2
Jakost vod – Stanovení intestinálních enterokokŢ – Ļást 2: Metoda membránových filtrŢ.
idt EN ISO 7899-2:2000 
idt ISO 7899-2:2000 
Vydána 2001/04/01 
Úļinnost 2001/05/01 

¶ ĻSN EN ISO 9308-1
Jakost vod – Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – Ļást 1: Metoda 
membránových filtrŢ.
idt EN ISO 9308-1:2000 
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idt ISO 9308-1:2000 
Vydána 2001/09/01 
Úļinnost 2001/10/01 

¶ ĻSN EN ISO 9308-3
Jakost vod – Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách – Ļást 3: 
Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN). 
idt EN ISO 9308-3:1998 
idt ISO 9308-3:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN 75 7841
Jakost vod – Stanovení mezofilních bakterií. 
Vydána 1999/05/01 
Úļinnost 1999/06/01 

¶ ĻSN 75 7842
Jakost vod – Stanovení psychrofilních bakterií. 
Vydána 1999/05/01 
Úļinnost 1999/06/01 

¶ ĻSN EN 12780
Jakost vod – Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrŢ.
idt EN 12780:2002 
Vydána 2003/01/01 
Úļinnost 2003/02/01 

¶ ĻSN EN 26461-1
Jakost vod. Stanovení spor siŚiļitany redukujících anaerobŢ (klostridií). Ļást 1: Metoda 
pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986). 
idt EN 26461-1:1993 
idt ISO 6461-1:1986 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 
Oprava 4.95 

¶ ĻSN EN 26461-2
Jakost vod. Stanovení spor siŚiļitany redukujících anaerobŢ (klostridií). Ļást 2: Metoda 
membránových filtrŢ (ISO 6461-2:1986). 
idt EN 26461-2:1993 
idt ISO 6461-2:1986 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 

¶ ĻSN ISO 10705-1
Jakost vod – PrŢkaz pŚítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágŢ – Ļást 1: 
Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágŢ.
idt ISO 10705-1:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 
ZmŊna *Z1 4.02 

¶ ĻSN EN ISO 10705-2
Jakost vod – PrŢkaz pŚítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágŢ – Ļást 2: 
Kvantitativní stanovení somatických kolifágŢ.
idt EN ISO 10705-2:2001 
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idt ISO 10705-2:2000 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

75 79 Jakost vod. Rozbor kalŢ.
¶ ĻSN 75 7925

Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení draslíku. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 75 7926
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení sodíku. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 75 7927
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení vápníku. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 75 7928
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení hoŚļíku.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 75 7935
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení kobaltu. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/07/01. 

¶ ĻSN 75 7951
Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor kalŢ. Stanovení extrahovatelných látek. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/07/01. 

75 80 Jakost vod. Rozbor kalŢ.
¶ ĻSN EN 12176

Charakterizace kalŢ – Stanovení pH. 
idt EN 12176:1998 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN 13346
Charakterizace kalŢ – Stanovení stopových prvkŢ a fosforu – Metody extrakce luļavkou
královskou.
idt EN 13346:2000 
Vydána 2001/09/01 
Úļinnost 2001/10/01 

83 09 Ochrana vodních zdrojŢ.
¶ ĻSN 83 0901

Ochrana povrchových vod pŚed zneļištŊním. Všeobecné požadavky. 
Schválena 1985/09/04. Úļinnost 1986/07/01. 

¶ ĻSN 83 0916
Ochrana pŚed ropnými látkami. Doprava ropných látek potrubím. 
Schválena 1975/05/05. Úļinnost 1977/01/01. 
ZmŊna *a 1.85 

83 71 Ochrana pŚírody. Hydrosféra. 
¶ ĻSN 83 7130

Pravidla výbŊru a hodnocení vodních zdrojŢ pro hromadné zásobování pitnou a užitkovou 
vodou.
Schválena 1982/06/25. Úļinnost 1983/01/01. 
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B.3 Ochrana ovzduší

B.3.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 86/2002 Sb., o ochranŊ ovzduší a o zmŊnŊ nŊkterých dalších zákonŢ (zákon o 

ochranŊ ovzduší), ve znŊní zákona ļ. 521/2002 Sb., zákona ļ. 92/2004 Sb., zákona ļ.
186/2004 Sb., zákona ļ. 695/2004 Sb., zákona ļ. 180/2005 Sb. a zákona ļ. 385/2005 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 472/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 56 Ļást první – Ochrana ovzduší; 
§ 1 – 3 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Povinnosti právnických a fyzických osob; 

§ 4 – 22 Hlava II – Ochrana ovzduší; 
§ 4 Kategorie a zaŚazování zdrojŢ zneļišŠování ovzduší; 
§ 5 PŚípustná úroveŔ zneļišŠování ovzduší, emisní limity; 
§ 6 PŚípustná úroveŔ zneļištŊní ovzduší; 
§ 7 Zvláštní ochrana ovzduší; 
§ 8 Smogová situace; 
§ 9 ZjišŠování zneļišŠujících látek; 
§ 10 ZjišŠování pachových látek; 
§ 11 Povinnosti provozovatelŢ zvláštŊ velkých, velkých a stŚedních stacionárních 
zdrojŢ;
§ 12 Povinnosti provozovatelŢ malých stacionárních zdrojŢ zneļišŠování;
§ 13 Evidence zdrojŢ zneļišŠování a vyhodnocování kvality ovzduší; 
§ 14 Základní povinnosti provozovatelŢ, výrobcŢ a dovozcŢ mobilních zdrojŢ
zneļišŠování;
§ 15 Autorizace; 
§ 16 Povinnosti autorizované osoby; 
§ 17 Stanoviska a povolení orgánŢ ochrany ovzduší; 
§ 18 Spalování odpadu a odpadních olejŢ;
§ 19 Poplatky za zneļišŠování ovzduší; 
§ 20 Oznamovací povinnosti; 
§ 21 Odklad placení ļásti poplatkŢ za zneļišŠování ovzduší; 
§ 22 Prominutí nebo doplacení ļásti poplatku za zneļišŠování ovzduší; 

§ 23 – 33 Hlava III – Ochrana ozonové vrstvy ZemŊ;
§ 23; 
§ 24; 
§ 29; 
§ 31 Oznaļování obalŢ a výrobkŢ s regulovanými látkami a další povinnosti; 
§ 32 Evidence, vykazování a registr regulovaných látek; 
§ 33 Poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobkŢ, které je obsahují; 

§ 34 – 35a Hlava IV – Ochrana klimatického systému ZemŊ;
§ 34 Nástroje ochrany klimatického systému ZemŊ;
§ 35 Povinnosti pŚi ochranŊ klimatického systému ZemŊ;
§ 35a Emise látek ovlivŔujících klimatický systém ZemŊ;

§ 36 – 37 Hlava V – ZpŚístupŔování informací veŚejnosti a mezinárodním organizacím; 
§ 36 ZpŚístupŔování informací veŚejnosti;
§ 37 ZpŚístupŔování informací mezinárodním organizacím; 
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§ 38 – 41 Hlava VI – OpatŚení k nápravŊ a sankce; 
§ 38 OpatŚení k nápravŊ a zákaz provozu stacionárního zdroje; 
§ 39 OpatŚení k nápravŊ pŚi zacházení s regulovanými látkami; 
§ 40 Sankce; 

§ 42 – 52 Hlava VII – Výkon správní ļinnosti na úseku ochrany ovzduší, ozonové vrstvy a 
klimatického systému ZemŊ;

§ 42 Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní ļinnosti na úseku ochrany ovzduší, 
ozonové vrstvy a klimatického systému ZemŊ;
§ 43 Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 44 Vrchní státní dozor; 
§ 45 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 45a; 
§ 46 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 47 Ļeská obchodní inspekce; 
§ 48 Kraje; 
§ 49 Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 50 Obce; 
§ 51 Celní úŚady;
§ 52 OprávnŊní kontrolních orgánŢ;

§ 53 – 56 Hlava VIII – Spoleļná, pŚechodná a zrušovací ustanovení; 
§ 53 Spoleļná ustanovení; 
§ 54 PŚechodná ustanovení; 
§ 55 ZmocnŊní k vydání provádŊcích právních pŚedpisŢ;
§ 56 Zrušovací ustanovení; 

§ 57 Ļást druhá – ZmŊna zákona ļ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 58 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona ļ. 71/2000 Sb., kterým se mŊní zákon ļ. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, a nŊkteré
další zákony; 
§ 59 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona ļ. 132/2000 Sb., o zmŊnŊ a zrušení nŊkterých zákonŢ
souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úŚadech a 
zákonem o hlavním mŊstŊ Praze; 
§ 60 Ļást pátá – ZmŊna zákona ļ. 258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejného zdraví a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 61 Ļást šestá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Stanovení roļní výše poplatku za vnášení zneļišŠujících látek, do ovzduší 
pro zvláštŊ velké, velké, stŚední a malé stacionární zdroje; 
PŚíloha ļ. 2 – Obsah národního, krajského a místního programu snižování emisí; 
PŚíloha ļ. 3 – Rozsah a zpŢsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduší; 
PŚíloha ļ. 9 – Údaje z výpisu celní evidence poskytované ministerstvu celním úŚadem; 
PŚíloha ļ. 10 – Kódy Kombinované nomenklatury 2003 (KN 2003) a popisy vybraných 
látek ovlivŔujících klimatický systém ZemŊ (skleníkové plyny); 
PŚíloha ļ. 11 – Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích 
zdrojích zneļišŠování mŢže obec obecnŊ závaznou vyhláškou ve svém územním obvodu 
zakázat.
Schváleno/Vydáno: 2002/02/14. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ zákon ļ. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ.

Oblast úpravy:
§ 1 – 24 Ļást první – O podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
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plynŢ;
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 7 Hlava II – Povolení k emisím skleníkových plynŢ;
§ 4 Náležitosti žádosti o povolení; 
§ 5 Povolení; 
§ 6 ZmŊna podmínek povolení; 
§ 7 ZjišŠování, vykazování a ovŊŚování vykázaného množství emisí; 

§ 8 – 14 Hlava III – Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynŢ;
§ 8 Národní alokaļní plán; 
§ 9 Registr obchodování s povolenkami; 
§ 10 Vydávání a pŚidŊlování povolenek; 
§ 11 Obchodování s povolenkami; 
§ 12 VyŚazení povolenek; 
§ 13 – 14 Sdružení provozovatelŢ zaŚízení;

§ 15 – 17 Hlava IV – Výkon státní správy; 
§ 16 Ministerstvo; 
§ 17 Inspekce; 

§ 18 – 19 Hlava V – Správní delikty; 
§ 20 – 24 Hlava VI – PŚechodná, spoleļná a zmocŔovací ustanovení; 

§ 24 ZmocnŊní k vydání provádŊcích právních pŚedpisŢ;
§ 25 Ļást druhá – ZmŊna zákona o integrované prevenci; 
§ 26 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o ochranŊ ovzduší; 
§ 27 Ļást ļtvrtá – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 28 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – ZaŚízení, na která se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynŢ a 
obchodování s nimi; 
PŚíloha ļ. 2 – Zásady ovŊŚování vykázaného množství emisí; 
PŚíloha ļ. 3 – Kritéria pro pŚípravu národního alokaļního plánu (§ 8 odst. 1). 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/09. Úļinnost: 2004/12/31. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 111/1994 Sb., o silniļní dopravŊ, ve znŊní zákona ļ. 38/1995 Sb., zákona ļ.

304/1997 Sb., zákona ļ. 307/1997 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 150/2000 Sb., 
zákona ļ. 361/2000 Sb., zákona ļ. 175/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ.
577/2002 Sb., zákona ļ. 103/2004 Sb., zákona ļ. 186/2004 Sb., zákona ļ. 1/2005 Sb. a 
zákona ļ. 229/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1994/04/26. Úļinnost: 1994/08/01. 
¶ zákon ļ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znŊní zákona ļ. 259/1998 Sb., 

zákona ļ. 146/1999 Sb., zákona ļ. 102/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ.
489/2001 Sb., zákona ļ. 256/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 358/2003 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1997/01/23. Úļinnost: 1997/04/01. 
¶ zákon ļ. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o zmŊnŊ a doplnŊní zákona ļ. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní
zákona ļ. 189/1999 Sb., zákona ļ. 146/2000 Sb. a zákona ļ. 309/2002 Sb. (§ 8 
ZpŢsobilost letadla; § 9 ZpŢsobilost individuálnŊ vyrobeného letadla a jeho souļástí).

Schváleno/Vydáno: 1997/03/06. Úļinnost: 1997/04/01. 
¶ zákon ļ. 406/2000 Sb., o hospodaŚení energií, ve znŊní zákona ļ. 359/2003 Sb., zákona 
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ļ. 694/2004 Sb. a zákona ļ. 180/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/10/25. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvŊtvích a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (energetický zákon), ve znŊní
zákona ļ. 151/2002 Sb., zákona ļ. 262/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ.
278/2003 Sb., zákona ļ. 356/2003 Sb., zákona ļ. 670/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ.
91/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2000/11/28. Úļinnost: 2001/01/01. 
¶ zákon ļ. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

zmŊnŊ zákona ļ. 168/1999 Sb., o pojištŊní odpovŊdnosti za škodu zpŢsobenou provozem 
vozidla a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o pojištŊní odpovŊdnosti
z provozu vozidla), ve znŊní zákona ļ. 307/1999 Sb., zákona ļ. 478/2001 Sb., zákona ļ.
175/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 193/2003 Sb. a zákona ļ. 103/2004 Sb. 
(§ 37 Technicky nezpŢsobilé silniļní vozidlo k provozu – Silniļní vozidlo je technicky 
nezpŢsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud – b) poškozuje životní 
prostŚedí nad míru stanovenou provádŊcím právním pŚedpisem).

Schváleno/Vydáno: 2001/01/10. Úļinnost: 2001/07/01. 
¶ zákon ļ. 180/2005 Sb., o podpoŚe výroby elektŚiny z obnovitelných zdrojŢ energie a o 

zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o podpoŚe využívání obnovitelných zdrojŢ).
Schváleno/Vydáno: 2005/03/31. Úļinnost: 2005/06/01. 

B.3.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního 

rozpoļtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a 
druhotných zdrojŢ.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Vyhlášení programu; 
§ 4 Podmínky pro poskytnutí dotace; 
§ 5 Žádosti o dotace; 
§ 6 Hodnocení žádostí; 
§ 7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 
§ 8 Podmínky použití dotací; 
§ 9 Kontrola využívání dotací a vyhodnocení akcí; 
§ 10 Uchovávání dokladŢ;
§ 11 PŚechodné ustanovení; 
§ 12 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/01/16. Úļinnost: 2002/02/26. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a zpŢsob
sledování, posuzování, hodnocení a Śízení kvality ovzduší, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
60/2004 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 429/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Imisní limity, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle, depoziļní
limit; 
§ 4 Posuzování úrovnŊ zneļištŊní ovzduší; 
§ 5 Oblasti a místa se zhoršenou a dobrou kvalitou ovzduší; 
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§ 6 MŊŚení úrovnŊ zneļištŊní ovzduší; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Hodnoty imisních limitŢ a mezí tolerance pro vybrané látky zneļišŠující
ovzduší, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon a depoziļní
limit pro prašný spad (1. Imisní limity a meze tolerance pro oxid siŚiļitý /SO2/; 2. Imisní 
limity a meze tolerance pro suspendované ļástice /PM10/; 3. Imisní limity a meze tolerance 
pro oxid dusiļitý /NO2/ a oxidy dusíku /NOx/; 4. Imisní limit a mez tolerance pro olovo; 5. 
Imisní limit a mez tolerance pro oxid uhelnatý; 6. Imisní limit a mez tolerance pro benzen; 
7. Imisní limit a mez tolerance pro kadmium; 8. Imisní limit a mez tolerance pro amoniak; 
9. Imisní limit pro arsen; 10. Imisní limit pro nikl; 11. Imisní limit pro rtuŠ; 12. Imisní limit 
pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádŚený jako benzo(a)pyren; 13. Cílové imisní 
limity a dlouhodobé imisní cíle pro troposférický ozon; 15. Depoziļní limit pro prašný 
spad);
PŚíloha ļ. 2 – Stanovení požadavkŢ pro posuzování koncentrací oxidu siŚiļitého (SO2),
suspendovaných ļástic (PM10), oxidu dusiļitého (NO2) a oxidŢ dusíku (NOx), olova, oxidu 
uhelnatého (CO), benzenu, kadmia, amoniaku, arsenu, niklu, rtuti a polycyklických 
aromatických uhlovodíkŢ vyjádŚených jako benzo(a)pyren ve vnŊjším ovzduší (1. Horní a 
dolní mez pro posuzování; 2. Stanovení pŚípadŢ pŚekroļení horních a dolních mezí pro 
posuzování);
PŚíloha ļ. 3 – UmístŊní bodŢ vzorkování (míst mŊŚení) pro mŊŚení koncentrací 
zneļišŠujících látek ve vnŊjším ovzduší (Ļást A Klasifikace míst pro umístŊní bodŢ
vzorkování pro kontinuální mŊŚení koncentrací oxidu siŚiļitého, suspendovaných ļástic,
oxidu dusiļitého a oxidŢ dusíku, olova, oxidu uhelnatého a benzenu ve vnŊjším ovzduší a 
kritéria jejich výbŊru; Ļást B Klasifikace míst pro umístŊní bodŢ vzorkování pro 
kontinuální mŊŚení koncentrací ozonu a kritéria jejich výbŊru);
PŚíloha ļ. 4 – Kritéria pro urļování minimálního poļtu bodŢ vzorkování kontinuálního 
mŊŚení koncentrací zneļišŠujících látek ve vnŊjším ovzduší (Ļást A Kritéria pro urļování
minimálního poļtu bodŢ vzorkování kontinuálního mŊŚení koncentrací oxidu siŚiļitého
(SO2), suspendovaných ļástic, oxidu dusiļitého (NO2) a oxidŢ dusíku, olova, oxidu 
uhelnatého, benzenu, kadmia a amoniaku ve vnŊjším ovzduší; Ļást B Kritéria pro urļování
minimálního poļtu bodŢ vzorkování kontinuálního mŊŚení koncentrací ozonu a 
relevantních prekurzorŢ ozonu); 
PŚíloha ļ. 5 – Cíle kvality údajŢ a komplikace výsledkŢ posouzení kvality vnŊjšího ovzduší 
(1. Cíle kvality údajŢ; 2. Výsledky posouzení kvality vnŊjšího ovzduší; 3. Standardizace); 
PŚíloha ļ. 6 – Referenļní metody mŊŚení a analýzy zneļišŠujících látek, kalibrace pŚístrojŢ
a stanovení hmotnosti prašného spadu (Ļást A Referenļní metody mŊŚení a analýzy 
zneļišŠujících látek; Ļást B Kalibrování pŚístrojŢ pro mŊŚení ozonu; Ļást C Stanovení 
hmotnosti prašného spadu); 
PŚíloha ļ. 7 – MŊŚení prekurzorŢ ozonu (1. Cíle mŊŚení prekurzorŢ ozonu; 2. Prekurzory 
ozonu; 3. UmísŠování bodŢ vzorkování); 
PŚíloha ļ. 8 – Soubor metod pro výpoļet rozptylu zneļišŠujících látek v ovzduší (1. 
Referenļní metody pro výpoļet rozptylu zneļišŠujících látek v ovzduší; 2. Závazná metoda 
výpoļtu rozptylu zneļišŠujících látek v ovzduší); 
PŚíloha ļ. 10 – Zóny pro ochranu ekosystémŢ a vegetace. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro nŊkteré
látky zneļišŠující ovzduší a zpŢsob pŚípravy a provádŊní emisních inventur a emisních 
projekcí, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 417/2003 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Dosažení a závaznost hodnot emisních stropŢ;
§ 4 SmŊrné cílové hodnoty; 
§ 5 Emisní inventury a projekce emisí; 
§ 6 Národní programy snižování emisí; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Hodnoty národních emisních stropŢ v roce 2010 (kt/rok); 
PŚíloha ļ. 2 – Doporuļené hodnoty krajských emisních stropŢ v roce 2010 pro oxid 
siŚiļitý, oxidy dusíku, tŊkavé organické látky a amoniak (kt/rok); 
PŚíloha ļ. 3 – SmŊrné cílové hodnoty. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování spalovacích stacionárních zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 7 Hlava II – ZvláštŊ velké spalovací zdroje; 
§ 3 Emisní limity; 
§ 4 Zvýšení tepelného pŚíkonu;
§ 5 Rozsah sledovaných zneļišŠujících látek; 
§ 6 ZjišŠování zneļišŠujících látek; 
§ 7 Plán snížení emisí u stávajících zvláštŊ velkých zdrojŢ;

§ 8 – 9 Hlava III – Velké a stŚední spalovací zdroje; 
§ 8 Emisní limity; 
§ 9 ZjišŠování zneļišŠujících látek; 

§ 10 – 11 Hlava IV – ZjišŠování zneļišŠujících látek a úļinnost spalování malých zdrojŢ;
§ 10 ZjišŠování zneļišŠujících látek u malých zdrojŢ;
§ 11 Úļinnost spalování; 

§ 12 – 15 Hlava V – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 12 Postup stanovení obecných emisních limitŢ u zdrojŢ;
§ 13 Spoleļná ustanovení; 
§ 14 PŚechodná ustanovení; 
§ 15 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Emisní limity pro zvláštŊ velké spalovací zdroje zneļišŠování pro oxid 
siŚiļitý (SO2), oxidy dusíku (NOx) a tuhé zneļišŠující látky; 
PŚíloha ļ. 2 – Emisní limity pro oxid uhelnatý pro zvláštŊ velké spalovací zdroje 
zneļišŠování ovzduší; 
PŚíloha ļ. 3 – StupeŔ odsíŚení;
PŚíloha ļ. 4 – Emisní limity pro velké a stŚední spalovací zdroje zneļišŠování pro oxid 
siŚiļitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, organické látky a tuhé zneļišŠující látky; 
PŚíloha ļ. 5 – Hodnoty emisních faktorŢ pro stanovení množství emisí výpoļtem pŚi
spalování paliv; 
PŚíloha ļ. 6 – Emisní limity pŚi spalování více druhŢ paliv; 
PŚíloha ļ. 7 – ZjišŠování zneļišŠujících látek a kontrola úļinnosti malých zdrojŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Zásady vypracování Národního programu snižování emisí stávajících zvláštŊ
velkých spalovacích zdrojŢ a plánu snížení emisí u stávajícího zvláštŊ velkého spalovacího 
zdroje.
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
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provozování ostatních stacionárních zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Vyjmenované zdroje a jejich kategorizace; 
§ 4 Nevyjmenované zdroje; 
§ 5 Postup stanovení obecných emisních limitŢ;
§ 6 Emisní limity zvláštŊ velkých zdrojŢ;
§ 7 Spoleļná ustanovení; 
§ 8 PŚechodná ustanovení; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kategorie vyjmenovaných zdrojŢ, emisní limity a požadavky na konstrukci, 
vybavení nebo provozování technologického procesu (0. VŠEOBECNÉ ZÁSADY; 1. 
ENERGETIKA; 2. PrŢmyslová výroba a zpracování kovŢ; 3. ZPRACOVÁNÍ NEROSTš
A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTš; 4. CHEMICKÝ 
PRšMYSL; 5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY; 6. OSTATNÍ ZAřÍZENÍ);
PŚíloha ļ. 2 – Kategorie zemŊdŊlských zdrojŢ zneļišŠování, emisní limity, emisní faktory, 
plány zavedení zásad správné zemŊdŊlské praxe u zdrojŢ zneļišŠování ovzduší a urļení
referenļních a snižujících technologií chovu hospodáŚských zvíŚat (1. KATEGORIE 
VYJMENOVANÝCH ZEMŉDŉLSKÝCH ZDROJš ZNEĻIŠşOVÁNÍ; 2. EMISNÍ 
LIMITY A DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ ZEMŉDŉLSKÝCH ZDROJš
ZNEĻIŠşOVÁNÍ; 3. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITš A 
ZJIŠşOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTŉNÝCH ZNEĻIŠşUJÍCÍCH LÁTEK; 4. PLÁN 
ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMŉDŉLSKÉ PRAXE U ZDROJE ZNEĻIŠşOVÁNÍ
OVZDUŠÍ; 5. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA MŉřENÍ EMISÍ A ZJIŠşOVÁNÍ
MNOŽSTVÍ VYPOUŠTŉNÝCH ZNEĻIŠşUJÍCÍCH LÁTEK U ZEMŉDŉLSKÝCH
ZDROJš ZNEĻIŠşOVÁNÍ OVZDUŠÍ; 6. EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ 
ZEMŉDŉLSKÉ ZDROJE; 7. EMISNÍ FAKTORY PRO ZEMŉDŉLSKÉ ZDROJE 
PODLE OBJEMU ODPADU; 8. Referenļní a snižující technologie emisí amoniaku u 
chovŢ hospodáŚských zvíŚat).
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 ZaŚazování spoluspalovacích zaŚízení do kategorií zdrojŢ zneļišŠování;
§ 4 PŚedávání a pŚebírání odpadu; 
§ 5 Provozní podmínky; 
§ 6 Emisní limity; 
§ 7 Podmínky provozování zaŚízení na ļistŊní odpadních plynŢ;
§ 8 Odpady z provozu spalovny; 
§ 9 Kontrola a monitorování; 
§ 10 Požadavky na mŊŚení;
§ 11 MimoŚádné provozní podmínky; 
§ 12 Spoleļná ustanovení; 
§ 13 PŚechodná ustanovení; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Ekvivalenty toxicity dibenzodioxinŢ a dibenzofuranŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Specifické emisní limity pro spoluspalovací zaŚízení;
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PŚíloha ļ. 3 – MŊŚicí metody; 
PŚíloha ļ. 4 – Limitní hodnoty koncentrací zneļišŠujících látek pro vody vypouštŊné ze 
zaŚízení na ļištŊní odpadních plynŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Specifické emisní limity pro spalovny odpadu; 
PŚíloha ļ. 6 – Specifické emisní limity a požadavky na mŊŚení pŚi spalování odpadních 
olejŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Vzorec pro pŚepoļet výsledkŢ mŊŚení na referenļní obsah kyslíku; 
PŚíloha ļ. 8 – Specifické emisní limity a požadavky na mŊŚení pro stávající spalovny 
komunálního odpadu platné v období od 1. ledna 2003 do 28. prosince 2005; 
PŚíloha ļ. 9 – Specifické emisní limity a požadavky na mŊŚení pro stávající spalovny 
nebezpeļného odpadu spalující pouze infekļní nemocniļní odpady podle § 13 odst. 2 
tohoto naŚízení platné v období od 1. ledna 2003 do 28. prosince 2005; 
PŚíloha ļ. 10 – Specifické provozní podmínky a emisní limity platné v pŚechodném období 
ode dne úļinnosti tohoto naŚízení do 31. prosince 2002 pro spalovny odpadŢ a 
spoluspalovací zaŚízení;
PŚíloha ļ. 11 – Náležitosti a zpŢsob zpracování plánu snižování emisí. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých 
zneļišŠujících látek, oxidu siŚiļitého a oxidŢ dusíku ze stávajících zvláštŊ velkých 
spalovacích stacionárních zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 9; 
PŚíloha ļ. 1 – Seznam zdrojŢ zahrnutých do Národního programu, u nichž je vypoļten
emisní strop pro oxid siŚiļitý;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam zdrojŢ zahrnutých do Národního programu, u nichž jsou stanoveny 
závazné emisní stropy pro oxid siŚiļitý;
PŚíloha ļ. 3 – Seznam zdrojŢ zahrnutých do Národního programu, které mají dosáhnout 
emisních stropŢ pro oxidy dusíku 1. ledna 2016, za použití emisního limitu 200 mg/m3, s 
cílem snížení emisí celkem o 30 000 tun oproti roku 2002; 
PŚíloha ļ. 4 – Skupinové emisní stropy stávajících zvláštŊ velkých spalovacích 
stacionárních zdrojŢ platné od 1. ledna 2008; 
PŚíloha ļ. 5 – Skupinové emisní stropy stávajících zvláštŊ velkých spalovacích 
stacionárních zdrojŢ pro území krajŢ v tunách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/02/11. Úļinnost: 2004/03/17. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 117/2005 Sb., o nŊkterých opatŚeních zabezpeļujících ochranu 
ozonové vrstvy. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Obsah žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíkŢ jako náhrady za halony; 
§ 4 Obsah žádostí o povolení k zacházení s regulovanými látkami; 
§ 5 Obsah žádosti o povolení podle druhu ļinností;
§ 6 Minimální kvalifikace osob zacházejících s regulovanými chladivy; 
§ 7 Minimální kvalifikace revizních technikŢ chladicích a klimatizaļních zaŚízení;
§ 8 Minimální kvalifikace revizních technikŢ fumigaļních zaŚízení;
§ 9 Minimální kvalifikace osob zacházejících s regulovanými hasivy, odpovŊdné osoby za 
provoz zvláštního skladu halonŢ a pracovníkŢ tohoto skladu; 
§ 10 Evidence regulovaných chladiv a evidenļní kniha chladicího zaŚízení;
§ 11 Kontrola úniku regulovaných chladiv z chladicích zaŚízení;
§ 12 Vzory formuláŚŢ pro evidenci a vykazování regulovaných látek a jejich emisí; 
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§ 13 Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladicích zaŚízení;
§ 14 Závazná technologie znovuzískávání regulovaných hasiv ve zvláštním skladu halonŢ;
§ 15 PŚechodná ustanovení; 
§ 16 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíku jako náhrady 
za halony; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam uļebních oborŢ zamŊŚených na chladicí techniku; 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor evidenļní knihy chladicího zaŚízení;
PŚíloha ļ. 4 – Vzor formuláŚe pro hlášení poļtu užívaných halonových instalací a množství 
halonŢ v nich obsažených; 
PŚíloha ļ. 5 – Vzor formuláŚe pro hlášení množství regulovaných látek, s nimiž oprávnŊná
osoba zacházela; 
PŚíloha ļ. 6 – Závazná technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladicích 
zaŚízení, postup a zpŢsob kontroly a evidence tŊchto látek; 
PŚíloha ļ. 7 – Závazná technologie znovuzískávání regulovaných hasiv, zpŢsob kontroly a 
evidence tŊchto látek. 
Schváleno/Vydáno: 2005/02/23. Úļinnost: 2005/04/01 (s výjimkou § 7 odst. 1 písm. b) a § 
13 odst. 2). 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 315/2005 Sb., o Národním alokaļním plánu Ļeské republiky na 
roky 2005 až 2007. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
PŚíloha ļ. 1 – Národní alokaļní plán – celkové množství povolenek, které bude vydáno pro 
období 2005-2007; 
PŚíloha ļ. 2 – Národní alokaļní plán – množství, které bude jednotlivým provozovatelŢm
zaŚízení pŚidŊleno.
Schváleno/Vydáno: 2005/07/20. Úļinnost: 2005/08/05. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 174/1998 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 78/1999 Sb., 
naŚízení vlády ĻR ļ. 323/2000 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 344/2000 Sb. a naŚízení vlády 
ĻR ļ. 329/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1997/06/25. Úļinnost: 1997/09/01. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

aerosolové rozprašovaļe.
Schváleno/Vydáno: 2001/05/14. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou § 5). 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní 
energetické koncepce. 

Schváleno/Vydáno: 2001/05/21. Úļinnost: 2002/06/18. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotŚebiļe

plynných paliv. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/09. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na úļinnost
teplovodních kotlŢ spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
126/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2002/12/09. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 
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¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 287/2003 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a 
rychlostní silnice silniļními motorovými vozidly. 

Schváleno/Vydáno: 2003/07/21. Úļinnost: 2003/09/04. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z 

obnovitelných zdrojŢ v sortimentu motorových benzinŢ a motorové nafty na trhu Ļeské
republiky.

Schváleno/Vydáno: 2005/02/02. Úļinnost: 2005/02/15. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreaļní

plavidla, na ļásteļnŊ zhotovená rekreaļní plavidla a na jejich vybrané ļásti, na vodní 
skútry a pohonné motory rekreaļních plavidel a vodních skútrŢ. (§ 4 Podmínky uvádŊní
na trh; PŚíloha ļ. 1 – Základní technické požadavky na stanovené výrobky /A. 
Základní bezpeļnostní požadavky na konstrukci a provedení plavidla; B. Základní 
požadavky na emise výfukových plynŢ z pohonných motorŢ; C. Základní požadavky 
na emise hluku/; PŚíloha ļ. 13 – Posuzování shody výroby s požadavky na emise 
výfukových plynŢ a hluku).

Schváleno/Vydáno: 2005/03/23. Úļinnost: 2005/05/02. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 365/2005 Sb., o emisích zneļišŠujících látek ve výfukových 

plynech zážehových motorŢ nŊkterých nesilniļních mobilních strojŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/08/17. Úļinnost: 2006/01/01. 

B.3.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 

provozování ostatních stacionárních zdrojŢ zneļišŠování ovzduší emitujících tŊkavé
organické látky z procesŢ aplikujících organická rozpouštŊdla a ze skladování a distribuce 
benzinu, ve znŊní vyhlášky ļ. 509/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Kategorie tŊkavých organických látek; 
§ 4 Kategorie zdrojŢ a emisní limity; 
§ 5 Postup stanovení obecných emisních limitŢ;
§ 6 Požadavky na stávající zdroje; 
§ 7 Požadavky na nové zdroje; 
§ 8 Požadavky pŚi provozu stávajících a nových zdrojŢ;
§ 9 ZpŢsob mŊŚení a zjišŠování emisí; 
§ 10 Dodržování emisních limitŢ, emisních stropŢ a redukļního plánu; 
§ 11 Bilance spotŚeby rozpouštŊdel a provozní Śád;
§ 12 Postup a zpŢsob oznámení; 
§ 13 Znaļení produktŢ obsahujících organická rozpouštŊdla;
§ 14 Skladovací zaŚízení v terminálech; 
§ 15 PlnŊní mobilních kontejnerŢ v terminálech; 
§ 16 Mobilní kontejnery; 
§ 17 PlnŊní skladovacích zaŚízení ļerpacích stanic; 
§ 18 Podmínky provozu ļerpacích stanic; 
§ 19 MŊŚení emisí a dodržování limitŢ pŚi skladování a distribuci benzinu; 
§ 20 PŚechodná ustanovení; 
§ 21 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – PŚehled ļinností;
PŚíloha ļ. 2 – Podmínky provozu, prahové spotŚeby rozpouštŊdel a emisní limity 
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vybraných zdrojŢ zneļišŠování ovzduší; 
PŚíloha ļ. 3 – Redukļní plán; 
PŚíloha ļ. 4 – Roļní hmotnostní bilance rozpouštŊdel;
PŚíloha ļ. 5 – Znaļení produktŢ s obsahem organických rozpouštŊdel (definovaných v § 2 
písm. i) této vyhlášky); 
PŚíloha ļ. 6 – Oznamovací list uživatele organických rozpouštŊdel (podle § 2 písm. i) této 
vyhlášky) tŊkavých organických látek a produktŢ s jejich obsahem; 
PŚíloha ļ. 7 – Oznamovací list výrobcŢ a dovozcŢ/vývozcŢ organických rozpouštŊdel
(podle § 2 písm. i) této vyhlášky) tŊkavých organických látek a produktŢ s jejich obsahem 
(netýká se benzinu); 
PŚíloha ļ. 8 – Požadavky na skladovací zaŚízení terminálŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Požadavky na zaŚízení pro plnŊní a stáļení;
PŚíloha ļ. 10 – Požadavky na zaŚízení pro spodní plnŊní, sbŊr par a ochranu pŚed
pŚeplnŊním silniļních cisternových vozidel; 
PŚíloha ļ. 11 – Požadavky na stávající stacionární zdroje zneļišŠování ovzduší z hlediska 
emisních limitŢ a podmínek provozu (pokud pro tyto zdroje neplatí emisní limity a 
ustanovení této vyhlášky); 
PŚíloha ļ. 12 – Podmínky provozu ļerpacích stanic; 
PŚíloha ļ. 13 – Protokol o kontrole úļinnosti zpŊtného odvodu par; 
PŚíloha ļ. 14 – Používání organických rozpouštŊdel v nŊkterých barvách a lacích a 
v produktech pro opravy nátŊru vozidel. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/11. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam zneļišŠujících látek, 
obecné emisní limity, zpŢsob pŚedávání zpráv a informací, zjišŠování množství 
vypouštŊných zneļišŠujících látek, tmavosti kouŚe, pŚípustné míry obtŊžování zápachem a 
intenzity pachŢ, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 
zdrojŢ zneļišŠování ovzduší a podmínky jejich uplatŔování.

Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 6 Hlava II – Seznam zneļišŠujících látek a jejich stanovených skupin, katalog zdrojŢ,
obecné emisní limity a poskytování informací (k § 5 odst. 12 a § 13 odst. 8 zákona); 

§ 3 Seznam zneļišŠujících látek; 
§ 4 Katalog kategorií, skupin a podskupin zdrojŢ;
§ 5 Obecné emisní limity; 
§ 6 Poskytování a zpŚístupŔování informací; 

§ 7 – 18 Hlava III – ZpŢsob zjišŠování emisí a technické prostŚedky pro mŊŚení emisí 
zneļišŠujících látek, mŊŚení tmavosti kouŚe, emisí pachových látek a zpŢsob stanovení 
pŚípustné míry obtŊžování zápachem, mŊŚení emisí u jmenovitŊ urļených zdrojŢ (k § 9 
odst. 10 zákona); 

§ 8 Jednorázové mŊŚení;
§ 9 Provedení jednorázového mŊŚení;
§ 10 Vyhodnocení jednorázového mŊŚení;
§ 11 Kontinuální mŊŚení;
§ 12 Vyhodnocení kontinuálního mŊŚení;
§ 13 Výpoļet množství vypouštŊných zneļišŠujících látek; 
§ 14 MŊŚení tmavosti kouŚe;
§ 15 MŊŚení emisí pachových látek; 
§ 16 MŊŚení emisí azbestu; 
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§ 17 MŊŚení u jmenovitŊ urļených zdrojŢ;
§ 18 Protokol o autorizovaném mŊŚení, závŊry rozptylových studií a odborných 
posudkŢ;

§ 19 – 21 Hlava IV – Podmínky k udŊlování autorizace osob, kvalifikaļní požadavky a 
osvŊdļení o autorizaci (k § 15 odst. 14 zákona); 

§ 19 Podmínky k udŊlení autorizace; 
§ 20 Odborný kurz; 
§ 21 OsvŊdļení o autorizaci; 

§ 22 – 25 Hlava V – Provozní evidence a poskytování údajŢ, provozní Śády, hlášení havárií 
a poruch (k § 13 odst. 8 zákona); 

§ 22 Provozní evidence a poskytování údajŢ;
§ 23 Provozní evidence u spaloven odpadu a zaŚízení pro spoluspalování odpadu; 
§ 24 Hlášení a odstraŔování havárií a poruch; 
§ 25 Provozní Śády;

§ 26 – 32 Hlava VI – Registry informaļního systému kvality ovzduší, vedení evidencí 
zdrojŢ vyplývajících ze zákona, náležitosti žádosti o stanovisko a žádosti o povolení (k § 
13 odst. 8 a § 17 odst. 10 zákona); 

§ 26 Registr spaloven odpadŢ;
§ 27 Registr zdrojŢ používajících rozpouštŊdla;
§ 28 Registr látek ovlivŔujících klimatický systém ZemŊ;
§ 29 Evidence zdrojŢ s uplatnŊným plánem snížení emisí; 
§ 30 Evidence zdrojŢ s uplatnŊným plánem zavedení správné zemŊdŊlské praxe; 
§ 31 Evidence malých zdrojŢ;
§ 32 Náležitosti žádosti o stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona a žádosti o 
povolení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona; 

§ 33 – 35 Hlava VII – Ustanovení pŚechodná a zrušovací; 
§ 33 PŚechodná ustanovení; 
§ 34 Zrušovací ustanovení; 
§ 35 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Seznam zneļišŠujících látek a jejich stanovených skupin a jejich obecné 
emisní limity; 
PŚíloha ļ. 2 – Limity pŚípustné tmavosti kouŚe a emisní limity pro pachové látky; 
PŚíloha ļ. 3 – Katalog kategorií, skupin a podskupin zdrojŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Emisní faktory vybraných ostatních zdrojŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Metody mŊŚení a technické požadavky pro jednorázové mŊŚení emisí; 
PŚíloha ļ. 6 – Metody mŊŚení a technické požadavky pro kontinuální mŊŚení emisí; 
PŚíloha ļ. 7 – Metody mŊŚení a technické požadavky pro mŊŚení pachŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Stacionární zdroje nebo jejich zaŚízení, na které se vztahuje mŊŚení emisí 
pachových látek podle § 11 odst. 1 písm. b) a c) zákona; 
PŚíloha ļ. 9 – Seznam stálých a promŊnných údajŢ tvoŚících provozní evidenci; 
PŚíloha ļ. 10 – Obsah provozního Śádu;
PŚíloha ļ. 11 – MŊŚení tmavosti kouŚe;
PŚíloha ļ. 12 – Protokol o autorizovaném mŊŚení;
PŚíloha ļ. 13 – Náležitosti žádosti o povolení; 
PŚíloha ļ. 14 – ZvláštŊ velké zdroje zneļišŠování a ļetnost jednorázového mŊŚení emisí u 
tŊchto zdrojŢ;
PŚíloha ļ. 15 – Protokol o autorizovaném mŊŚení u malých spalovacích zdrojŢ (Technické 
požadavky na mŊŚicí pŚístroje používané pro mŊŚení úļinnosti spalování a mŊŚení množství 
vypouštŊných látek u malých spalovacích zdrojŢ).
Schváleno/Vydáno: 2002/07/11. Úļinnost: 2002/08/14. 
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¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z 
hlediska ochrany ovzduší. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Druhy paliv; 
§ 4 Požadavky na kvalitu paliv; 
§ 5 OdbŊr vzorku paliv; 
§ 6 OvŊŚování kvality paliv; 
§ 7 OsvŊdļení o kvalitŊ paliv; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – OdbŊr vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Metody stanovení kvality paliv. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/11. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy 
ZemŊ.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Celkový roļní limit dovozu methylbromidu (k § 23 zákona); 
§ 4 Celkový roļní limit dovozu hydrochlorfluoruhlovodíkŢ (k § 23 odst. 4 zákona); 
§ 5 Celkový roļní limit výroby a dovozu regulovaných látek pro zajištŊní nezbytné potŚeby
(k § 23 odst. 8 zákona); 
§ 6 Možnosti použití hydrochlorfluoruhlovodíkŢ, na které se nevztahuje zákaz a lhŢty, do 
nichž je možné je používat (k § 24 odst. 7 zákona); 
§ 7 Náležitosti žádosti o povolení k dovozu (k § 25 odst. 7 zákona); 
§ 8 Náležitosti žádosti o povolení k vývozu (k § 27 odst. 2 zákona); 
§ 9 Znovuzískávání halonŢ (k § 29 odst. 1 písm. c) zákona); 
§ 10 Znovuzískávání regulovaných látek (k § 29 odst. 1 a 6 zákona); 
§ 11 Žádost o povolení k zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které je obsahují 
(k § 29 odst. 2 a § 33 odst. 5 zákona); 
§ 12 Náležitosti kontroly a mŊŚení únikŢ regulovaných látek (k § 29 zákona); 
§ 13 Evidence a vykazování regulovaných látek a jejich emisí (k § 32 a 33 zákona); 
§ 14 Seznam nových látek (k § 30 odst. 4 zákona); 
§ 15 Spoleļné ustanovení; 
§ 16 PŚechodná ustanovení; 
§ 17 Zrušovací ustanovení; 
§ 18 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Celková roļní nejvyšší pŚípustná množství regulovaných látek pro zajištŊní
nezbytné potŚeby, technologické úļely, pro karanténní a dezinfekļní úļely ochrany zboží 
pŚed pŚepravou a pro použití ve vŊdŊ a v laboratoŚích, vļetnŊ látek obsažených ve 
výrobcích, která je možno dovést v letech 2002 až 2004; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor žádosti o povolení dovozu regulované látky a výrobkŢ, které ji 
obsahují;
PŚíloha ļ. 3 – Vzor žádosti o povolení k vývozu regulované látky a výrobkŢ, které ji 
obsahují;
PŚíloha ļ. 4 – Vzor žádosti o povolení k zacházení s regulovanými látkami; 
PŚíloha ļ. 5 – Vzor formuláŚe hlášení o výrobŊ regulovaných látek podle § 32 odst. 1 
zákona;
PŚíloha ļ. 6 – Vzor formuláŚe hlášení o dovozu regulovaných látek podle § 32 odst. 2 
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zákona;
PŚíloha ļ. 7 – Vzor formuláŚe hlášení o vývozu regulovaných látek podle § 32 odst. 3 
zákona;
PŚíloha ļ. 8 – Vzor formuláŚe o poļtu užívaných halonových instalací a množství 
obsažených halonŢ podle § 32 odst. 4 zákona; 
PŚíloha ļ. 9 – Vzor formuláŚe o množství regulovaných látek, s nimiž fyzická osoba nebo 
právnická osoba zacházela, podle § 32 odst. 6 zákona; 
PŚíloha ļ. 10 – Vzor formuláŚe o množství emisí pŚi používání regulovaných látek jako 
surovin nebo technologických prostŚedkŢ podle § 32 odst. 7 zákona; 
PŚíloha ļ. 11 – Seznam nových látek; 
PŚíloha ļ. 12 – Závazná technologie znovuzískání regulovaných látek, postup a zpŢsob
kontroly a evidence tŊchto látek. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/11. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitŢ
zneļišŠujících látek, ústŚední regulaļní Śád a zpŢsob jeho provozování vļetnŊ seznamu 
stacionárních zdrojŢ podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování 
krajských a místních regulaļních ŚádŢ a zpŢsob a rozsah zpŚístupŔování informací o 
úrovni zneļištŊní ovzduší veŚejnosti, ve znŊní vyhlášky ļ. 42/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Zvláštní imisní limity; 
§ 4 ÚstŚední, krajské a místní regulaļní Śády;
§ 5 Informování veŚejnosti;
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – PŚehled a hodnoty zvláštních imisních limitŢ;
PŚíloha ļ. 2 – ÚstŚední regulaļní Śád a zpŢsob jeho provozování (1. – Podmínky 
vyhlašování a odvolávání signálŢ ústŚedního regulaļního Śádu; 2. – Postup pŚi vyhlašování 
a odvolávání signálŢ ústŚedního regulaļního Śádu; 3. – Informování veŚejnosti; 4. – 
Seznam subjektŢ pro pŚedávání signálŢ upozornŊní a signálu regulace pŚi pŚekroļení
zvláštních imisních limitŢ pro oxid siŚiļitý a oxid dusiļitý; 5. – Seznam subjektŢ pro 
pŚedávání signálu upozornŊní a signálu varování pŚi pŚekroļení zvláštních imisních limitŢ
pro troposférický ozon); 
PŚíloha ļ. 3 – Zásady vypracování a provozování krajských a místních regulaļních ŚádŢ (1. 
– Podmínky vyhlašování a odvolávání signálŢ krajského /místního/ regulaļního Śádu; 2. – 
Postup pŚi vyhlašování a odvolávání signálŢ krajského /místního/ regulaļního Śádu; 3. – 
Stacionární zdroje, kterým orgán kraje /obce/ mŢže naŚídit omezení nebo zastavení 
provozu v souladu s regulaļními Śády vypracovanými podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona a 
schválenými podle § 46 odst. 1 písm. m) zákona v pŚípadŊ vyhlášení signálu regulace; 4. – 
Seznam subjektŢ pro pŚedávání signálu upozornŊní a signálu regulace pŚi pŚekroļení
zvláštních imisních limitŢ pro oxid siŚiļitý a oxid dusiļitý; 5 – Závazné texty vyhlášení a 
odvolání signálu upozornŊní a signálu regulace; 6. – Informování veŚejnosti);
PŚíloha ļ. 4 – Závazné texty pro vyhlášení signálu upozornŊní a signálu regulace a jejich 
odvolání;
PŚíloha ļ. 5 – Informování veŚejnosti v pŚípadŊ vyhlášení signálu upozornŊní, signálu 
regulace nebo signálu varování. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/16. Úļinnost: 2002/12/31. 

¶ vyhláška ļ. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišŠování, vykazování a ovŊŚování
množství emisí skleníkových plynŢ.

Oblast úpravy:
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§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 – 16 ZjišŠování emisí; 
§ 3 ZpŢsob zjišŠování;
§ 4 ZmŊna postupu zjišŠování;
§ 5 MŊŚení;
§ 6 Výpoļet;
§ 7 Emise ze spalování; 
§ 8 Emise z procesŢ;
§ 9 ÚroveŔ pŚesnosti;
§ 10 Aktivitní údaje; 
§ 11 Použití emisních faktorŢ;
§ 12 Použití oxidaļních a konverzních faktorŢ;
§ 13 Stanovení výhŚevnosti a emisních faktorŢ pro paliva; 
§ 14 Stanovení technologicky-specifických oxidaļních faktorŢ;
§ 15 Stanovení emisních faktorŢ pro jiné než spalovací procesy a údajŢ o složení; 
§ 16 Stanovení podílu biomasy; 
§ 17 – 19 Nejistota pŚi zjišŠování emisí; 
§ 17 Vyhodnocení nejistoty; 
§ 18 Nejistoty pŚi výpoļtu;
§ 19 Nejistoty pŚi mŊŚení;
§ 20 – 21 Vykazování výsledkŢ a uchovávání informací; 
§ 20 Vykazování výsledkŢ zjišŠování;
§ 21 Uchovávání informací; 
§ 22 – 24 Kontrolní mechanismy pŚi zjišŠování a vykazování emisí; 
§ 22 Standardní kontrolní postupy zajišŠující kvalitu dat; 
§ 23 MŊŚicí techniky a zaŚízení;
§ 24 Správa dat; 
§ 25 OvŊŚování;
§ 26 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – PŚehled pŚedepsaných úrovní stanovení emisí pro rŢzné typy ļinností;
PŚíloha ļ. 2 – Informativní tabulka s rozsahem chyby pro rŢzná mŊŚicí zaŚízení za 
ustálených podmínek mŊŚení;
PŚíloha ļ. 3 – Referenļní emisní faktory pro úroveŔ pŚesnosti 1; 
PŚíloha ļ. 4 – Seznam materiálŢ považovaných pro úļely této vyhlášky za biomasu; 
PŚíloha ļ. 5 – Typické hodnoty nejistot pŚi stanovení emisí CO2 pro celé zaŚízení nebo v 
rámci ļinnosti za použití daného paliva nebo suroviny pro rozdílné emisní mohutnosti (E); 
PŚíloha ļ. 6 – FormuláŚ pro vykazování výsledkŢ zjišŠování emisí; 
PŚíloha ļ. 7 – Kódy pro oznaļení ļinností uvedených v pŚíloze ļ. 1 zákona; 
PŚíloha ļ. 8 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze spalovacích procesŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 z rafinerií minerálních olejŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 z koksovacích pecí; 
PŚíloha ļ. 11 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 z pražení a slinování kovových 
rud;
PŚíloha ļ. 12 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu železa a 
oceli vļetnŊ kontinuálního lití; 
PŚíloha ļ. 13 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu 
cementového slínku; 
PŚíloha ļ. 14 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu vápna; 
PŚíloha ļ. 15 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu skla; 
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PŚíloha ļ. 16 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu 
keramických výrobkŢ vypalováním; 
PŚíloha ļ. 17 – Metodické pokyny ke zjišŠování emisí CO2 ze zaŚízení na výrobu papíru a 
buniļiny.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/21. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ vyhláška ļ. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formuláŚ žádosti o vydání povolení k emisím 
skleníkových plynŢ.

Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynŢ (Žádost o vydání 
povolení k emisím skleníkových plynŢ; Obecné údaje; Identifikace zaŚízení; Technické 
informace o zaŚízení; Plán zjišŠování a vykazování emisí skleníkových plynŢ – ļást A; 
Plán zjišŠování a vykazování emisí skleníkových plynŢ – ļást B). 
Schváleno/Vydáno: 2005/04/15. Úļinnost: 2005/04/26. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znŊní vyhlášky MDS ĻR ļ. 300/1999 Sb., vyhlášky MDS ĻR ļ. 355/2000 Sb., 
vyhlášky MDS ĻR ļ. 367/2001 Sb., vyhlášky MDS ĻR ļ. 555/2002 Sb., vyhlášky ļ.
305/2005 Sb., vyhlášky ļ. 325/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 490/2005 Sb. (§ 22 Životní 
prostŚedí a zaļlenŊní do krajiny).

Schváleno/Vydáno: 1997/04/23. Úļinnost: 1997/05/07. 
¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniļní dopravŊ, ve znŊní

vyhlášky ļ. 55/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/14. Úļinnost: 2000/12/29. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální úļinnost užití energie 
pŚi výrobŊ elektŚiny a tepelné energie, ve znŊní vyhlášky ļ. 478/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/04/12. Úļinnost: 2001/05/03 (s výjimkou § 9 odst. 6). 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úļinnosti užití energie 

pŚi rozvodu tepelné energie a vnitŚním rozvodu tepelné energie. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/12. Úļinnost: 2001/05/03. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápŊní a dodávku 
teplé užitkové vody, mŊrné ukazatele spotŚeby tepla pro vytápŊní a pro pŚípravu teplé 
užitkové vody a požadavky na vybavení vnitŚních tepelných zaŚízení budov pŚístroji
regulujícími dodávku tepelné energie koneļným spotŚebitelŢm. 

Schváleno/Vydáno: 2001/04/12. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 153/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti urļení úļinnosti užití 

energie pŚi pŚenosu, distribuci a vnitŚním rozvodu elektrické energie. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/12. Úļinnost: 2001/05/03. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ļinnostech
ÚstŚedního plynárenského dispeļinku, ve znŊní vyhlášky MPO ĻR ļ. 443/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/04/24. Úļinnost: 2001/05/18. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 212/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro pŚípravu a 

uskuteļŔování kombinované výroby elektŚiny a tepla. 
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29 (s výjimkou § 3 písm. b)). 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí 
energetického auditu, ve znŊní vyhlášky ļ. 425/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 214/2001 Sb., kterou se stanoví vymezení zdrojŢ energie, které 
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budou hodnoceny jako obnovitelné. 
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 219/2001 Sb., o postupu v pŚípadŊ hrozícího nebo stávajícího stavu 
nouze v elektroenergetice. 

Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 220/2001 Sb., o dispeļerském Śádu elektrizaļní soustavy Ļeské

republiky.
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 221/2001 Sb., o podrobnostech udŊlování státní autorizace na 
výstavbu pŚímého vedení. 

Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 222/2001 Sb., o podrobnostech udŊlování státní autorizace na 

výstavbu výrobny elektŚiny.
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 223/2001 Sb., kterou se stanoví zpŢsob výpoļtu podílu odbŊratele
na úļelnŊ vynaložených nákladech dodavatele spojených s pŚipojením a zajištŊním 
dodávek tepelné energie a zpŢsob výpoļtu škody vzniklé držiteli licence neoprávnŊným 
odbŊrem tepelné energie. 

Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 224/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozdŊlení nákladŢ za 

dodávku tepelné energie na jednotlivá odbŊrná místa. 
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup pŚi vzniku a odstraŔování
stavu nouze v teplárenství. 

Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 226/2001 Sb., o podrobnostech udŊlování státní autorizace na 

výstavbu zdrojŢ tepelné energie. 
Schváleno/Vydáno: 2001/06/14. Úļinnost: 2001/06/29. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti úļinnosti užití energie 
pŚi spotŚebŊ tepla v budovách. 

Schváleno/Vydáno: 2001/07/27. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška Energetického regulaļního úŚadu ļ. 297/2001 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pŚipojení a dodávek elektŚiny pro chránŊné zákazníky. 
Schváleno/Vydáno: 2001/07/30. Úļinnost: 2001/08/15. 

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a mŊŚení emisí vozidel, 
ve znŊní vyhlášky ļ. 99/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 9/2006 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/08/07. Úļinnost: 2001/08/28. 
¶ vyhláška Energetického regulaļního úŚadu ļ. 329/2001 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pŚipojení a dodávek plynu pro chránŊné zákazníky. 
Schváleno/Vydáno: 2001/08/31. Úļinnost: 2001/09/18. 

¶ vyhláška MMR ĻR ļ. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúļtování nákladŢ
na tepelnou energii na vytápŊní a nákladŢ na poskytování teplé užitkové vody mezi 
koneļné spotŚebitele.

Schváleno/Vydáno: 2001/10/12. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška Energetického regulaļního úŚadu ļ. 377/2001 Sb., o Energetickém 

regulaļním fondu, kterou se stanoví zpŢsob výbŊru urļeného držitele licence, zpŢsob
výpoļtu prokazatelné ztráty a výše vļetnŊ pravidel placení finanļních pŚíspŊvkŢ do tohoto 
fondu, ve znŊní vyhlášky Energetického regulaļního úŚadu ļ. 366/2002 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 
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¶ vyhláška Energetického regulaļního úŚadu ļ. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah 
ekonomických údajŢ a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znŊní vyhlášky ļ.
13/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 575/2004 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 2001/12/04. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 18/2002 Sb., o podmínkách pŚipojení a dopravy elektŚiny

v elektrizaļní soustavŊ, ve znŊní vyhlášky ļ. 300/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/12/20. Úļinnost: 2002/01/18. 

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpŢsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znŊní vyhlášky ļ. 100/2003 
Sb. (§ 17 Hluk vozidel a emise zneļišŠujících látek).

Schváleno/Vydáno: 2002/07/11. Úļinnost: 2002/08/01. 
¶ vyhláška ļ. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz 

vozidel na pozemních komunikacích a zpŢsob sledování a monitorování jejich jakosti. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti oznaļování energetických 
spotŚebiļŢ energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální 
úļinnost užití energie pro elektrické spotŚebiļe uvádŊné na trh. 

Schváleno/Vydáno: 2004/07/08. Úļinnost: 2004/08/01. 
¶ vyhláška ļ. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, ve 

znŊní vyhlášky ļ. 542/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/21. Úļinnost: 2005/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 245/2005 Sb., o náležitostech informaļních štítkŢ a plakátŢ s údaji o spotŚebŊ
pohonných hmot a emisích CO2 pŚi prodeji nových osobních vozidel. 

Schváleno/Vydáno: 2005/06/07. Úļinnost: 2005/07/01. 
¶ vyhláška ļ. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství. 

Schváleno/Vydáno: 2005/09/07. Úļinnost: 2005/10/01. 
¶ vyhláška ļ. 404/2005 Sb., o náležitostech a ļlenŊní regulaļních výkazŢ vļetnŊ jejich 

vzorŢ a pravidlech pro sestavování regulaļních výkazŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/09/27. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 426/2005 Sb., o podrobnostech udŊlování licencí pro podnikání v 
energetických odvŊtvích.

Schváleno/Vydáno: 2005/10/11. Úļinnost: 2005/11/01. 
¶ vyhláška ļ. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zpŢsobu urļení množství 

elektŚiny z kombinované výroby elektŚiny a tepla a urļení množství elektŚiny z 
druhotných energetických zdrojŢ.

Schváleno/Vydáno: 2005/10/31. Úļinnost: 2005/12/01. 
¶ vyhláška ļ. 461/2005 Sb., o postupu pŚi poskytování dotací na pŚijetí opatŚení ke snížení 

ozáŚení z pŚírodních radionuklidŢ ve vnitŚním ovzduší staveb a ke snížení obsahu 
pŚírodních radionuklidŢ v pitné vodŊ pro veŚejné zásobování. 
Schváleno/Vydáno: 2005/11/11. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 475/2005 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona o podpoŚe
využívání obnovitelných zdrojŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/11/30. Úļinnost: 2005/12/07. 

¶ vyhláška ļ. 481/2005 Sb., kterou se vydává Dispeļerský Śád plynárenské soustavy Ļeské
republiky.

Schváleno/Vydáno: 2005/11/29. Úļinnost: 2006/01/01. 
¶ vyhláška ļ. 482/2005 Sb., o stanovení druhŢ, zpŢsobŢ využití a parametrŢ biomasy pŚi

podpoŚe výroby elektŚiny z biomasy (§ 3 Druhy biomasy, které jsou pŚedmŊtem
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podpory; § 4 Parametry biomasy, podle kterých se stanovuje odlišná podpora; § 5 
ZpŢsoby využití biomasy, které jsou pŚedmŊtem podpory; PŚíloha ļ. 1 – Druhy 
biomasy, které jsou pŚedmŊtem podpory a jejich rozdŊlení do kategorií; PŚíloha ļ. 2 – 
Seznam invazních a expanzivních druhŢ vyšších rostlin, které narušují funkci 
ekosystémŢ a mohou zpŢsobovat hospodáŚské škody).
Schváleno/Vydáno: 2005/12/02. Úļinnost: 2005/12/13. 

¶ vyhláška ļ. 502/2005 Sb., o stanovení zpŢsobu vykazování množství elektŚiny pŚi
spoleļném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. 
Schváleno/Vydáno: 2005/12/08. Úļinnost: 2005/12/23. 

¶ vyhláška ļ. 540/2005 Sb., o kvalitŊ dodávek elektŚiny a souvisejících služeb v 
elektroenergetice.

Schváleno/Vydáno: 2005/12/15. Úļinnost: 2006/01/01 (s výjimkou ustanovení § 4, § 5 
odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 5, § 13 odst. 
2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 3 a 4, § 17 odst. 2, § 18 odst. 3, § 19 odst. 2 a § 20 
odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektŚinou, zásadách tvorby cen za ļinnosti
operátora trhu s elektŚinou a provedení nŊkterých dalších ustanovení energetického 
zákona.

Schváleno/Vydáno: 2005/12/21. Úļinnost: 2006/01/01 (s výjimkou § 18 odst. 8 písm. c) a 
§ 20). 

B.3.4 Technické normy 
38 55 Plynárny všeobecnŊ.
¶ ĻSN ISO 7504 

Analýza plynŢ. Terminologie. 
idt ISO 7504:1984 
Vydána 1993/12/01 
Úļinnost 1994/01/01 

¶ ĻSN 38 5502
Plynná paliva. Základní rozdŊlení.
Schválena 1980/05/15. Úļinnost 1981/04/01. 

¶ ĻSN 38 5521
Stanovení spalného tepla a výhŚevnosti topných plynŢ.
Schválena 1960/01/14. Úļinnost 1960/10/01. 

¶ ĻSN 38 5530
Stanovení neļistot v topných plynech. Stanovení síry organických slouļenin.
Schválena 1964/03/25. Úļinnost 1965/01/01. 
ZmŊna a 11.72 

¶ ĻSN 38 5533
Stanovení neļistot v topných plynech. Stanovení sirovodíku v topných plynech. 
Schválena 1967/12/20. Úļinnost 1968/07/01. 

¶ ĻSN 38 5534
Stanovení kyanovodíku v topných plynech. 
Schválena 1973/05/08. Úļinnost 1974/03/01. 

¶ ĻSN 38 5535
Stanovení obsahu ļpavku v topných plynech. 
Schválena 1968/03/11. Úļinnost 1968/12/01. 

¶ ĻSN 38 5536
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Stanovení neļistot v topných plynech. Stanovení naftalenu v topných plynech. 
Schválena 1965/10/20. Úļinnost 1966/07/01. 
ZmŊna *a 4.76 

¶ ĻSN 38 5537
Stanovení neļistot v topných plynech. Stanovení kysliļníku dusnatého v topných plynech. 
Schválena 1965/12/29. Úļinnost 1966/07/01. 

¶ ĻSN 38 5562
Zemní plyn. Stanovení složení plynovou chromatografií. 
Schválena 1981/12/01. Úļinnost 1982/01/01. 

¶ ĻSN 38 5563
Zemní plyn. Stanovení obsahu methanolu plynovou chromatografií. 
Schválena 1982/03/02. Úļinnost 1984/01/01. 

¶ ĻSN 38 5564
Zemní plyn. Stanovení spalného tepla a výhŚevnosti vodním kalorimetrem. 
Schválena 1983/07/14. Úļinnost 1984/07/01. 

¶ ĻSN 38 5565-1
Zemní plyn. Stanovení sirných slouļenin. Ļást 1: Všeobecný úvod. 
mod ISO 6326-1:1989 
Vydána 1993/04/01 
Úļinnost 1993/05/01 

¶ ĻSN 38 5565-2
Zemní plyn. Stanovení sirných slouļenin. Ļást 2: Stanovení sirných slouļenin plynovou 
chromatografií s elektrochemickým detektorem. 
mod ISO 6326-2:1989 
Vydána 1993/12/01 
Úļinnost 1994/01/01 

¶ ĻSN EN ISO 6326-3
Zemní plyn – Stanovení sirných slouļenin – Ļást 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry 
karbonylsulfidu potenciometrickou titrací. 
idt EN ISO 6326-3:1997 
idt ISO 6326-3:1989 
Vydána 1998/12/01 
Úļinnost 1999/01/01 

¶ ĻSN ISO 6326-5
Zemní plyn. Stanovení sirných slouļenin. Ļást 5: Lingenerova spalovací metoda. 
idt ISO 6326-5:1989 
Vydána 1995/04/01 
Úļinnost 1995/05/01 
ZmŊna *1 7.98 

¶ ĻSN 38 5568
Zemní plyn. Stanovení obsahu veškeré síry. 
Schválena 1985/10/03. Úļinnost 1986/07/01. 

¶ ĻSN 38 5571
Zemní plyn. Stanovení obsahu vyšších uhlovodíkŢ.
Schválena 1986/12/08. Úļinnost 1987/11/01. 

¶ ĻSN 38 5572
Zemní plyn. Výpoļet spalného tepla, výhŚevnosti, hustoty a relativní hustoty. 
neq ISO 6976:1983 
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Schválena 1988/12/21. Úļinnost 1989/11/01. 
¶ ĻSN 38 5574

Zemní plyn. Stanovení sulfanu. 
Vydána 1993/11/01 
Úļinnost 1993/12/01 

¶ ĻSN EN ISO 6570
Zemní plyn – Stanovení obsahu kondenzujících uhlovodíkŢ – Vážková metoda. 
idt EN ISO 6570:2004 
idt ISO 6570:2001 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 6978-1
Zemní plyn – Stanovení rtuti – Ļást 1: Stanovení rtuti chemisorpcí na jódu. 
idt EN ISO 6978-1:2005 
idt ISO 6978-1:1997 
Vydána 2006/01/01 
Úļinnost 2006/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 6978-2
Zemní plyn – Stanovení rtuti – Ļást 2: Stanovení rtuti amalgámovou metodou na slitinŊ
zlata a platiny. 
idt EN ISO 6978-2:2005 
idt ISO 6978-2:2003 
idt ISO 6978-2/Cor.1:2004 
Vydána 2006/01/01 
Úļinnost 2006/02/01 

38 61 Plyn, jakost, ļištŊní.
¶ ĻSN 38 6101

Jakost a zkoušení zemního plynu. Základní ustanovení. 
Schválena 1989/03/11. Úļinnost 1990/02/01. 

¶ ĻSN 38 6110
Zemní plyn. 
Schválena 1991/04/17. Úļinnost 1992/01/01. 

¶ ĻSN 38 6113
Koksárenský plyn technicky ļistý.
Úļinnost 1988/03/01 
ZmŊna a 8.90 

38 64 PŚedpisy pro rozvod plynu.
¶ ĻSN EN 1594

Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barŢ – Funkļní
požadavky.
Vydána 2001/05/01 
Úļinnost 2001/06/01 

¶ ĻSN EN 12007-1
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barŢ vļetnŊ – Ļást
1: Všeobecné funkļní požadavky. 
idt EN 12007-1:2000 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2001/03/01 

¶ ĻSN EN 12007-2
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Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barŢ vļetnŊ – Ļást
2: Specifické funkļní požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 barŢ
vļetnŊ).
idt EN 12007-2:2000 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2001/03/01 

¶ ĻSN EN 12007-3
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barŢ vļetnŊ – Ļást
3: Specifické funkļní požadavky pro ocel. 
idt EN 12007-3:2000 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2001/03/01 

¶ ĻSN EN 12007-4
Zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barŢ vļetnŊ – Ļást
4: Specifické funkļní požadavky pro rekonstrukce. 
idt EN 12007-4:2000 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2001/03/01 

¶ ĻSN EN 12327
Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy pŚi uvádŊní do provozu a odstavování 
z provozu – Funkļní požadavky. 
idt EN 12327:2000 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2000/11/01 
Oprava *1 1.03 

44 13 Tuhá paliva. Metody zkoušení. 
¶ ĻSN ISO 157

Uhlí – Stanovení forem síry. 
idt ISO 157:1996 
Vydána 2000/04/01 
Úļinnost 2000/05/01 

¶ ĻSN 44 1379
Tuhá paliva. Stanovení veškeré síry metodou Eschka. 
mod ISO 334:1992 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 

¶ ĻSN 44 1387
Ļerná a hnŊdá uhlí. Stanovení elementární síry. 
idt PCSN 46-79:1979 
Schválena 1981/07/13. Úļinnost 1982/07/01. 

¶ ĻSN 44 1390
Klasifikace pŚirozených tuhých paliv. 
Schválena 1960/06/22. Úļinnost 1961/02/01. 
ZmŊna a 12.70 

¶ ĻSN 44 1391
Klasifikace ļerných uhlí kódovými ļísly.
Schválena 1966/12/21. Úļinnost 1967/10/01. 

¶ ĻSN 44 1392
Ļerná a hnŊdá uhlí. Stanovení obsahu kadmia. 
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eqv PCSN 114-88:1988 
Schválena 1989/10/11. Úļinnost 1991/01/01. 

¶ ĻSN 44 1393
Ļerná a hnŊdá uhlí. Stanovení obsahu rtuti. 
eqv PCSN 122-90:1990 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1992/01/01. 

44 14 Jakost tuhých paliv.
¶ ĻSN 44 1400

Zásady a technické požadavky pro jakost tuhých paliv. 
Schválena 1984/05/21. Úļinnost 1985/10/01. 
ZmŊna a 9.85, b 11.89, c 8.90, d 9.91 

¶ ĻSN 44 1402
Zásady pro stanovení a provŊŚování jakosti tuhých paliv. 
Schválena 1984/10/31. Úļinnost 1985/10/01. 

83 44 Mobilní zdroje zneļišŠování ovzduší.
¶ ĻSN 83 4421

Ochrana ovzduší. Emise zneļišŠujících látek z motorových vozidel. Názvosloví a 
rozdŊlení.
Schválena 1982/03/09. Úļinnost 1983/01/01. 

83 46 Metody a pŚístroje pro mŊŚení tuhých emisí.
¶ ĻSN 83 4611

Ochrana ovzduší. MŊŚení tuhých emisí ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. 
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/01/01. 

¶ ĻSN ISO 9096
Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace a hmotnostního toku tuhých 
ļástic v potrubí – Manuální gravimetrická metoda. 
idt ISO 9096:1992 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN ISO 10155
Stacionární zdroje emisí – Automatizovaný monitoring hmotnostní koncentrace ļástic – 
Charakteristiky, zkušební metody a specifikace. 
idt ISO 10155:1995 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

83 47 Metody a pŚístroje pro mŊŚení plynných emisí. 
¶ ĻSN ISO 7935

Stacionární zdroje – Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siŚiļitého – 
Charakteristiky automatických mŊŚicích metod. 
idt ISO 7935:1992 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN ISO 7934
Stacionární zdroje – Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siŚiļitého – OdmŊrné
stanovení chloristanem barnatým. 
idt ISO 7934:1989 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN ISO 10849
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Stacionární zdroje – Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidŢ dusíku – 
Charakteristiky automatických mŊŚicích metod. 
idt ISO 10849:1996 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN 83 4711-1
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Všeobecná ļást.
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-2
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. OdbŊr vzorku pro manuální metody mŊŚení.
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-3
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidŢ síry. 
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-4
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu 
oxidu siŚiļitého a sírového. 
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-5
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a 
kyseliny sírové a obsahu oxidu siŚiļitého.
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-6
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Stanovení obsahu oxidu sírového. 
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4711-7
MŊŚení emisí oxidu siŚiļitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidŢ
síry ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu 
siŚiļitého.
Schválena 1982/04/21. Úļinnost 1983/03/01. 

¶ ĻSN 83 4712-1
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojŢ. Všeobecná ļást.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4712-2
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojŢ. OdbŊr vzorku pro 
manuální metody mŊŚení.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4712-3
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda odmŊrného
stanovení.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4712-4
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Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
fotometrického stanovení. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4713-1
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojŢ. Všeobecná ļást.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4713-2
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojŢ. OdbŊr vzorku pro 
manuální metody mŊŚení.
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4713-3
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
argentometrická. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4713-4
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
jodometrická. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/06/01. 

¶ ĻSN 83 4721-1
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidŢ dusíku ze stacionárních zdrojŢ. Všeobecná ļást.
Schválena 1987/02/02. Úļinnost 1988/01/01. 

¶ ĻSN 83 4721-2
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidŢ dusíku ze stacionárních zdrojŢ. OdbŊr vzorku pro 
manuální metody mŊŚení.
Schválena 1987/02/02. Úļinnost 1988/01/01. 

¶ ĻSN 83 4721-3
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidŢ dusíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
alkalimetrické titrace. 
Schválena 1987/02/02. Úļinnost 1988/01/01. 

¶ ĻSN 83 4721-4
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidŢ dusíku ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
fotometrického stanovení. 
Schválena 1987/02/02. Úļinnost 1988/01/01. 

¶ ĻSN 83 4728-1
Ochrana ovzduší. MŊŚení emisí amoniaku ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Všeobecná ļást.
Schválena 1984/10/08. Úļinnost 1986/04/01. 

¶ ĻSN 83 4728-2
Ochrana ovzduší. MŊŚení emisí amoniaku ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. OdbŊr vzorku 
pro manuální metody mŊŚení.
Schválena 1984/10/08. Úļinnost 1986/04/01. 

¶ ĻSN 83 4728-3
Ochrana ovzduší. MŊŚení emisí amoniaku ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Metoda 
odmŊrného stanovení. 
Schválena 1984/10/08. Úļinnost 1986/04/01. 

¶ ĻSN 83 4728-4
Ochrana ovzduší. MŊŚení emisí amoniaku ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Metoda 
fotometrického stanovení. 
Schválena 1984/10/08. Úļinnost 1986/04/01. 
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¶ ĻSN 83 4728-5
Ochrana ovzduší. MŊŚení emisí amoniaku ze zdrojŢ zneļišŠování ovzduší. Metoda 
potenciometrická. 
Schválena 1984/10/08. Úļinnost 1986/04/01. 

¶ ĻSN 83 4740
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojŢ. Metoda 
infraļervené absorpļní spektroskopie. 
Schválena 1990/05/14. Úļinnost 1991/06/01. 

¶ ĻSN EN 12619 
Stacionární zdroje emisí – Stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace celkového 
plynného organického uhlíku ve spalinách – Kontinuální metoda využívající plamenového 
ionizaļního detektoru. 
idt EN 12619:1999 
Vydána 2000/05/01 
Úļinnost 2000/06/01 

¶ ĻSN EN 1948-1
Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF – Ļást 1: 
Vzorkování.
idt EN 1948-1:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1948-2
Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF – Ļást 2: 
Extrakce a ļištŊní.
idt EN 1948-2:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1948-3 
Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF – Ļást 3: 
Identifikace a kvantitativní stanovení. 
idt EN 1948-3:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 1911-1
Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCl – Ļást 1: Vzorkování. 
idt EN 1911-1:1998 
Vydána 1999/05/01 
Úļinnost 1999/06/01 

¶ ĻSN EN 1911-2
Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCl – Ļást 2: Absorpce plynných 
slouļenin.
idt EN 1911-2:1998 
Vydána 1999/05/01 
Úļinnost 1999/06/01 

¶ ĻSN EN 1911-3
Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCl – Ļást 3: Analýza absorpļního
roztoku a výpoļty.
idt EN 1911-3:1998 
Vydána 1999/05/01 
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Úļinnost 1999/06/01 
¶ ĻSN 83 4751-3

Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojŢ.
Stanovení chloru. Fotometrická metoda. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 83 4751-4
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojŢ.
Stanovení chloru. OdmŊrná metoda. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 83 4751-6
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojŢ.
Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/08/01. 

¶ ĻSN 83 4752-1
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojŢ. Všeobecná ļást.
Schválena 1989/08/04. Úļinnost 1990/08/01. 

¶ ĻSN 83 4752-2
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojŢ. OdbŊr vzorkŢ pro 
manuální metody mŊŚení.
Schválena 1989/08/04. Úļinnost 1990/08/01. 

¶ ĻSN 83 4752-3
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojŢ. Potenciometrická metoda 
stanovení.
Schválena 1989/08/04. Úļinnost 1990/08/01. 

¶ ĻSN 83 4752-4
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojŢ. Fotometrická metoda 
stanovení.
Schválena 1989/08/04. Úļinnost 1990/08/01. 

¶ ĻSN 83 4752-5
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojŢ. Metoda odmŊrného
stanovení.
Schválena 1989/08/04. Úļinnost 1990/08/01. 

¶ ĻSN ISO 10396
Stacionární zdroje emisí – OdbŊr vzorkŢ pro automatizované stanovení hmotnostních 
koncentrací plynných složek. 
idt ISO 10396:1993 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN ISO 10780
Stacionární zdroje emisí - MŊŚení rychlosti v prŢtoku plynŢ v potrubí. 
idt ISO 10780:1994 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

83 48 Metody mŊŚení emisí z výrobkŢ.
¶ ĻSN P ENV 13419-1

Stavební výrobky – Stanovení emise tŊkavých organických slouļenin – Ļást 1: Metoda 
zkoušení emise v komoŚe.
idt ENV 13419-1:1999 
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Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN P ENV 13419-2
Stavební výrobky – Stanovení emise tŊkavých organických slouļenin – Ļást 2: Metoda 
zkoušení emise v komŢrce.
idt ENV 13419-2:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN P ENV 13419-3
Stavební výrobky – Stanovení emise tŊkavých organických slouļenin – Ļást 3: Postup 
odbŊru vzorkŢ, skladování vzorkŢ a pŚípravy zkušebních tŊles.
idt ENV 13419-3:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

83 50 Kvalita ovzduší. Názvosloví. 
¶ ĻSN ISO 4225

Kvalita ovzduší – Obecná hlediska – Slovník. 
idt ISO 4225:1994 
Vydána 1997/04/01 
Úļinnost 1997/05/01 

¶ ĻSN ISO 7708
Kvalita ovzduší – Definice velikostních frakcí ļástic pro odbŊr vzorkŢ k hodnocení 
zdravotních rizik. 
idt ISO 7708:1995 
Vydána 1998/01/01 
Úļinnost 1998/02/01 

¶ ĻSN ISO 8756
Kvalita ovzduší – Používání údajŢ o teplotŊ, tlaku a vlhkosti. 
idt ISO 8756:1994 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN ISO 4226
Kvalita ovzduší – Obecná hlediska – Jednotky mŊŚení.
idt ISO 4226:1993 
Vydána 1998/01/01 
Úļinnost 1998/02/01 

¶ ĻSN ISO 9169
Kvalita ovzduší – Stanovení charakteristik metod mŊŚení.
idt ISO 9169:1994 
Vydána 1997/04/01 
Úļinnost 1997/05/01 

¶ ĻSN ISO 9359
Kvalita ovzduší – Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního 
ovzduší.
idt ISO 9359:1989 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN ISO 6879
Kvalita ovzduší – Charakteristiky a návazné pojmy metod mŊŚení kvality ovzduší. 
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idt ISO 6879:1995 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN 83 5030
Úļinky a posuzování pachŢ – Stanovení parametrŢ obtŊžování dotazováním panelového 
vzorku obyvatel. 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

¶ ĻSN 83 5031
Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním prŢzkumem. 
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 

83 55 MŊŚení imisí.
¶ ĻSN 83 5511

Ochrana ovzduší. OdbŊr vzorku pŚi mŊŚení imisí. Všeobecné požadavky. 
Schválena 1981/09/03. Úļinnost 1983/01/01. 

¶ ĻSN EN ISO 14956
Kvalita ovzduší – Posouzení vhodnosti mŊŚicí metody porovnáním s požadovanou 
nejistotou mŊŚení.
idt EN ISO 14956:2002 
idt ISO 14956:2002 
Vydána 2003/05/01 
Úļinnost 2003/06/01 

¶ ĻSN CEN/TS 14793
Stacionární zdroje emisí – Validaļní postup v laboratoŚi pro alternativní metodu oproti 
referenļní metodŊ.
idt CEN/TS 14793:2005 
Vydána 2006/01/01 
Úļinnost 2006/02/01 

83 56 Metody a pŚístroje pro mŊŚení tuhých imisí a spadu.
¶ ĻSN 83 5611

Ochrana ovzduší. MŊŚení imisí polétavého prachu gravimetrickou metodou. 
Schválena 1984/02/02. Úļinnost 1985/01/01. 
ZmŊna a 10.88 

¶ ĻSN EN 12341
Kvalita ovzduší – Stanovení frakce PM10 aerosolových ļástic – Referenļní metoda a 
postup pŚi terénní zkoušce ovŊŚení požadované tŊsnosti shody mezi výsledky hodnocené a 
referenļní metody. 
idt EN 12341:1998 
Vydána 2000/04/01 
Úļinnost 2000/05/01 

83 57 Metody a pŚístroje pro mŊŚení plynných imisí.
¶ ĻSN 83 5707

Ochrana ovzduší. MŊŚení a hodnocení zneļištŊní ovzduší automobilovou dopravou. 
Schválena 1987/06/22. Úļinnost 1988/03/01. 

¶ ĻSN 83 5711
Ochrana ovzduší. MŊŚení imisí amoniaku indofenolovou metodou. 
Schválena 1983/06/24. Úļinnost 1984/07/01. 

¶ ĻSN ISO 4221
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Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siŚiļitého ve venkovním 
ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda. 
idt ISO 4221:1980 
Vydána 1994/03/01 
Úļinnost 1994/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 16017-1
VnitŚní, venkovní a pracovní ovzduší – OdbŊr vzorku tŊkavých organických slouļenin
sorpļními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií – Ļást
1: OdbŊr vzorku prosáváním sorpļní trubicí. 
idt EN ISO 16017-1:2000 
idt ISO 16017-1:2000 
Vydána 2002/01/01 
Úļinnost 2002/02/01 

¶ ĻSN EN ISO 16017-2
VnitŚní, venkovní a pracovní ovzduší – OdbŊr vzorku tŊkavých organických slouļenin
sorpļními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií – Ļást
2: Difúzní vzorkování. 
idt EN ISO 16017-2:2003 
idt ISO 16017-2:2003 
Vydána 2003/12/01 
Úļinnost 2004/01/01 

83 82 Biopaliva.
¶ ĻSN P CEN/TS 14588

Tuhá biopaliva – Terminologie, definice a popis. 
idt CEN/TS 14588:2003 
Vydána 2005/09/01 
Úļinnost 2005/10/01 

¶ ĻSN 83 8201
Tuhá alternativní paliva – Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a 
biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP). 
idt CEN/TR 14980:2004 
Vydána 2005/08/01 
Úļinnost 2005/09/01 

¶ ĻSN P CEN/TS 14961
Tuhá biopaliva – Specifikace a tŚídy paliv. 
idt CEN/TS 14961:2005 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 

¶ ĻSN P CEN/TS 14775
Pevná biopaliva – Metody stanovení obsahu popela. 
idt CEN/TS 14775:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN P CEN/TS 14774-1
Pevná biopaliva – Metody stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárnŊ – Ļást 1: 
Celková voda – Referenļní metoda. 
idt CEN/TS 14774-1:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 
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¶ ĻSN P CEN/TS 14774-2
Pevná biopaliva – Metody stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárnŊ – Ļást 2: 
Celková voda – Zjednodušená metoda. 
idt CEN/TS 14774-2:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN P CEN/TS 14774-3
Pevná biopaliva – Metody stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárnŊ – Ļást 3: 
Obsah vody v analytickém zkušebním vzorku. 
idt CEN/TS 14774-3:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN 83 8250
Tuhá biopaliva – Piliny, hobliny a odŚezky dŚeva pro pŚímé spalování. 
Vydána 2005/10/01 
Úļinnost 2005/11/01 
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B.4 Ochrana pŚírody

Ochrana pŚírody a krajiny 

B.4a.1 Zákony 
¶ zákon ĻNR ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní zákonného opatŚení

PŚedsednictva ĻNR ļ. 347/1992 Sb., zákona ļ. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR
uveŚejnŊného pod ļ. 3/1997 Sb., zákona ļ. 16/1997 Sb., zákona ļ. 123/1998 Sb., zákona ļ.
161/1999 Sb., zákona ļ. 238/1999 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 76/2002 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 100/2004 Sb., zákona ļ. 168/2004 Sb. a zákona ļ.
218/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 460/2004 Sb., ve znŊní zákona ļ. 387/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel zákona; 
§ 2 Ochrana pŚírody a krajiny; 
§ 3 Vymezení pojmŢ;

§ 4 – 13 Ļást druhá – Obecná ochrana pŚírody a krajiny; 
§ 4 Základní povinnosti pŚi obecné ochranŊ pŚírody;
§ 5 Obecná ochrana rostlin a živoļichŢ;
§ 5a Ochrana volnŊ žijících ptákŢ;
§ 5b Podmínky pro odchylný postup pŚi ochranŊ ptákŢ;
§ 6 Registrace významných krajinných prvkŢ;
§ 7 Ochrana dŚevin;
§ 8 Povolení ke kácení dŚevin;
§ 9 Náhradní výsadba a odvody; 
§ 10 Ochrana a využití jeskyní; 
§ 11 Ochrana paleontologických nálezŢ;
§ 12 Ochrana krajinného rázu a pŚírodní park; 
§ 13 PŚechodnŊ chránŊné plochy; 

§ 14 – 45 Ļást tŚetí – ZvláštŊ chránŊná území; 
§ 14 Hlava první 

§ 14 Kategorie zvláštŊ chránŊných území; 
§ 15 – 24 Hlava druhá 

§ 15 Národní parky; 
§ 16 Základní ochranné podmínky národních parkŢ;
§ 17 ĻlenŊní území národních parkŢ;
§ 19 NávštŊvní Śády národních parkŢ;
§ 20 Rada národního parku; 
§ 21 Právo myslivosti a rybáŚství v národních parcích; 
§ 22 Lesy národních parkŢ;
§ 23 Právo vlastnictví k nŊkterému majetku v národních parcích; 
§ 24 Poplatky v národních parcích; 

§ 25 – 27 Hlava tŚetí;
§ 25 ChránŊné krajinné oblasti; 
§ 26 Základní ochranné podmínky chránŊných krajinných oblastí; 
§ 27 ĻlenŊní území chránŊných krajinných oblastí; 

§ 28 – 34 Hlava ļtvrtá;
§ 28 Národní pŚírodní rezervace; 
§ 29 Základní ochranné podmínky národních pŚírodních rezervací; 
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§ 30 Právo myslivosti a rybáŚství v národních pŚírodních rezervacích; 
§ 31 Lesy národních pŚírodních rezervací; 
§ 32 Právo vlastnictví k nŊkterému majetku v národních pŚírodních rezervacích; 
§ 33 PŚírodní rezervace; 
§ 34 Základní ochranné podmínky v pŚírodních rezervacích; 

§ 35 – 36 Hlava pátá 
§ 35 Národní pŚírodní památka; 
§ 36 PŚírodní památka; 

§ 37 – 45 Hlava šestá 
§ 37 Ochranná pásma zvláštŊ chránŊných území; 
§ 38 Plány péļe o zvláštŊ chránŊná území; 
§ 39 Smluvní ochrana; 
§ 40 Postup pŚi vyhlašování zvláštŊ chránŊných území a vymezování zón národních 
parkŢ a chránŊných krajinných oblastí; 
§ 41 Projednávání zámŊrŢ na vyhlášení s orgány státní správy; 
§ 42 Evidence a oznaļování zvláštŊ chránŊných území; 
§ 43 Výjimky ze zákazŢ ve zvláštŊ chránŊných územích; 
§ 44 Souhlas k nŊkterým ļinnostem ve zvláštŊ chránŊných územích; 
§ 45 Zrušení zvláštŊ chránŊných území a jejich ochranných pásem; 

§ 45a – 45i Ļást ļtvrtá – Natura 2000; 
§ 45a – 45i Hlava první – Postup pŚi vytváŚení soustavy Natura 2000 a její ochrana; 
§ 45a – 45d Oddíl první – Evropsky významné lokality; 

§ 45a VytvoŚení národního seznamu; 
§ 45b PŚedbŊžná ochrana evropsky významných lokalit; 
§ 45c Ochrana evropsky významných lokalit; 

§ 45e Oddíl druhý; 
§ 45e Ptaļí oblasti; 

§ 45f Oddíl tŚetí;
§ 45f Sledování stavu ptaļích oblastí, evropsky významných lokalit a evropsky 
významných druhŢ;

§ 45g – 45i Oddíl ļtvrtý;
§ 45g Podmínky pro vydávání povolení, souhlasŢ, stanovisek nebo výjimek ze zákazŢ;
§ 45h – 45i Hodnocení dŢsledkŢ koncepcí a zámŊrŢ na evropsky významné lokality a 
ptaļí oblasti; 

§ 46 – 57 Ļást pátá – Památné stromy, zvláštŊ chránŊné druhy rostlin, živoļichŢ a nerostŢ;
§ 46 – 54 Hlava první; 

§ 46 Památné stromy a jejich ochranná pásma; 
§ 47 Evidence a oznaļování památných stromŢ;
§ 48 ZvláštŊ chránŊné rostliny a živoļichové;
§ 49 Základní podmínky ochrany zvláštŊ chránŊných rostlin; 
§ 50 Základní podmínky ochrany zvláštŊ chránŊných živoļichŢ;
§ 51 Zvláštní ochrana nerostŢ;
§ 52 Záchranné programy zvláštŊ chránŊných druhŢ;
§ 53 Vývoz; 
§ 54 Prokázání pŢvodu;

§ 55 – 57 Hlava druhá; 
§ 55 Projednávání zámŊrŢ na vyhlášení; 
§ 56 Výjimky ze zákazŢ u památných stromŢ a zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin, 
živoļichŢ a nerostŢ;
§ 57 Souhlas k nŊkterým ļinnostem týkajícím se zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin, 
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živoļichŢ a nerostŢ;
§ 58 – 74 Ļást šestá – NŊkterá omezení vlastnických práv, finanļní pŚíspŊvky pŚi ochranŊ
pŚírody, pŚístup do krajiny, úļast veŚejnosti a právo na informace v ochranŊ pŚírody;
§ 58 – 66 Hlava první; 

§ 58 Náhrada za ztížení zemŊdŊlského nebo lesního hospodaŚení;
§ 59 ZajištŊní pozemkŢ k tvorbŊ systému ekologické stability; 
§ 60 VyvlastnŊní a obligatorní pŚevod pŚíslušnosti hospodaŚit s majetkem; 
§ 61 PŚedkupní právo státu a financování výkupu pozemkŢ;
§ 62 Vstup na pozemky; 
§ 63 PŚístup do krajiny; 
§ 64 Omezení vstupu z dŢvodu ochrany pŚírody;
§ 65 Dotļení zájmŢ ochrany pŚírody;
§ 66 Omezení a zákaz ļinnosti;

§ 67 – 69 Hlava druhá; 
§ 67 Povinnosti investorŢ;
§ 68 OpatŚení ke zlepšování pŚírodního prostŚedí;
§ 69 Finanļní pŚíspŊvek;

§ 70 – 74 Hlava tŚetí;
§ 70 Úļast obļanŢ;
§ 71 Úļast obcí; 
§ 72 Právo na informace v ochranŊ pŚírody a krajiny; 
§ 73 VŊda a výzkum; 
§ 74 Spolupráce pŚi ochranŊ pŚírody;

§ 75 – 85 Ļást sedmá – Orgány a státní správa v ochranŊ pŚírody;
§ 75 – 82 Hlava první; 

§ 75 Orgány ochrany pŚírody;
§ 76; 
§ 77; 
§ 77a; 
§ 78 PŢsobnost správ národních parkŢ a chránŊných krajinných oblastí; 
§ 78a PŢsobnost orgánŢ ochrany pŚírody na území vojenských újezdŢ;
§ 79 PŢsobnost ministerstva životního prostŚedí;
§ 79a Zvláštní odborná zpŢsobilost;
§ 80 PŢsobnost Ļeské inspekce životního prostŚedí;
§ 81 – 81b Stráž pŚírody;
§ 82 Používání stejnokroje a oznaļení pracovníkŢ ochrany pŚírody;

§ 83 – 85 Hlava druhá; 
§ 83 řízení ve vŊcech ochrany pŚírody;
§ 84 ZmŊny a zrušení rozhodnutí; 
§ 85 Státní dozor v ochranŊ pŚírody;

§ 86 – 89 Ļást osmá – OdpovŊdnost na úseku ochrany pŚírody;
§ 86 OdstranŊní následkŢ neoprávnŊných zásahŢ;
§ 87 PŚestupky;
§ 88 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám pŚi výkonu podnikatelské 
ļinnosti;
§ 88a Vybírání a vymáhání pokut; 
§ 89 Odebrání nedovolenŊ držených jedincŢ zvláštŊ chránŊných druhŢ;

§ 90 – 93 Ļást devátá – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 90 Ustanovení spoleļná;
§ 91 Ustanovení pŚechodné;
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§ 92 Ustanovení zrušovací; 
§ 93 Úļinnost;

PŚíloha – Seznam národních parkŢ a chránŊných krajinných oblastí v Ļeské republice k 
ustanovení § 78 odst. 1 zákona. 
Schváleno/Vydáno: 1992/02/19. Úļinnost: 1992/06/01. 

¶ zákon ļ. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhŢ volnŊ žijících 
živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin a dalších opatŚeních k ochranŊ tŊchto druhŢ a o 
zmŊnŊ a doplnŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 33 Ļást osmá – ZmŊna a doplnŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb.; 
§ 34 Ļást devátá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1997/01/22. Úļinnost: 1997/04/01. 

¶ zákon ļ. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park Ļeské Švýcarsko, a mŊní se 
zákon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní
zákona ļ. 309/2002 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první; 

§ 1 Národní park Ļeské Švýcarsko; 
§ 2 Správa národního parku; 
§ 3 – 5 Bližší ochranné podmínky; 
§ 5 Péļe o les; 

§ 6 Ļást druhá – ZmŊna zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb.; 
§ 7 – 8 Ļást tŚetí;

§ 7 PŚechodná ustanovení; 
§ 8 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení (popis hranic) Národního parku Ļeské Švýcarsko; 
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 1999/07/01. Úļinnost: 2000/01/01. 

¶ zákon ļ. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zpŢsobených vybranými zvláštŊ
chránŊnými živoļichy, ve znŊní zákona ļ. 476/2001 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Vybraní živoļichové;
§ 4 PŚedmŊt náhrady škody; 

§ 5 – 10 Ļást druhá – Podmínky nároku na náhradu škody, rozsah náhrady škody a 
uplatnŊní nároku na náhradu škody; 

§ 5 – 7 Podmínky nároku na náhradu škody; 
§ 7 Rozsah náhrady škody; 
§ 8 – 10 UplatnŊní nároku na náhradu škody; 

§ 11 – 13 Ļást tŚetí – Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
§ 13 Úļinnost;

PŚíloha – Náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady škody, doklady a podklady, které se k 
žádosti pŚipojují.
Schváleno/Vydáno: 2000/04/05. Úļinnost: 2000/05/10. 

¶ zákon ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 59/2003 
Sb.
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Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt a úļel úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 7 Ļást druhá – Chov a zušlechŠování zvŊŚe;
§ 3 Zásady chovu; 
§ 4 Omezení smŊŚující k zachování druhu zvŊŚe;
§ 5 Zákazy stanovené k zachování druhŢ zvŊŚe;
§ 6 Chovatelské pŚehlídky;
§ 7 Chov zvŊŚe v zajetí; 

§ 8 – 16 Ļást tŚetí – Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvŊŚe;
§ 8 – 11 Hlava I – Ochrana myslivosti; 

§ 8 Základní povinnosti; 
§ 9 Omezení a zákazy dané v zájmu ochrany; 
§ 10 Povinnosti vlastníkŢ domácích a hospodáŚských zvíŚat a vlastníkŢ pozemkŢ;
§ 11 Povinnosti uživatelŢ honiteb; 

§ 12 – 16 Hlava II – Myslivecká stráž; 
§ 12 Ustanovení myslivecké stráže; 
§ 13 Zrušení ustanovení mysliveckou stráží; 
§ 14 OprávnŊní myslivecké stráže; 
§ 15 Povinnosti myslivecké stráže; 
§ 16 OdpovŊdnost za zpŢsobenou škodu; 

§ 17 – 34 Ļást ļtvrtá – Tvorba a využití honiteb; 
§ 17 – 18 Hlava I – Navrhování honiteb; 

§ 17 Obecné zásady tvorby honiteb; 
§ 18 Uznání honitby; 

§ 19 – 28 Hlava II – Honební spoleļenstvo;
§ 19 Založení honebního spoleļenstva;
§ 20 Vznik honebního spoleļenstva;
§ 21 Valná hromada honebního spoleļenstva;
§ 22 Jednání valné hromady; 
§ 23 Honební starosta; 
§ 24 Honební výbor; 
§ 25 Zrušení a zánik honebního spoleļenstva;
§ 26 Ļlenství v honebním spoleļenstvu;
§ 27 Majetek honebního spoleļenstva;
§ 28 RejstŚík honebních spoleļenstev;

§ 29 – 31 Hlava III – Uznání honitby a její zmŊny;
§ 29 řízení o uznání honitby; 
§ 30 PŚiļlenŊní;
§ 31 ZmŊna a zánik honiteb; 

§ 32 – 34 Hlava IV – Využití honiteb; 
§ 32 Rozhodnutí držitele honitby o zpŢsobu jejího využití; 
§ 33 Smlouva o nájmu honitby; 
§ 34 Evidence využití honiteb; 

§ 35 – 51 Ļást pátá – Myslivecké hospodaŚení a lov; 
§ 35 Hlava I – Myslivecký hospodáŚ;
§ 36 – 38 Hlava II – Plán mysliveckého hospodaŚení;

§ 36 Vypracování plánu; 
§ 37 ZmŊny a plnŊní plánu; 
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§ 38 Myslivecká evidence a statistika; 
§ 39 – 41 Hlava III – Povolení lovu ve zvláštních pŚípadech;

§ 39 Snížení stavŢ zvŊŚe a zrušení jejího chovu; 
§ 40 Povolení lovu mimo dobu lovu; 
§ 41 Povolení lovu na nehonebních pozemcích; 

§ 42 – 44 Hlava IV – Doby lovu a jeho podmínky; 
§ 42 Doba lovu a podmínky lovu; 
§ 43 Dohledávka zvŊŚe;
§ 44 Používání loveckých psŢ a loveckých dravcŢ;

§ 45 Hlava V – Zakázané zpŢsoby lovu; 
§ 46 – 48 Hlava VI – Povolenka k lovu, lovecký lístek a povinné pojištŊní;

§ 46 Povolenka k lovu; 
§ 47 Lovecký lístek; 
§ 48 Povinné pojištŊní;

§ 49 – 51 Hlava VII – Kontrola a zužitkování zvŊŚe;
§ 49 ZpŢsob kontroly ulovené zvŊŚe;
§ 50 OšetŚení ulovené zvŊŚe;
§ 51 UvádŊní ulovené zvŊŚe do obŊhu;

§ 52 – 56 Ļást šestá – Škody zpŢsobené užíváním honitby, zvŊŚí a na zvŊŚi;
§ 52 OdpovŊdnost uživatele honitby; 
§ 53 OpatŚení k zábranŊ škod pŢsobených zvŊŚí;
§ 54 Neuhrazované škody zpŢsobené zvŊŚí;
§ 55 UplatnŊní nárokŢ;
§ 56 Náhrada škod zpŢsobených na zvŊŚi;

§ 57 – 62 Ļást sedmá – Státní správa myslivosti; 
§ 57 – 60 Hlava I – Orgány státní správy myslivosti a jejich pŢsobnost;

§ 57 Orgány státní správy myslivosti; 
§ 58 PŢsobnost Ministerstva zemŊdŊlství;
§ 59 PŢsobnost krajŢ;
§ 60 PŢsobnost obcí; 

§ 61 Hlava II – Dozor v myslivosti; 
§ 62 Hlava III – Podpora mysliveckého hospodaŚení a spolkové myslivosti; 
§ 63 – 64 Ļást osmá – Sankce; 

§ 63 PŚestupky;
§ 64 Pokuty; 

§ 65 – 70 Ļást devátá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 65 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 66 Vztah k pŚedpisŢm o ochranŊ pŚírody;
§ 67 Vztah k Śízení podle jiných pŚedpisŢ;
§ 68 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 69 PŚechodná ustanovení; 
§ 70 Zrušovací ustanovení; 

§ 71 Ļást desátá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/11/27. Úļinnost: 2002/07/01 (s výjimkou ustanovení § 45 odst. 1 
písm. l) a písm. w)). 

¶ zákon ļ. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádŊní biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek 
na trh a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb. a 
zákona ļ. 125/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
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§ 1 – 36 Ļást první – Podmínky uvádŊní biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek na trh; 
§ 1 – 2 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;

§ 3 – 11 Hlava II – Uvedení biocidního pŚípravku nebo úļinné látky na trh v Ļeské
republice;

§ 3 Základní podmínky uvedení na trh; 
§ 4 – 5 Žádost o povolení k uvedení biocidního pŚípravku na trh; 
§ 6 Hodnocení biocidního pŚípravku;
§ 7 Povolení biocidního pŚípravku;
§ 8 Uvedení úļinné látky na trh; 
§ 9 Doļasné povolení biocidního pŚípravku;
§ 10 Vzájemné uznávání povolení biocidních pŚípravkŢ;
§ 11 ZmŊna nebo zrušení povolení biocidního pŚípravku;

§ 12 – 13 Hlava III – ZaŚazování úļinné látky do seznamu; 
§ 12 Postup zaŚazování úļinné látky do seznamu; 
§ 13 Zásady zaŚazování úļinné látky do seznamu; 

§ 14 Hlava IV – VŊdecký výzkum a vývoj; 
§ 15 – 17 Hlava V – Ochrana údajŢ;

§ 15 Ochrana údajŢ žadatele nebo navrhovatele; 
§ 16 Poskytnutí údajŢ druhému a dalším žadatelŢm; 
§ 17 VýmŊna informací; 

§ 18 – 21 Hlava VI – Klasifikace, balení a oznaļování;
§ 18 Klasifikace; 
§ 19 Balení; 
§ 20 Oznaļování;
§ 21 Propagace a reklama; 

§ 22 Hlava VII – Hlášení otrav a výsledkŢ kontrol; 
§ 23 – 31 Hlava VIII – Výkon státní správy; 

§ 23 Výkon státní správy; 
§ 24 Ministerstvo; 
§ 25 Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 26 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 27 Krajská hygienická stanice; 
§ 29 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 30 Celní orgány; 
§ 31 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra; 

§ 32 – 33 Hlava IX – Ukládání pokut; 
§ 34 – 36 Hlava X – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a zrušovací; 

§ 34 Rozhodování; 
§ 35 PŚechodná ustanovení; 
§ 36 Zrušovací ustanovení; 

§ 37 Ļást druhá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 38 Ļást tŚetí – ZmŊna veterinárního zákona; 
§ 39 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 40 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha – Typy biocidních pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/03/08. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ zákon ļ. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o zmŊnŊ



120

nŊkterých zákonŢ (zákon o zoologických zahradách).
Oblast úpravy:
§ 1 – 20 Ļást první – Podmínky provozování zoologických zahrad; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Podmínky provozování zoologických zahrad; 
§ 4 – 6 Žádost o licenci; 
§ 7 Licence; 
§ 8 – 10 Zrušení a zánik licence; 
§ 11 Ministerstvo; 
§ 12 – 13 Kontrola; 
§ 14 Podpora provozovatelŢ;
§ 15 UzavŚení zoologické zahrady pro veŚejnost;
§ 16 – 17 PŚestupky a jiné správní delikty; 
§ 18 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 19 Spoleļná ustanovení; 
§ 20 PŚechodná ustanovení; 

§ 21 Ļást druhá – ZmŊna zákona o zŚízení ministerstev a jiných ústŚedních orgánŢ státní 
správy Ļeské republiky; 
§ 22 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o šlechtŊní, plemenitbŊ a evidenci hospodáŚských zvíŚat a o 
zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (plemenáŚský zákon); 
§ 23 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o daních z pŚíjmŢ;
§ 24 Ļást pátá – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 25 Ļást šestá – Úļinnost;
PŚíloha – Povinné náležitosti výroļní zprávy o ļinnosti zoologické zahrady. 
Schváleno/Vydáno: 2003/04/18. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ zákon ļ. 276/2003 Sb., o AntarktidŊ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel a pŚedmŊt zákona; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;

§ 3 – 5 Ļást druhá – Zásady ochrany a využívání Antarktidy; 
§ 3 Základní principy ochrany Antarktidy; 
§ 5 Ļinnosti týkající se nerostných zdrojŢ v AntarktidŊ;

§ 6 – 12 Ļást tŚetí – Podmínky pro provádŊní ļinností v AntarktidŊ;
§ 6 – 7 Ohlášení; 
§ 8 Povolení; 
§ 9 Žádost o povolení; 
§ 10 – 12 Náležitosti povolení; 

§ 13 – 17 Ļást ļtvrtá – Posuzování vlivŢ na životní prostŚedí Antarktidy; 
§ 13 PŚedmŊt posuzování vlivŢ;
§ 14 Oznámení a zjišŠovací Śízení;
§ 15 Poļáteļní vyhodnocení vlivŢ;
§ 16 Všestranné zhodnocení vlivŢ;

§ 18 – 19 Ļást pátá – Ochrana fauny a flóry Antarktidy; 
§ 18 Ochrana místních rostlin a živoļichŢ;
§ 19 Dovoz nepŢvodních druhŢ živoļichŢ, rostlin a mikroorganismŢ do Antarktidy; 

§ 20 – 21 Ļást šestá – Nakládání s odpadem; 
§ 20 Povinnosti pŚi nakládání s odpadem; 
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§ 21 Dovoz nŊkterých látek do Antarktidy; 
§ 22 – 23 Ļást sedmá – Ochrana pŚed zneļišŠováním moŚe v oblasti Antarktidy; 

§ 22 VypouštŊní škodlivých látek do moŚe;
§ 23 Ukládání odpadu do moŚe;

§ 24 – 25 Ļást osmá – Výkon státní správy; 
§ 24 Ministerstvo; 
§ 25 Ministerstvo zahraniļních vŊcí;

§ 26 – 28 Ļást devátá – Kontrola a sankce; 
§ 28 Odebrání vŊci získané v rozporu se zákonem; 

§ 29 – 33 Ļást desátá – Spoleļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 29 PŚípady stavu nouze; 
§ 32 PŚechodná ustanovení; 
§ 33 PŢsobnost ļeského práva; 

§ 34 Ļást jedenáctá – ZmŊna trestního zákona; 
§ 35 Ļást dvanáctá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 36 Ļást tŚináctá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/08/06. Úļinnost: Dnem vyhlášení Protokolu ve Sbírce 
mezinárodních smluv. 

¶ zákon ļ. 99/2004 Sb., o rybníkáŚství, výkonu rybáŚského práva, rybáŚské stráži, 
ochranŊ moŚských rybolovných zdrojŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
rybáŚství).
Oblast úpravy:
§ 1 – 35 Ļást první – RybníkáŚství, rybáŚské revíry, výkon rybáŚského práva, rybáŚská
stráž a ochrana moŚských rybolovných zdrojŢ;
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 12 Hlava II – RybníkáŚství, rybáŚský revír, chránŊná rybí oblast a výkon rybáŚského
práva;

§ 3 RybníkáŚství;
§ 4 RybáŚský revír; 
§ 5 ChránŊná rybí oblast; 
§ 6 Výkon rybáŚského práva; 
§ 7 Výkon rybáŚského práva v hraniļních vodách; 
§ 8 – 9 řízení o povolení výkonu rybáŚského práva; 
§ 10 OdnŊtí a zánik výkonu rybáŚského práva; 
§ 11 HospodaŚení v rybáŚském revíru; 
§ 12 Ochrana rybníkáŚství a výkonu rybáŚského práva; 

§ 13 Hlava III – Lov; 
§ 14 – 18 Hlava IV – RybáŚská stráž; 

§ 15 Zánik ustanovení rybáŚské stráže; 
§ 16 OprávnŊní rybáŚské stráže; 

§ 19 – 25 Hlava V – Orgány státní správy rybáŚství;
§ 20 Obecní úŚad obce s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 21 Kraj v pŚenesené pŢsobnosti;
§ 22 Ministerstvo; 
§ 23 Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 24 Ministerstvo obrany; 
§ 25 Služební stejnokroj; 
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§ 26 – 29 Hlava VI – Ochrana moŚských rybolovných zdrojŢ;
§ 30 – 31 Hlava VII – PŚestupky a správní delikty; 

§ 30 PŚestupky;
§ 31 Správní delikty; 

§ 32 – 35 Hlava VIII – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 32 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 33 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 34 PŚechodná ustanovení; 
§ 35 Zrušovací ustanovení; 

§ 36 Ļást druhá – ZmŊna zákona ļ. 238/1999 Sb.; 
§ 37 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona ļ. 132/2000 Sb.; 
§ 38 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona ļ. 320/2002 Sb.; 
§ 39 Ļást pátá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/02/10. Úļinnost: 2004/04/01 (s výjimkou § 6 odst. 3 písm. b) 
bodu 3 a § 26 až 29). 

¶ zákon ļ. 100/2004 Sb., o ochranŊ druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatŚeních k ochranŊ tŊchto druhŢ a o 
zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o obchodování s ohroženými druhy).
Oblast úpravy:
§ 1 – 42 Ļást první – Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volnŊ žijících živoļichŢ a 
planŊ rostoucích rostlin a další opatŚení k ochranŊ tŊchto druhŢ;
§ 1 – 2 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 15 Hlava II – Náležitosti žádosti o povolení k dovozu, vývozu, zpŊtnému vývozu a 
pŚemisŠování exempláŚŢ;

§ 3 Obecné podmínky; 
§ 4 – 7 Dovoz; 
§ 8 – 12 Vývoz a zpŊtný vývoz; 
§ 13 Ostatní pŚípady dovozu, vývozu a zpŊtného vývozu; 
§ 14 – 15 PŚemisŠování živých exempláŚŢ živoļišného druhu v rámci ļlenských státŢ
Evropských spoleļenství;

§ 16 –17 Hlava III – Registrace obchodníkŢ a vŊdeckých institucí a odchylky pro nŊkteré
pŚípady vývozu; 

§ 16 Registrace obchodníkŢ a vŊdeckých institucí; 
§ 17 Vývoz exempláŚe rostlinného druhu na základŊ rostlinolékaŚského osvŊdļení;

§ 18 – 20 Hlava IV – Obchod s nŊkterými zvláštŊ chránŊnými druhy a výrobky z tuleŔŢ a 
regulace lovu nŊkterých druhŢ moŚských živoļichŢ;

§ 18 Obchod se zvláštŊ chránŊnými druhy; 
§ 19 Obchod s výrobky z tuleŔŢ;
§ 20 Regulace lovu nŊkterých druhŢ moŚských živoļichŢ;

§ 21 – 22 Hlava V – Náležitosti povolení nebo potvrzení pro dovoz, vývoz, zpŊtný vývoz 
nebo pŚemístŊní exempláŚe a nakládání s ním; 
§ 23 – 24 Hlava VI – Registrace nŊkterých exempláŚŢ, udŊlování výjimek ze zákazu 
obchodní ļinnosti a prokazování pŢvodu;

§ 23 Registrace nŊkterých exempláŚŢ a udŊlování výjimek ze zákazu obchodních 
ļinností s exempláŚi;
§ 24 Prokázání pŢvodu;

§ 25 Hlava VII – Výkon státní správy; 
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§ 26 – 29 Hlava VIII – NŊkterá opatŚení k regulaci obchodu s ohroženými druhy; 
§ 26 Spolupráce pŚíslušných správních orgánŢ na hranicích Evropských spoleļenství;
§ 27 VŊdecký orgán; 

§ 30 – 34 Hlava IX – Kontrola dodržování zákona, sankce za jeho porušení, zadržování a 
zabavování;

§ 30 Kontrola; 
§ 31 PŚestupky;
§ 32 Správní delikty právnických osob a fyzických osob pŚi výkonu podnikatelské 
ļinnosti;
§ 34 Zadržení a zabavení exempláŚŢ, jiných jedincŢ, výrobkŢ z tuleŔŢ nebo 
regulovaných kožešin; 

§ 35 Hlava X – Evidence, zprávy a informace; 
§ 36 – 42 Hlava XI – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;

§ 42 ZmocnŊní k vydání provádŊcího právního pŚedpisu;
§ 43 Ļást druhá – ZmŊna zákona ļ. 16/1997 Sb.; 
§ 44 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona ļ. 114/1992 Sb.; 
§ 45 Ļást ļtvrtá – Úļinnost;
PŚíloha – PŚehled výrobkŢ z tuleŔŢ, na které se vztahuje tento zákon. 
Schváleno/Vydáno: 2004/02/10. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.

Schváleno/Vydáno: 1961/11/29. Úļinnost: 1962/01/01. 
¶ zákon ĻNR ļ. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Ļeské republiky, ve znŊní zákona ļ.

546/1992 Sb., zákona ļ. 161/1997 Sb., zákona ļ. 269/1998 Sb., zákona ļ. 95/1999 Sb., 
zákona ļ. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 3/2000 Sb., 
zákona ļ. 66/2000 Sb., zákona ļ. 308/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 396/2000 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 313/2001 Sb., zákona ļ. 15/2002 Sb., zákona ļ. 148/2002 Sb., zákona ļ.
260/2002 Sb., zákona ļ. 423/2002 Sb., zákona ļ. 253/2003 Sb. a zákona ļ. 85/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/12/16. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ zákon ļ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ. (§ 15 
Silniļní vegetace).
Schváleno/Vydáno: 1997/01/23. Úļinnost: 1997/04/01. 

¶ zákon ļ. 151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
oceŔování majetku), ve znŊní zákona ļ. 121/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/17. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ zákon ļ. 252/1997 Sb., o zemŊdŊlství, ve znŊní zákona ļ. 62/2000 Sb., zákona ļ.
307/2000 Sb., zákona ļ. 128/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 247/2003 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 85/2004 Sb., zákona ļ. 317/2004 Sb., zákona ļ. 94/2005 Sb. a zákona ļ.
441/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 4/2006 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/09/24. Úļinnost: 1997/11/12. 

¶ zákon ļ. 164/2001 Sb., o pŚírodních léļivých zdrojích, zdrojích pŚírodních
minerálních vod, pŚírodních léļebných lázních a lázeŔských místech a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ (lázeŔský zákon), ve znŊní zákona ļ. 76/2002 Sb. a 
zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/13. Úļinnost: 2001/06/18. 

¶ zákon ļ. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úŚadech, a o zmŊnŊ
zákona ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému 
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majetku, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. (§ 2; § 3 PŚedmŊt
a obvod pozemkových úprav – odst. 3; § 4 Formy pozemkových úprav; § 6 Zahájení 
Śízení – odst. 6; § 8 Soupis a ocenŊní nárokŢ vlastníkŢ – odst. 3, 4; § 9 Návrh 
pozemkových úprav – odst. 8, 11).
Schváleno/Vydáno: 2002/03/21. Úļinnost: 2003/01/01. 

B.4a.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 163/1991 Sb., kterým se zŚizuje Národní park Šumava a stanoví 

podmínky jeho ochrany, ve znŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Národní park Šumava; 
§ 2 Poslání národního parku; 
§ 4 ĻlenŊní národního parku do zón ochrany pŚírody;
§ 5 Základní povinnosti pŚi ochranŊ národního parku; 
§ 6 Omezení vstupu do 1. zóny; 
§ 8 řízení územní a stavební ļinnosti;
§ 9 Péļe o les; 
§ 10 ZemŊdŊlství;
§ 11 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Popis hranice Národního parku Šumava; 
PŚíloha ļ. 2 – Mapka Národního parku Šumava. 
Schváleno/Vydáno: 1991/03/20. Úļinnost: 1991/05/10. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 164/1991 Sb., kterým se zŚizuje Národní park Podyjí a stanoví 
podmínky jeho ochrany, ve znŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ.
24/1996 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Národní park Podyjí; 
§ 2 Poslání národního parku; 
§ 4 ĻlenŊní národního parku do zón ochrany pŚírody;
§ 5 Základní povinnosti pŚi ochranŊ národního parku; 
§ 6 Omezení vstupu do 1. a 2. zóny; 
§ 8 řízení územní a stavební ļinnosti;
§ 9 Péļe o les; 
§ 10 ZemŊdŊlství;
§ 11 Vodní hospodáŚství;
§ 12 Ochranné pásmo; 
§ 13 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Vymezení hranic národního parku Podyjí; 
PŚíloha ļ. 2 – Mapka ChránŊné krajinné oblasti Podyjí; 
PŚíloha ļ. 3 – Vymezení hranic ochranného pásma národního parku Podyjí. 
Schváleno/Vydáno: 1991/03/20. Úļinnost: 1991/05/10. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 165/1991 Sb., kterým se zŚizuje Krkonošský národní park a stanoví 
podmínky jeho ochrany, ve znŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Krkonošský národní park; 
§ 2 Poslání národního parku; 
§ 4 ĻlenŊní národního parku do zón ochrany pŚírody;
§ 5 Základní povinnosti pŚi ochranŊ národního parku; 
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§ 6 Omezení vstupu do 1. zóny; 
§ 8 řízení územní a stavební ļinnosti;
§ 9 Péļe o les; 
§ 10 ZemŊdŊlství;
§ 11 Ochranné pásmo; 
§ 12 ZávŊreļná ustanovení; 
§ 13 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vymezení hranic Krkonošského národního parku; 
PŚíloha ļ. 2 – Mapka – Krkonošský národní park; 
PŚíloha ļ. 3 – Ochranné pásmo Krkonošského národního parku. 
Schváleno/Vydáno: 1991/03/20. Úļinnost: 1991/05/10. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpŢrné programy k podpoŚe
mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství, k podpoŚe aktivit podílejících se na udržování 
krajiny, programy pomoci k podpoŚe ménŊ pŚíznivých oblastí a kritéria pro jejich 
posuzování, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 500/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 203/2004 
Sb.
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Ļást první – Obecná ustanovení; 
§ 8 – 11 Ļást druhá – Program pomoci k podpoŚe ménŊ pŚíznivých oblastí; 

§ 8 Vymezení ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 9 Vyrovnávací pŚíspŊvek na program pomoci; 
§ 10 Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku na program pomoci; 
§ 11 Výše vyrovnávacího pŚíspŊvku na program pomoci; 

§ 12 – 14 Ļást tŚetí - PodpŢrné programy k podpoŚe mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství
a k podpoŚe aktivit podílejících se na udržování krajiny; 

§ 12 Druhy podpŢrných programŢ;
§ 13 Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé podpŢrné programy; 
§ 14 Výše finanļní dotace na jednotlivé podpŢrné programy; 

§ 15 – 18 Ļást ļtvrtá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 15 PŚechodné ustanovení; 
§ 16 Ochrana osobních údajŢ fyzických osob; 
§ 17 Zrušovací ustanovení; 
§ 18 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Ļást A – Žádost o poskytnutí dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku
(vzor) (1. Údaje týkající se žadatele; 2. Ļestné prohlášení pŚi podání žádosti o poskytnutí 
dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku (vzor)); 
PŚíloha ļ. 2 – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele v ménŊ pŚíznivých oblastech pro 
program pomoci ménŊ pŚíznivým oblastem (§ 8) (vzor); 
PŚíloha ļ. 3 – VZOR – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele ve zvláštŊ chránŊných
územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4, § 10 odst. 1 písm. a); 
PŚíloha ļ. 4 – VZOR – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele v ochranných pásmech 
stanovených k ochranŊ vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojŢ
povrchových nebo podzemních vod urļených pro zásobování pitnou vodou (§ 10 odst. 1 
písm. b)); 
PŚíloha ļ. 5 – VZOR – Údaje o zmŊnŊ struktury zemŊdŊlské výroby zatravnŊním 
zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele s ornou pŢdou (§ 12 písm. a) bod 1 podle kritérií 
uvedených v § 13 odst. 1); 
PŚíloha ļ. 6 – Údaje o výmŊrách zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele, pŚepoļítávací
koeficienty na velké dobytļí jednotky a poļet hospodáŚských zvíŚat chovaných v 
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hospodáŚském obvodu žadatele pro program pomoci ménŊ pŚíznivým oblastem podle 
kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostŢ pastvou 
hospodáŚských zvíŚat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor); 
PŚíloha ļ. 7 – VZOR – Údaje k žádosti o poskytnutí dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku a podklady pro kontrolu; 
PŚíloha ļ. 8 – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele s výskytem náletŢ, dŚevin,
popŚípadŊ pozemkŢ zemŊdŊlsky neobdŊlávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor); 
PŚíloha ļ. 9 – Údaje o ļásteļném vyrovnání ztrát v dŢsledku hospodaŚení žadatele v rámci 
ekologického zemŊdŊlství, popŚípadŊ v etapŊ pŚechodného období v rámci ekologického 
zemŊdŊlství (§ 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3) (vzor); 
PŚíloha ļ. 10 – VZOR – Údaje o vápnŊní zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele s ornou pŢdou s 
pŢdní reakcí do 5,5 pH (§ 12 písm. b) bod 1 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 5); 
PŚíloha ļ. 11 – VZOR – Údaje o založení prvkŢ územních systémŢ ekologické stability 
krajiny (§ 12 písm. b) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 6); 
PŚíloha ļ. 12 – ZmŊna struktury zemŊdŊlské výroby zalesnŊním podle § 12 písm. c) bod 1 
(vzor);
PŚíloha ļ. 13 – Seznam dokladŢ pŚikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpŢrný
program zmŊny struktury zemŊdŊlské výroby zalesnŊním, vļetnŊ ochrany takto vzniklých 
lesních porostŢ do jejich zajištŊní (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku 
provedeného lesnického výkonu (vzor); 
PŚíloha ļ. 14 – Údaje o zmŊnŊ struktury zemŊdŊlské výroby založením porostŢ rychle 
rostoucích dŚevin urļených pro energetické využití na zemŊdŊlských pozemcích žadatele, 
vļetnŊ údržby takto založených porostŢ (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 
13 odst. 8) (vzor); 
PŚíloha ļ. 15 – VZOR – Ļestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace na podpŢrný
program podle § 12 písm. a) bod 4; 
PŚíloha ļ. 16 – Informace nezbytné pro posouzení potŚeby dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku podle § 3 odst. 4 (vzor); 
PŚíloha ļ. 17 – VZOR – Ļestné prohlášení pŚíjemce dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku – fyzické osoby; 
PŚíloha ļ. 18 – VZOR – Prohlášení statutárního orgánu právnické osoby – pŚíjemce dotace, 
pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku;
PŚíloha ļ. 19 – Závazek dodržovat zásady správné zemŊdŊlské praxe (vzor); 
PŚíloha ļ. 20 – Seznam katastrálních území zaŚazených do ménŊ pŚíznivých oblastí (§ 8). 
Schváleno/Vydáno: 2000/11/22. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanļní
podpory za uvádŊní pŢdy do klidu a finanļní kompenzaļní podpory za uvádŊní pŢdy do 
klidu a zásady pro prodej Śepky olejné vypŊstované na pŢdŊ uvádŊné do klidu, ve znŊní
naŚízení vlády ĻR ļ. 454/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 294/2002 Sb., naŚízení vlády ĻR
ļ. 306/2003 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 129/2004 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 9 Ļást druhá – Finanļní podpora a finanļní kompenzaļní podpora; 

§ 2 Podmínky pro poskytování finanļní podpory; 
§ 3 Výše finanļní podpory; 
§ 4 Podmínky pro poskytování finanļní kompenzaļní podpory; 
§ 5 Výše finanļní kompenzaļní podpory; 
§ 6 – 9 Spoleļná ustanovení o finanļní podpoŚe a finanļní kompenzaļní podpoŚe;

§ 10 – 16 Ļást tŚetí – Zásady prodeje Śepky olejné; 
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§ 10 Žádost o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru Śepkového oleje; 
§ 10a Posouzení žádosti o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru 
Śepkového oleje; 
§ 11 – 13 Povinnosti Fondu; 
§ 12 Posouzení žádosti o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru 
Śepkového oleje; 
§ 13 Kupní smlouva na dodávku Śepky olejné; 
§ 14 – 16 Zásady výbŊrového Śízení na prodej Śepky olejné za úļelem jejího vývozu 
mimo území Ļeské republiky; 

§ 17 Ļást ļtvrtá – Úļinnost.
PŚíloha ļ. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí finanļní podpory popŚípadŊ finanļní kompenzaļní
podpory;
PŚíloha ļ. 2 – Ļestné prohlášení o splnŊní podmínek pro poskytnutí finanļní podpory za 
uvádŊní pŢdy do klidu, popŚípadŊ finanļní kompenzaļní podpory za uvádŊní pŢdy do klidu 
(vzor);
PŚíloha ļ. 3 – Výļet plodin pŊstovaných pro jiné úļely, než je výroba potravin, krmiv a 
osiv, které lze pŊstovat na pŢdŊ uvádŊné do klidu; 
PŚíloha ļ. 4 – Kritéria pro semena Śepky olejné vypŊstované na orné pŢdŊ uvádŊné do klidu 
a prodávané Fondu; 
PŚíloha ļ. 5 – Informace o hlášení zmŊny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní 
porost na ornou pŢdu podle § 6 odst. 5 naŚízení vlády ļ. 86/2001 Sb. (vzor); 
PŚíloha ļ. 6 – Žádost o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru Śepkového oleje 
(vzor);
PŚíloha ļ. 7 – PŚihláška do výbŊrového Śízení na prodej Śepky olejné za úļelem jejího 
vývozu mimo území Ļeské republiky (vzor); 
PŚíloha ļ. 8 – Žádost o finanļní podporu na nepotravináŚské užití Śepky olejné (vzor). 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/31. Úļinnost: 2001/02/28. Zrušeno: 2005/09/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 508/2002 Sb., kterým se vyhlašuje ChránŊná krajinná oblast Ļeský
ráj.

Oblast úpravy:
§ 1 ChránŊná krajinná oblast Ļeský ráj; 
§ 2 Poslání oblasti; 
§ 3 Vymezení oblasti; 
§ 4 Zóny ochrany pŚírody v oblasti; 
§ 5 – 6 Bližší ochranné podmínky; 
§ 7 Zrušovací ustanovení; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice ChránŊné krajinné oblasti Ļeský ráj; 
PŚíloha ļ. 2 – ChránŊná krajinná oblast Ļeský ráj. 
Schváleno/Vydáno: 2002/10/14. Úļinnost: 2002/12/05. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelŢm
zoologických zahrad. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 5 Pravidla poskytování dotací; 
§ 6 Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha – Vymezení pŚedmŊtŢ projektŢ a ļinností.
Schváleno/Vydáno: 2004/01/07. Úļinnost: 2004/01/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 241/2004 Sb., o podmínkách provádŊní pomoci ménŊ pŚíznivým 
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oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 121/2005 
Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 510/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 19 Ļást první – Pomoc ménŊ pŚíznivým oblastem a oblastem s ekologickými 
omezeními; 
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmu; 

§ 3 – 7 Hlava II – MénŊ pŚíznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními a kritéria pro 
jejich vymezení; 

§ 3 ĻlenŊní ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 4 Kritéria pro vymezení oblasti typu H; 
§ 5 Kritéria pro vymezení oblasti typu O; 
§ 6 Kritéria pro vymezení oblasti typu S; 
§ 7 Kritéria pro vymezení oblasti s ekologickými omezeními; 

§ 8 – 9 Hlava III – Vyrovnávací pŚíspŊvek a jeho sazby; 
§ 8 Vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 9 Sazby vyrovnávacího pŚíspŊvku;

§ 10 – 17 Hlava IV – Vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 10 Žádost o poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 11 Nárok na vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 12 Výpoļet vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 13 Poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 14 Poskytnutí sníženého vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 15 Neposkytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 16 Vrácení vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 17 Spoleļná ustanovení k poskytování vyrovnávacího pŚíspŊvku;

§ 18 – 19 Hlava V – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 18 Údaje rozhodné pro vymezení ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 18a Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího pŚíspŊvku v oblastech typu E; 
§ 18b NesplnŊní podmínky první a druhé seļe;
§ 18c Zaokrouhlování; 
§ 19 PŚechodné ustanovení; 

§ 20 Ļást druhá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Bodové hodnocení výnosnosti zemŊdŊlské pŢdy;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam obcí a katastrálních území zaŚazených do ménŊ pŚíznivých oblastí; 
PŚíloha ļ. 3 – Zásady správné zemŊdŊlské praxe; 
PŚíloha ļ. 4 – Druhy a kategorie hospodáŚských zvíŚat zapoļítávaných do výpoļtu intenzity 
chovu podle § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 a koeficient pŚepoļtu na velké dobytļí jednotky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/21. Úļinnost: 2004/04/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 242/2004 Sb., o podmínkách provádŊní opatŚení na podporu 
rozvoje mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství spoļívajících v ochranŊ složek životního 
prostŚedí (o provádŊní agroenvironmentálních opatŚení), ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
542/2002004 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 119/2005 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 515/2005 Sb. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Agroenvironmentální opatŚení;
§ 3 Žádost o zaŚazení do agroenvironmentálního opatŚení;
§ 4 Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatŚení;
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§ 5 ZmŊna výmŊry, na kterou je poskytována dotace v rámci agroenvironmentálního 
opatŚení;

§ 6 – 20 Ļást druhá – Bližší podmínky provádŊní agroenvironmentálního opatŚení;
§ 6 PodopatŚení ekologické zemŊdŊlství;
§ 7 PodopatŚení ošetŚování travních porostŢ;
§ 8 Titul zatravŔování orné pŢdy;
§ 9 Titul tvorba travnatých pásŢ na svažitých pŢdách;
§ 10 Titul pŊstování meziplodin; 
§ 11 Titul trvale podmáļené louky a rašelinné louky; 
§ 12 Titul ptaļí lokality na travních porostech; 
§ 13 Titul biopásy; 
§ 14 PodopatŚení osevní postup v ochranných zónách jeskyní; 
§ 14a PodopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné; 
§ 15 Sazby dotace v rámci agroenvironmentálního opatŚení;
§ 16 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích ke snížení dotace; 
§ 17 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích k neposkytnutí 
dotace v pŚíslušném kalendáŚním roce v rámci pŚíslušného agroenvironmentálního 
opatŚení;
§ 18 Porušení zásad vedoucích k neposkytnutí dotace v pŚíslušném kalendáŚním roce 
v rámci všech agroenvironmentálních opatŚení, do kterých je žadatel v pŚíslušném 
kalendáŚním roce zaŚazen;
§ 19 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích k vyŚazení
z pŚíslušného agroenvironmentálního opatŚení a vrácení dotace; 
§ 20 Porušení zásad vedoucích k vyŚazení ze všech agroenvironmentálních opatŚení,
do kterých je žadatel v pŚíslušném kalendáŚním roce zaŚazen, a vrácení dotace; 

§ 21 – 23 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 21 PŚechodná ustanovení; 
§ 22 Zvláštní ustanovení; 
§ 23 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Zásady správné zemŊdŊlské praxe; 
PŚíloha ļ. 2 – Druhy a kategorie hospodáŚských zvíŚat zapoļítávaných do výpoļtu intenzity 
chovu podle § 6 odst. 6 a 7, § 7 odst. 3, § 7 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 7 písm. a), § 7 odst. 8 
písm. c) bodu 1 a podle § 7 odst. 10 a koeficient pŚepoļtu na velké dobytļí jednotky; 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor vedení pastevního deníku pro úļely podopatŚení ošetŚování travních 
porostŢ (§ 7 odst. 7 písm. e)); 
PŚíloha ļ. 4 – Speciální byliny a zelenina pŊstované v systému ekologického zemŊdŊlství
na orné pŢdŊ pro úļely podopatŚení ekologické zemŊdŊlství (§ 6); 
PŚíloha ļ. 5 – Meziplodiny pro úļely podopatŚení péļe o krajinu titulu pŊstování
meziplodin (§ 10); 
PŚíloha ļ. 6 – PŚepoļtové koeficienty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech; 
PŚíloha ļ. 7 – Seznam druhŢ ovocných stromŢ a ovocných keŚŢ, které lze pŊstovat v rámci 
podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 3 
písm. c); 
PŚíloha ļ. 8 – Seznam technických zaŚízení, které lze používat ke zjišŠování teplot a 
vlhkosti vzduchu v ovocném sadu v rámci podopatŚení integrované systémy pŊstování
ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. c) a rozsah zjišŠovaných údajŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Použití prostŚedkŢ pro sledování výskytu škodlivých organismŢ v ovocném 
sadu v rámci podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 
14a odst. 4 písm. d); 
PŚíloha ļ. 10 – Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišŠován v rámci 
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podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 
písm. e) a f); 
PŚíloha ļ. 11 – Seznam pŚípravkŢ na ochranu rostlin, které lze používat v rámci opatŚení
integrované systémy pŊstování ovoce a révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. a) a odst. 5 
písm. a) a e). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/21. Úļinnost: 2004/04/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 530/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Nádrž vodního díla 
Nechranice.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Nádrž vodního díla 
Nechranice;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Nádrž vodního díla Nechranice. 
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 531/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast ŽehuŔský rybník – 
Obora KnŊžiļky.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti ŽehuŔský rybník – Obora 
KnŊžiļky;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti ŽehuŔský rybník – Obora 
KnŊžiļky.
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 532/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Orlické ZáhoŚí.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Orlické ZáhoŚí;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Orlické ZáhoŚí.
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 533/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Libavá. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Libavá; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Libavá. 
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 534/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Podyjí. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Podyjí; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Podyjí. 
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 535/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast řežabinec.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti řežabinec;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti řežabinec.
Schváleno/Vydáno: 2004/09/29. Úļinnost: 2004/10/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 598/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Ļeskolipsko – 
Dokeské pískovce a mokŚady.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Ļeskolipsko – Dokeské 
pískovce a mokŚady;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Ļeskolipsko – Dokeské 
pískovce a mokŚady.
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 599/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Jeseníky. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Jeseníky; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Jeseníky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Krkonoše. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Krkonoše; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Krkonoše. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 601/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Lednické rybníky. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Lednické rybníky; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Lednické rybníky. 
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Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 602/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Novohradské hory. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Novohradské hory; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Novohradské hory. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 603/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Jaroslavické 
rybníky.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Jaroslavické rybníky; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Jaroslavické rybníky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 604/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Hovoransko – 
Ļejkovicko.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Hovoransko – Ļejkovicko;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Hovoransko – Ļejkovicko.
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 605/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Jizerské hory. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Jizerské hory; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Jizerské hory. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 606/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast RožŅalovické
rybníky.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti RožŅalovické rybníky; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti RožŅalovické rybníky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 
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¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 607/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Údolí Otavy a 
Vltavy.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Údolí Otavy a Vltavy; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Údolí Otavy a Vltavy. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 608/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Bohdaneļský
rybník.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Bohdaneļský rybník; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Bohdaneļský rybník. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 609/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Hlubocké obory. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Hlubocké obory; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Hlubocké obory. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/27. Úļinnost: 2004/12/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 679/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Komárov. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Komárov; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Komárov. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 680/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast TŚeboŔsko.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti TŚeboŔsko;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti TŚeboŔsko.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 681/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Šumava. 
Oblast úpravy:
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§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Šumava; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Šumava. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 682/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Pálava. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Pálava; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Pálava. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Labské pískovce. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Labské pískovce; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Labské pískovce. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 684/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast KŚivoklátsko.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti KŚivoklátsko;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti KŚivoklátsko.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 685/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Králický SnŊžník.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Králický SnŊžník;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Králický SnŊžník.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 686/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Horní Vsacko. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Horní Vsacko; 
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PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Horní Vsacko. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Beskydy. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Beskydy; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Beskydy. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 688/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Doupovské hory. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Doupovské hory; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Doupovské hory. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2004/12/31. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 19/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Boletice. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Boletice; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Boletice. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 20/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Broumovsko. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Broumovsko; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Broumovsko. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 21/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Bzenecká Doubrava 
– Strážnické Pomoraví. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Bzenecká Doubrava – 
Strážnické Pomoraví; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Bzenecká Doubrava – 
Strážnické Pomoraví. 
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Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 22/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Hostýnské vrchy. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Hostýnské vrchy; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Hostýnské vrchy. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 23/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Litovelské Pomoraví. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Litovelské Pomoraví; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Litovelské Pomoraví. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 24/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Novodomské 
rašeliništŊ – KováŚská.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Novodomské rašeliništŊ – 
KováŚská;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Novodomské rašeliništŊ – 
KováŚská.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 25/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast PoodŚí.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ochranné podmínky pro ptaļí oblast; 
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti PoodŚí;
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti PoodŚí.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Soutok-Tvrdonicko. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Soutok-Tvrdonicko; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Soutok-Tvrdonicko. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 
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¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 27/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast StŚední nádrž 
vodního díla Nové Mlýny. 

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti StŚední nádrž vodního díla 
Nové Mlýny; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti StŚední nádrž vodního díla Nové 
Mlýny.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 28/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptaļí oblast Východní Krušné 
Hory.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení ptaļí oblasti; 
§ 3 Ļinnosti, ke kterým je tŚeba souhlas orgánu ochrany pŚírody;
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice Ptaļí oblasti Východní Krušné Hory; 
PŚíloha ļ. 2 – Orientaļní grafické znázornŊní Ptaļí oblasti Východní Krušné Hory. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/15. Úļinnost: 2005/01/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a poļet ptákŢ, pro které se 
vymezují ptaļí oblasti. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
PŚíloha – Seznam druhŢ ptákŢ, pro které se vymezují ptaļí oblasti. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/22. Úļinnost: 2005/02/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 70/2005 Sb., kterým se vyhlašuje ChránŊná krajinná oblast Ļeský
les.

Oblast úpravy:
§ 1 ChránŊná krajinná oblast Ļeský les; 
§ 2 Poslání oblasti; 
§ 3 Vymezení oblasti; 
§ 4 ĻlenŊní oblasti; 
§ 5 – 6 Bližší ochranné podmínky; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Územní vymezení a popis hranice ChránŊné krajinné oblasti Ļeský les; 
PŚíloha ļ. 2 – Grafické znázornŊní ChránŊné krajinné oblasti Ļeský les. 
Schváleno/Vydáno: 2005/01/12. Úļinnost: 2005/08/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit. 

Oblast úpravy:
§ 1 Národní seznam evropsky významných lokalit; 
§ 2 Hranice biogeografických oblastí na území Ļeské republiky; 
§ 3 Úļinnost;
PŚílohy ļ. 1 – 863 – Evropsky významné lokality. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/22. Úļinnost: 2005/04/15. 
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NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 196/2005 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek provádŊní

prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popŚípadŊ na chov bahnic. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/11. Úļinnost: 2005/07/01. 

B.4a.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 464/1990 Sb., o zŚízení chránŊné krajinné oblasti Litovelské 

Pomoraví. 
Schváleno/Vydáno: 1990/10/29. Úļinnost: 1990/11/15. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 6/1991 Sb., o zŚízení státních pŚírodních rezervací Borek u 
Velhartic, ĻtyŚi palice, Králický SnŊžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem 
a o zŚízení státních pŚírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a 
Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míškovské buky, Lípa, TŚímanské skály, 
Habrova seļ, Žákova hora, PradŊd, Suchý vrch a Jelení buļina, ve znŊní vyhlášky MŽP 
ĻR ļ. 432/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1990/12/14. Úļinnost: 1991/01/15. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 155/1991 Sb., o zŚízení chránŊné krajinné oblasti PoodŚí.
Schváleno/Vydáno: 1991/03/27. Úļinnost: 1991/05/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 156/1991 Sb., o zŚízení chránŊné krajinné oblasti Železné hory. 
Schváleno/Vydáno: 1991/03/27. Úļinnost: 1991/05/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 157/1991 Sb., o zŚízení chránŊné krajinné oblasti Broumovsko. 
Schváleno/Vydáno: 1991/03/27. Úļinnost: 1991/05/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ĻNR
ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní vyhlášky MŽP ĻR ļ. 105/1997 Sb., 
vyhlášky MŽP ĻR ļ. 200/1999 Sb., vyhlášky MŽP ĻR ļ. 85/2000 Sb., vyhlášky MŽP ĻR
ļ. 190/2000 Sb., vyhlášky ļ. 116/2004 Sb., vyhlášky ļ. 381/2004 Sb., vyhlášky ļ.
573/2004 Sb., vyhlášky ļ. 574/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 452/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny (k § 4 odst. 
1 zákona); 
§ 7 Ochrana významných krajinných prvkŢ (k § 4 odst. 2 zákona); 
§ 8 Ochrana dŚevin a povolování jejich kácení (k § 8 odst. 3 a 5 zákona); 
§ 9 Maximální výše a zpŢsob vymŊŚení poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních 
parcích (k § 24 odst. 2 zákona); 
§ 10 Náležitosti plánu péļe o vybraná zvláštŊ chránŊná území (k § 38 odst. 3 zákona); 
§ 11 Náležitosti oznámení o zámŊru vyhlásit zvláštŊ chránŊné území (k § 40 odst. 1 
zákona);
§ 12 Vedení ústŚedního seznamu ochrany pŚírody (k § 42 odst. 2 zákona); 
§ 13 ZpŢsob oznaļení zvláštŊ chránŊných území a památných stromŢ (k § 42 odst. 5 a § 47 
odst. 3 zákona); 
§ 14 Seznam a stupeŔ ohrožení zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin a živoļichŢ (k § 48 odst. 
3 zákona); 
§ 15 Ochrana zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin (k § 49 odst. 5 zákona); 
§ 16 Ochrana zvláštŊ chránŊných druhŢ živoļichŢ (k § 50 odst. 5 zákona); 
§ 17 Postup pŚi pŚevodu práva hospodaŚení (k § 60 odst. 4 zákona); 
§ 18 Biologické hodnocení (k § 67 odst. 1 zákona); 
§ 19 Podmínky poskytování pŚíspŊvku a náležitosti dohody (k § 69 odst. 3 zákona); 
§ 20 Organizace, úkoly a pŚedpoklady pro výkon stráže pŚírody (k § 81 odst. 5 zákona); 
§ 21 Zavedení a užívání stejnokroje a oznaļení pracovníkŢ ochrany pŚírody (k § 82 odst. 2 
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zákona);
§ 22 Kategorizace zvláštŊ chránŊných území (k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona); 
§ 23 Zrušovací ustanovení; 
PŚíloha I – Závazné vzory oznaļení zvláštŊ chránŊných území a památných stromŢ;
PŚíloha II – Seznam zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin; 
PŚíloha III – (Kriticky ohrožené, silnŊ ohrožené a ohrožené druhy bezobratlých a 
obratlovcŢ);
PŚíloha ļ. IV – Vzor provedení služebního odznaku, razítka a prŢkazŢ;
PŚíloha ļ. V. 
Schváleno/Vydáno: 1992/06/11. Úļinnost: 1992/08/13. 

¶ vyhláška MK ĻR ļ. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných ļástí krajinných celkŢ
za památkové zóny, ve znŊní vyhlášky MK ĻR ļ. 158/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1996/07/01. Úļinnost: 1996/08/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 17/1997 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní rezervace Ransko 
a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení národní pŚírodní rezervace Ransko; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 – 7 ZmŊny výnosŢ MK ĻSR;
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 1997/01/27. Úļinnost: 1997/02/24. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní rezervace 
VývŊry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky, ve znŊní vyhlášky ļ. 116/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení národní pŚírodní rezervace VývŊry Punkvy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 ZmŊna vyhlášky MŽP ĻR ļ. 395/1992 Sb.; 
§ 6 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1997/04/16. Úļinnost: 1997/05/07. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 81/1998 Sb., kterou se vyhlašuje pŚírodní památka Na PlachtŊ 2 a 
stanoví její bližší ochranné podmínky. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení pŚírodní památky Na PlachtŊ 2; 
§ 2 Vymezení pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1998/03/27. Úļinnost: 1998/04/10. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 149/1999 Sb., kterou se prohlašuje ložisko pŚirozenŊ se vyskytující 
rašeliny Ļistá - Krásno za pŚírodní léļivý zdroj. 
Schváleno/Vydáno: 1999/06/25. Úļinnost: 1999/07/15. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Karlova Studánka. 
Oblast úpravy:
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§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. StupnŊ;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 1999/07/23. Úļinnost: 1999/11/07. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 200/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní rezervace 
Jizerskohorské buļiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení národní pŚírodní rezervace Jizerskohorské buļiny;
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 1999/08/16. Úļinnost: 1999/09/15. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní památka 
Bozkovské dolomitové jeskynŊ a stanoví její bližší ochranné podmínky, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 165/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení národní pŚírodní památky Bozkovské dolomitové jeskynŊ;
§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní památku; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 1999/10/05. Úļinnost: 1999/11/25. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 85/2000 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní rezervace Mazák 
a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky, a kterou se mŊní vyhláška ļ.
395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ
pŚírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury Ļeské socialistické republiky ļ. j. 
14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v ļástce 49/1988 Sb.). 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļlánek I – Vyhlášení národní pŚírodní rezervace Mazák; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Ustanovení zrušovací; 
§ 6 Ļlánek II – ZmŊna výnosu Ministerstva kultury Ļeské socialistické republiky ļ. j. 
14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 o prohlášení nŊkterých území v Ļeské
socialistické republice za chránŊná (reg. v ļástce 49/1988 Sb.); 
§ 7 Ļlánek III - ZmŊna vyhlášky Ministerstva životního prostŚedí Ļeské republiky ļ.
395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona Ļeské národní rady ļ.
114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 8 Ļlánek IV – Úļinnost;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/03/22. Úļinnost: 2000/04/04. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 192/2000 Sb., kterou se vyhlašuje národní pŚírodní rezervace 
Ļerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky. 
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Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení národní pŚírodní rezervace Ļerchovské hvozdy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/27. Úļinnost: 2000/08/06. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 360/2000 Sb., o stanovení zpŢsobu výpoļtu výše náhrady škody 
zpŢsobené vybranými zvláštŊ chránŊnými živoļichy na vymezených domestikovaných 
zvíŚatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, vļelstvech, vļelaŚském zaŚízení,
nesklizených polních plodinách a na lesních porostech. 
Oblast úpravy:
§ 1 ZpŢsob výpoļtu výše náhrady škody zpŢsobené na vymezených domestikovaných 
zvíŚatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, vļelstvech a vļelaŚském zaŚízení;
§ 2 ZpŢsob výpoļtu výše náhrady škody zpŢsobené na nesklizených polních plodinách; 
§ 3 ZpŢsob výpoļtu výše náhrady škody zpŢsobené na lesních porostech; 
§ 4 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2000/10/02. Úļinnost: 2000/10/13. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje ložiska 
peloidu Vrbka lázeŔského místa Mšené-LáznŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/19. Úļinnost: 2001/04/10. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 13/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Bludov. 
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/22. Úļinnost: 2001/04/11. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 156/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje v 
HronovŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
§ 4 – 5 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
PŚíloha ļ. 2 – Ochranná pásma. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/25. Úļinnost: 2001/08/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 422/2001 Sb., o vymezení zón ochrany pŚírody ChránŊné krajinné 
oblasti Šumava. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 Vymezení zón; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha – Zóny ChránŊné krajinné oblasti Šumava. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/25. Úļinnost: 2001/08/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 118/2002 Sb., o vymezení zón ochrany pŚírody Národního parku 
Ļeské Švýcarsko. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení zón; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha – Zonace Národního parku Ļeské Švýcarsko. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/22. Úļinnost: 2002/04/09. 

¶ vyhláška MK ĻR ļ. 157/2002 Sb., o prohlášení území vybraných ļástí krajinných celkŢ
za památkové zóny. 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/02. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 244/2002 Sb., kterou se provádí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní vyhlášky ļ. 350/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Podrobnosti o pŚedpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a 
jejich ovŊŚování, služební odznak a prŢkaz myslivecké stráže (k § 12 odst. 8 zákona); 

§ 1 Podrobnosti o pŚedpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a jejich 
ovŊŚování;
§ 2 Služební odznak myslivecké stráže; 
§ 3 PrŢkaz myslivecké stráže; 

§ 4 – 8 Ļást druhá – PrŢkaz mysliveckého hospodáŚe, zpŢsob provádŊní zkoušek pro 
myslivecké hospodáŚe a myslivecké organizace a školy, které mohou být povŊŚeny
organizací tŊchto zkoušek (k § 35 odst. 7 zákona); 

§ 4 PrŢkaz mysliveckého hospodáŚe;
§ 5 ZpŢsob provádŊní zkoušek pro myslivecké hospodáŚe;
§ 7 ZpŢsob hodnocení znalosti uchazeļŢ;
§ 8 Myslivecké organizace a školy, které mohou být povŊŚeny organizováním zkoušek 
pro myslivecké hospodáŚe;

§ 9 – 18 Ļást tŚetí – Bližší pokyny o používání loveckých dravcŢ a loveckých psŢ, jejich 
poļtu a zpŢsob provádŊní zkoušek psŢ z výkonu a sokolnických zkoušek a myslivecké 
organizace a školy, které mohou být povŊŚeny organizací tŊchto zkoušek (k § 44 odst. 3 
zákona);
§ 9 – 13 Hlava I – Loveļtí dravci; 

§ 9 Bližší pokyny o používání loveckých dravcŢ;
§ 10 – 11 ZpŢsob provádŊní sokolnických zkoušek; 
§ 12 ZpŢsob hodnocení znalosti uchazeļŢ;
§ 13 Myslivecké organizace a školy, které mohou být povŊŚeny organizací 
sokolnických zkoušek; 

§ 14 – 18 Hlava II – Loveļtí psi; 
§ 14 Bližší pokyny o používání loveckých psŢ;
§ 15 Poļty psŢ stanovené pro jednotlivé druhy honiteb; 
§ 16 Poļty loveckých psŢ pro spoleļné lovy; 
§ 17 ZpŢsob provádŊní zkoušek psŢ z výkonu; 
§ 18 Myslivecké organizace a školy, které mohou být povŊŚeny organizováním 
zkoušek psŢ z výkonu; 
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§ 19 – 24 Ļást ļtvrtá – Lovecké lístky, povolenky k lovu a zkoušky z myslivosti (k § 47 
odst. 5 zákona); 
§ 19 Hlava I – Podrobnosti vydávání a odebírání loveckých lístkŢ;
§ 20 Hlava II – Povinné náležitosti povolenky k lovu; 
§ 21 – 24 Hlava III – Zkoušky z myslivosti; 

§ 23 ZpŢsob hodnocení znalosti uchazeļŢ;
§ 24 Myslivecké organizace a školy, které mohou být povŊŚeny organizováním 
zkoušek z myslivosti; 

§ 25 – 29 Ļást pátá – ZpŢsob kontroly ulovené zvŊŚe (k § 49 odst. 2 zákona); 
§ 25 Plomba; 
§ 26 Lístek o pŢvodu zvŊŚe;
§ 27 ZpŢsob výdeje plomb a lístkŢ o pŢvodu zvŊŚe;
§ 28 Evidence plomb a lístkŢ o pŢvodu zvŊŚe;
§ 29 PŚipevŔování a snímání plomb; 

§ 30 – 32 Ļást šestá – Vyšší odborné myslivecké zkoušky (k § 58 odst. 3 zákona); 
§ 32 ZpŢsob hodnocení znalosti uchazeļŢ;

§ 33 – 35 Ļást sedmá – Služební stejnokroje zamŊstnancŢ orgánŢ státní správy myslivosti 
a jejich oznaļení (k § 61 odst. 5 zákona); 
§ 35a Ļást osmá – Spoleļná ustanovení; 
§ 36 – 37 Ļást devátá – Ustanovení zrušovací a závŊreļná;

§ 37 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor služebního odznaku Myslivecké stráže; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor prŢkazu Myslivecké stráže. 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor prŢkazu mysliveckého hospodáŚe;
PŚíloha ļ. 4 – Vzor zápisu o prŢbŊhu a výsledku zkoušek pro myslivecké hospodáŚe;
PŚíloha ļ. 5 – Vzor potvrzení o vykonaných zkouškách pro myslivecké hospodáŚe;
PŚíloha ļ. 6 – Vzor zápisu o prŢbŊhu a výsledku sokolnických zkoušek; 
PŚíloha ļ. 7 – Vzor potvrzení o vykonaných sokolnických zkouškách; 
PŚíloha ļ. 8 – Vzor potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu; 
PŚíloha ļ. 9 – Vzor loveckého lístku pro ļeské obļany; Vzor loveckého lístku pro cizince; 
PŚíloha ļ. 10 – Vzor žádosti o vydání loveckého lístku; 
PŚíloha ļ. 11 – Vzor povolenky k lovu; 
PŚíloha ļ. 12 – Vzor zápisu o prŢbŊhu a výsledku zkoušek z myslivosti; 
PŚíloha ļ. 13 – Vzor potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti; 
PŚíloha ļ. 14 – Vzor plomby; 
PŚíloha ļ. 15 – Vzor lístku o pŢvodu zvŊŚe;
PŚíloha ļ. 16 – Vzor evidence plomb a lístkŢ o pŢvodu zvŊŚe;
PŚíloha ļ. 17 – Vzor zápisu o prŢbŊhu a výsledku vyšších odborných mysliveckých 
zkoušek;
PŚíloha ļ. 18 – Vzor potvrzení o vykonaných vyšších odborných mysliveckých zkouškách; 
PŚíloha ļ. 19 – OdŊvní souļásti služebního stejnokroje zamŊstnancŢ orgánŢ státní správy 
myslivosti; 
PŚíloha ļ. 20 – Vzor odznaku státní správy myslivosti. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 245/2002 Sb., o dobŊ lovu jednotlivých druhŢ zvŊŚe a o bližších 
podmínkách provádŊní lovu, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 480/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Doba lovu jednotlivých druhŢ zvŊŚe;
§ 3 Bližší podmínky provádŊní lovu; 
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§ 4 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup 
hodnocení biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Hodnocení pŚípravku;
§ 3 Hodnocení úļinných látek; 
§ 4; 
PŚíloha – Podrobná specifikace zásad a postup hodnocení pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace 
údajŢ pŚedkládaných pŚed uvedením biocidního pŚípravku nebo úļinné látky na trh. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
PŚíloha ļ. 1 – Základní údaje pro úļinnou látku (chemickou); 
PŚíloha ļ. 2 – Základní údaje pro biocidní pŚípravek (úļinná látka – chemická); 
PŚíloha ļ. 3 – Základní údaje pro úļinnou látku (úļinný organismus – mikroorganismy 
vļetnŊ virŢ a hub); 
PŚíloha ļ. 4 – Základní údaje pro biocidní pŚípravek (úļinná látka /úļinný organismus/ – 
mikroorganismy vļetnŊ virŢ a hub); 
PŚíloha ļ. 5 – DoplŔkové údaje pro úļinnou látku (chemickou); 
PŚíloha ļ. 6 – DoplŔkové údaje pro biocidní pŚípravek (úļinná látka – chemická); 
PŚíloha ļ. 7 – Základní údaje pro biocidní pŚípravek s nízkým rizikem; 
PŚíloha ļ. 8 – Základní údaje pro pŚípravek s rámcovým složením. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 491/2002 Sb., o zpŢsobu stanovení minimálních a normovaných 
stavŢ zvŊŚe a o zaŚazování honiteb nebo jejich ļástí do jakostních tŚíd.
Oblast úpravy:
§ 1 ZaŚazování honiteb nebo jejich ļástí do jakostních tŚíd pro spárkatou zvŊŚ;
§ 2 Normované stavy spárkaté zvŊŚe;
§ 4 Požadovaný pomŊr pohlaví, vŊková skladba a koeficient oļekávané produkce spárkaté 
zvŊŚe;
§ 5 Minimální stav spárkaté zvŊŚe;
§ 6 ZaŚazování honiteb nebo jejich ļástí do jakostních tŚíd pro bažanta obecného a zajíce 
polního;
§ 7 Normovaný stav bažanta obecného a zajíce polního; 
§ 8 Požadovaný pomŊr pohlaví a koeficient oļekávané produkce pro bažanta obecného a 
zajíce polního; 
§ 9 Minimální stav bažanta obecného a zajíce polního; 
§ 11 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – ZaŚazení honitby nebo její ļásti do jakostní tŚídy pro spárkatou zvŊŚ;
PŚíloha ļ. 2 – Normované stavy spárkaté zvŊŚe;
PŚíloha ļ. 3 – ZaŚazení honitby nebo její ļásti do jakostní tŚídy pro bažanta obecného; 
PŚíloha ļ. 4 – ZaŚazení honitby nebo její ļásti do jakostní tŚídy podle pŚírodních podmínek 
pro zajíce polního; 
PŚíloha ļ. 5 – Normovaný stav bažanta obecného; 
PŚíloha ļ. 6 – Normovaný stav zajíce polního; 
PŚíloha ļ. 7 – Soupis ļtvercŢ bioindikaļní sítŊ s pŚiŚazenými poļetními stavy bažanta 
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obecného a zajíce polního; 
PŚíloha ļ. 8 – (Ļeská republika a jednotlivé kraje s vyznaļením bioindikaļní sítŊ).
Schváleno/Vydáno: 2002/11/13. Úļinnost: 2002/11/28. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná pásma zdroje pŚírodní
minerální vody v ByŔovŊ a vymezují se konkrétní ochranná opatŚení (vyhláška o 
ochranných pásmech zdroje pŚírodní minerální vody v ByŔovŊ).
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Vymezení ochranných pásem a stanovení konkrétních ochranných opatŚení;
§ 4 – 5 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 2002/11/26. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní pŚírodní památky Zbrašovské aragonitové 
jeskynŊ a stanovení bližších podmínek její ochrany, ve znŊní vyhlášky ļ. 165/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení Národní pŚírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskynŊ;
§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky národní pŚírodní památky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskynŊ;
PŚíloha ļ. 2 – NPP Zbrašovské aragonitové jeskynŊ.
Schváleno/Vydáno: 2003/03/28. Úļinnost: 2003/04/11. 

¶ vyhláška ļ. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude 
vymezena ļást honitby jako bažantnice. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 ZpŢsob posouzení podmínek pro intenzivní chov bažantŢ;
§ 2 Posuzování dalších podmínek; 
§ 5 Postup pŚi vymezování bažantnice jako ļásti honitby; 
§ 6 PŚechodné ustanovení; 
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/12/17. Úļinnost: 2004/02/01. 

¶ vyhláška ļ. 104/2004 Sb., kterou se provádí zákon o AntarktidŊ a o zmŊnŊ nŊkterých
zákonŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Seznam jiných látek a pŚípravkŢ nebezpeļných životnímu prostŚedí Antarktidy (k § 8 
odst. 1 písm. i) zákona); 
§ 3 Náležitosti oznámení o zamýšlené ļinnosti v AntarktidŊ (k § 14 odst. 2 zákona); 
§ 4 Náležitosti dokumentace a stanoviska k poļáteļnímu vyhodnocení vlivŢ (k § 15 odst. 8 
zákona);
§ 5 Náležitosti dokumentace, posudku a stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivŢ (k § 
16 odst. 12 zákona); 
§ 6 Zvláštní prŢkaz pozorovatele (k § 24 písm. h) zákona); 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam jiných látek a pŚípravkŢ nebezpeļných životnímu prostŚedí
Antarktidy;
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti oznámení o zamýšlené ļinnosti v AntarktidŊ;
PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti dokumentace k poļáteļnímu vyhodnocení vlivŢ;
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PŚíloha ļ. 4 – Náležitosti stanoviska k poļáteļnímu vyhodnocení vlivŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Náležitosti dokumentace k všestrannému zhodnocení vlivŢ;
PŚíloha ļ. 6 – Náležitosti posudku k všestrannému zhodnocení vlivŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Náležitosti stanoviska k všestrannému zhodnocení vlivŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Vzor zvláštního prŢkazu pozorovatele. 
Schváleno/Vydáno: 2004/02/26. Úļinnost: Dnem nabytí úļinnosti zákona. 

¶ vyhláška ļ. 116/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní rezervace Býļí skála a 
stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mŊní vyhláška ļ. 395/1992 Sb., kterou se 
provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, a vyhláška ļ. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní
rezervace VývŊry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Zrušovací ustanovení; 

§ 5 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení 
zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 6 Ļást tŚetí – ZmŊna vyhlášky ļ. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní
rezervace „VývŊry Punkvy“ a stanoví její bližší ochranné podmínky; 
§ 7 Ļást ļtvrtá;

§ 7 Úļinnost.
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní rezervace Býļí skála; 
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/09. Úļinnost: 2004/04/15. 

¶ vyhláška ļ. 197/2004 Sb., k provedení zákona ļ. 99/2004 Sb., o rybníkáŚství, výkonu 
rybáŚského práva, rybáŚské stráži, ochranŊ moŚských rybolovných zdrojŢ a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (zákon o rybáŚství).
Oblast úpravy:
§ 1 HromadnŊ úļinná metoda lovu ryb a vodních organizmŢ (k § 3 odst. 5 písm. a) 
zákona);
§ 2 Vedení evidence o hospodaŚení v rybníkáŚství (k § 3 odst. 5 písm. b) zákona); 
§ 3 RybáŚský revír, hranice rybáŚského revíru a chránŊné rybí oblasti (k § 4 odst. 11 a § 11 
odst. 10 písm. e) zákona); 
§ 4 Vyhlašování, zmŊna a rušení chránŊných rybích oblastí (k § 5 odst. 3 zákona); 
§ 5 Rozsah vypoŚádání se s pŚedcházejícím uživatelem rybáŚského revíru (k § 8 odst. 6 
zákona);
§ 6 PŚedpoklady pro výkon funkce rybáŚského hospodáŚe a jeho zástupce (k § 11 odst. 10 
písm. a) a b) zákona); 
§ 7 HospodaŚení v rybáŚském revíru (k § 11 odst. 10 písm. c) zákona); 
§ 8 Vedení evidence o hospodaŚení a o dosaženém hospodáŚském výsledku v rybáŚském 
revíru (k § 11 odst. 10 písm. d) zákona); 
§ 9 Zásady pro udŊlování výjimek ze zakázaných zpŢsobŢ lovu (k § 13 odst. 5 zákona); 
§ 10 RybáŚský lístek (k § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona); 
§ 11 ZpŢsob mŊŚení délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhŢ ryb v rybáŚském 
revíru (k § 13 odst. 11 písm. c) zákona); 
§ 12 Denní doby lovu ryb v kalendáŚním roce v rybáŚském revíru (k § 13 odst. 11 písm. d) 



147

zákona);
§ 13 Doby hájení ryb v rybáŚském revíru (k § 13 odst. 11 písm. g) zákona); 
§ 14 – 17 Povolené zpŢsoby lovu, povolené technické prostŚedky k lovu a zpŢsob jejich 
užití v rybáŚském revíru (k § 13 odst. 11 písm. e) zákona); 
§ 18 Povolenka k lovu (k § 13 odst. 11 písm. f) zákona); 
§ 19 – 22 PŚedpoklady pro výkon funkce rybáŚské stráže, jejich ovŊŚování, vzor služebního 
odznaku a prŢkazu rybáŚské stráže (k § 14 odst. 9 zákona); 
§ 20 Zkouška rybáŚské stráže; 
§ 21 Služební odznak rybáŚské stráže; 
§ 22 PrŢkaz rybáŚské stráže; 
§ 23 PovŊŚování právnických osob v oblasti výchovy a výuky (k § 22 odst. 9 zákona); 
§ 24 – 25 Služební stejnokroj a služební odznak zamŊstnancŢ pŚíslušného rybáŚského
orgánu (k § 25 zákona); 
§ 26 PŚechodná ustanovení; 
§ 27 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1A – Evidence o hospodaŚení a o dosaženém hospodáŚském výsledku pŚi chovu 
a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zaŚízení (Evidence o rybníkáŚství podle 
§ 3 zákona ļ. 99/2004 Sb., o rybáŚství pŚedávaná pŚíslušnému rybáŚskému orgánu podle § 
19 až 24 zákona); 
PŚíloha ļ. 1B – Evidence o hospodaŚení a o dosaženém hospodáŚském výsledku pŚi chovu 
ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zaŚízení (Údaje o hospodaŚení vedené 
rybníkáŚem); 
PŚíloha ļ. 1C – Evidence o hospodaŚení a o dosaženém hospodáŚském výsledku pŚi chovu 
a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zaŚízení (Výrobky akvakultury, pro nŊž
je nutno pŚedložit statistiky); 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor osvŊdļení o vykonaných zkouškách na rybáŚského hospodáŚe;
PŚíloha ļ. 3 – Vzor prŢkazu rybáŚského hospodáŚe a jeho zástupce; 
PŚíloha ļ. 4 – VŊkové kategorie vysazovaných ryb a jejich pŚepoļet;
PŚíloha ļ. 5 – Evidence o hospodaŚení a o dosaženém hospodáŚském výsledku v rybáŚském 
revíru;
PŚíloha ļ. 6 – Oddíl I Vzor rybáŚského lístku; Oddíl II Vzor osvŊdļení o získané 
kvalifikaci pro vydání prvního rybáŚského lístku; Oddíl III Rozsah znalostí potŚebných
k získání osvŊdļení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybáŚského lístku; 
PŚíloha ļ. 7 – Techniky lovu ryb na udici, povolené technické prostŚedky k lovu a jiné 
zpŢsoby lovu v rybáŚském revíru; 
PŚíloha ļ. 8 – Vzor formuláŚe povolenky k lovu; 
PŚíloha ļ. 9 – Rozsah jednotlivých zkušebních otázek pro složení zkoušky pro výkon 
funkce rybáŚské stráže; 
PŚíloha ļ. 10 – Vzor osvŊdļení o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybáŚské stráže; 
PŚíloha ļ. 11 – Vzor služebního odznaku rybáŚské stráže a prŢkazu rybáŚské stráže; 
PŚíloha ļ. 12 – OdŊvní souļásti služebního stejnokroje zamŊstnancŢ orgánŢ státní správy 
rybáŚství.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: 2004/04/23. 

¶ vyhláška ļ. 227/2004 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 100/2004 Sb., 
o ochranŊ druhŢ volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi a dalších opatŚeních k ochranŊ tŊchto druhŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy). 
Oblast úpravy:
§ 1 FormuláŚe žádostí a doklady CITES (k § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm j) a § 34 odst. 
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8 zákona); 
§ 2 Registrace obchodníkŢ a vŊdeckých institucí (k § 16 zákona); 
§ 3 Vývoz exempláŚe rostlinného druhu na základŊ rostlinolékaŚského osvŊdļení (k § 17 
odst. 1 zákona); 
§ 4 Seznam druhŢ, na které se nevztahuje povinnost registrace (k § 23 odst. 1 zákona); 
§ 5 Seznam jiných druhŢ, na nŊž se vztahuje povinnost registrace (k § 23 odst. 1 zákona); 
§ 6 ZpŢsoby znaļení exempláŚŢ (k § 23 odst. 8 zákona); 
§ 7 – 10 Registraļní list a podrobnosti týkající se registrace exempláŚŢ (k § 23 odst. 4 a 12 
zákona);
§ 11 Zrušovací ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Evidenļní karta k žádosti o povolení nebo potvrzení pro úļely dovozu, 
vývozu nebo zpŊtného vývozu nebo potvrzení potŚebného k pŚemístŊní exempláŚŢ
chránŊných živoļichŢ a rostlin (§ 3 odst. 5 zákona ļ. 100/2004 Sb., o obchodování 
s ohroženými druhy); 
PŚíloha ļ. 2 – Registraļní list/Potvrzení o pŢvodu exempláŚe ohroženého druhu živoļicha
nebo rostliny; 
PŚíloha ļ. 3 – Seznam dalších druhŢ a exempláŚŢ, na které se nevztahuje povinnost 
registrace;
PŚíloha ļ. 4 – Seznam jiných druhŢ než druhŢ pŚímo ohrožených vyhynutím, na nŊž se 
vztahuje povinnost registrace; 
PŚíloha ļ. 5 – Pokyny k vyplŔování registraļního listu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/19. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 381/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní rezervace Žofínský prales, 
stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mŊní vyhláška ļ.
395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ
pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení 
zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 6 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní rezervace Žofínský prales; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní rezervace Žofínský 
prales. Geometrický obrazec ohraniļuje z vnŊjší strany území ochranného pásma, z vnitŚní
strany tvoŚí hranici ochranného pásma hranice národní pŚírodní rezervace (pŚíloha ļ. 1); 
PŚíloha ļ. 3. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/11. Úļinnost: 2004/07/15. 

¶ vyhláška ļ. 454/2004 Sb., o vyhlášení Národní pŚírodní památky Miroslavské kopce a 
stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní památku; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní památky Miroslavské kopce; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní památky Miroslavské 
kopce;
PŚíloha ļ. 3. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/23. Úļinnost: 2004/08/15. 

¶ vyhláška ļ. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochranŊ pŚírody a 
krajiny.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Rozsah požadovaného vzdŊlání;
§ 3 – 4 Zkouška odborné zpŢsobilosti;
§ 5 Podmínky prodloužení autorizace; 
§ 6 OdnŊtí autorizace; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Náležitosti pŚihlášky ke zkoušce odborné zpŢsobilosti a náležitosti žádosti o 
udŊlení autorizace nebo o její prodloužení; 
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 2004/08/03. Úļinnost: 2004/08/13. 

¶ vyhláška ļ. 488/2004 Sb., o vymezení zón ochrany pŚírody ChránŊné krajinné oblasti 
Ļeský ráj. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení zón; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha – OdstupŔovaná ochrana pŚírody v CHKO Ļeský ráj. 
Schváleno/Vydáno: 2004/09/02. Úļinnost: 2005/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Podmínky pro vypracování plánu; 
§ 1 Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ;
§ 2 Druhy zvŊŚe a termíny pro vypracování plánu; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán chovu a lovu pro zvŊŚ
spárkatou na rok 20..); 
PŚíloha ļ. 2 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán chovu a lovu pro zvŊŚ
drobnou na rok 20..); 
PŚíloha ļ. 3 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán lovu ostatních druhŢ
zvŊŚe na rok 20..); 
PŚíloha ļ. 4 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán péļe o zvŊŚ na rok 
20..);
PŚíloha ļ. 5 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán spoleļných lovŢ zvŊŚe
na rok 20..); 
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PŚíloha ļ. 6 – Plán mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ (Ļást Plán poļtu loveckých psŢ na 
rok 20..); 
PŚíloha ļ. 7 – Výsledky sļítání zvŊŚe;
PŚíloha ļ. 8 – MŊsíļní hlášení o plnŊní plánu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/10/26. Úļinnost: 2005/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní památka Hojná voda a 
stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mŊní vyhláška ļ. 395/1992 Sb. , kterou 
se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve 
znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 185/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní památku; 
§ 4 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 395/1992 Sb. , kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení 
zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny; 
§ 5 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice Národní památky Hojná voda; 
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 2004/11/04. Úļinnost: 2004/12/01. 

¶ vyhláška ļ. 574/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní rezervace Ļertova stŊna – 
Luļ a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mŊní vyhláška ļ. 395/1992 Sb. , 
kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a 
krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Zrušovací ustanovení; 
§ 5 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 395/1992 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení 
zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 6 Ļást tŚetí - Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterými jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní rezervace Ļertova stŊna – Luļ;
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 2004/11/04. Úļinnost: 2004/12/01. 

¶ vyhláška ļ. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. 
Oblast úpravy:
§ 1 – PŚíloha – Dokumentace jeskynŊ;
§ 2 Úļinnost;
PŚíloha – Vzor vstupní evidenļní karty objektu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/16. Úļinnost: 2005/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 146/2005 Sb., o vyhlášení Národní pŚírodní památky KalendáŚ vŊkŢ, stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
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§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní památku; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní památky KalendáŚ vŊkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní památky KalendáŚ
vŊkŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Orientaļní grafické znázornŊní Národní pŚírodní památky KalendáŚ vŊkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/04/11. Úļinnost: 2005/05/15. 

¶ vyhláška ļ. 166/2005 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 114/1992 Sb., 
o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, v souvislosti s vytváŚením 
soustavy NATURA 2000. 
Oblast úpravy:
§ 1 (k § 3 odst. 2 zákona); 
§ 2 (k § 3 odst. 2 zákona); 
§ 3 (k § 5 odst. 7 zákona); 
§ 4 (k § 5a odst. 4 zákona); 
§ 5 (k § 5a odst. 4 zákona); 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam typŢ pŚírodních stanovišŠ v zájmu Evropských spoleļenství,
vyskytujících se na území Ļeské republiky; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam druhŢ v zájmu Evropských spoleļenství, vyskytujících se na území 
Ļeské republiky; 
PŚíloha ļ. 3 – Seznam zpŢsobŢ, metod a prostŚedkŢ zakázaných pro odchyt a zabíjení 
vybraných volnŊ žijících živoļichŢ ze skupiny bezobratlých; 
PŚíloha ļ. 4 – Seznam druhŢ ptákŢ, na jejichž držení, prodej, pŚepravu za úļelem prodeje, 
držení a chov za úļelem prodeje a nabízení za úļelem prodeje se nevztahuje § 5a odst. 1 
písm. e) a odst. 2 zákona; 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam druhŢ ptákŢ, na jejichž lov se nevztahuje zákaz podle § 5a odst. 1 
písm. a) a e) zákona. 
Schváleno/Vydáno: 2005/04/15. Úļinnost: 2005/04/28. 

¶ vyhláška ļ. 183/2005 Sb., o vyhlášení Národní pŚírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské 
slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vyhlášení Národní pŚírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské 
slepence;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní rezervace 
Krumlovsko-rokytenské slepence; 
PŚíloha ļ. 3. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/03. Úļinnost: 2005/06/01. 

¶ vyhláška ļ. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní pŚírodní památky LetištŊ LetŔany a 
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stanovení jejích bližších ochranných podmínek. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní památky; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce ļ.
1, kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní památky LetištŊ LetŔany;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ ļ.
2 a ļ. 3, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní památky 
LetištŊ LetŔany;
PŚíloha ļ. 3. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/03. Úļinnost: 2005/06/01. 

¶ vyhláška ļ. 208/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupnŊ pŚírodního léļivého
zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Vymezení ochranného pásma I. stupnŊ pŚírodního léļivého zdroje minerální 
vody.
Schváleno/Vydáno: 2005/05/17. Úļinnost: 2005/06/14. 

¶ vyhláška ļ. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a zpŢsob poskytování finanļní
náhrady za újmu vzniklou omezením zemŊdŊlského hospodaŚení, vzor a náležitosti 
uplatnŊní nároku. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Poskytování náhrady; 
§ 4 Náležitosti uplatnŊní nároku a vzor uplatnŊní nároku; 
§ 5 ZpŢsob urļení výše náhrady za omezení hospodaŚení na zemŊdŊlské pŢdŊ;
§ 6 Spoleļné ustanovení; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor ļestného prohlášení; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor uplatnŊní nároku; 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsob urļení výše náhrady v pŚípadech uvedených v § 1 písm. a) až i). 
Schváleno/Vydáno: 2005/10/18. Úļinnost: 2005/11/01. 

¶ vyhláška ļ. 451/2005 Sb., kterou se vyhlašuje Národní pŚírodní rezervace Bohdaneļský
rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Vyhlášení Národní pŚírodní rezervace Bohdaneļský rybník; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení národní pŚírodní rezervace; 
§ 3 Bližší ochranné podmínky pro národní pŚírodní rezervaci; 
§ 4 Ochranné pásmo; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 

§ 6 Ļást druhá – ZmŊna výnosu Ministerstva kultury ĻSR ļ. j. 14.200/88; 
§ 7 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrického obrazce, 
kterým jsou stanoveny hranice Národní pŚírodní rezervace Bohdaneļský rybník; 
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PŚíloha ļ. 2 – Seznam souŚadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholŢ geometrických obrazcŢ,
kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní pŚírodní rezervace 
Bohdaneļský rybník; 
PŚíloha ļ. 3. 
Schváleno/Vydáno: 2005/11/04. Úļinnost: 2005/12/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znŊní vyhlášky MDS ĻR ļ. 300/1999 Sb., vyhlášky MDS ĻR ļ. 355/2000 Sb., vyhlášky 
MDS ĻR ļ. 367/2001 Sb., vyhlášky MDS ĻR ļ. 555/2002 Sb., vyhlášky ļ. 305/2005 Sb., 
vyhlášky ļ. 325/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 490/2005 Sb. (§ 22 Životní prostŚedí a zaļlenŊní
do krajiny; § 36 Protihlukové stŊny a valy).
Schváleno/Vydáno: 1997/04/23. Úļinnost: 1997/05/07. 

¶ vyhláška MF ĻR ļ. 279/1997 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o oceŔování
majetku), ve znŊní vyhlášky MF ĻR ļ. 127/1999 Sb., vyhlášky MF ĻR ļ. 173/2000 Sb., 
vyhlášky MF ĻR ļ. 338/2001 Sb. a vyhlášky MF ĻR ļ. 325/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/10/31. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o pŚedpokladech pro 
výkon funkce rybáŚské stráže a o jejich ovŊŚování, vzor služebního odznaku se státním 
znakem a prŢkazu rybáŚské stráže. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/23. Úļinnost: 2000/07/12. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 296/2001 Sb., kterou se stanoví zpŢsob vedení hospodáŚské
evidence na rybnících a evidence o hospodáŚských výsledcích v rybáŚských revírech, 
podrobnosti výbŊrového Śízení na výkon rybáŚského práva v rybáŚských revírech a 
odborná zpŢsobilost rybáŚských hospodáŚŢ a kterou se mŊní vyhláška MLVH ĻSR ļ.
103/1963 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/07/31. Úļinnost: 2001/08/15. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 545/2002 Sb., o postupu pŚi provádŊní pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/12. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znŊní
vyhlášky ļ. 367/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/19. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 482/2005 Sb., o stanovení druhŢ, zpŢsobŢ využití a parametrŢ biomasy pŚi
podpoŚe výroby elektŚiny z biomasy (PŚíloha ļ. 2 – Seznam invazních a expanzivních 
druhŢ vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémŢ a mohou zpŢsobovat
hospodáŚské škody).
Schváleno/Vydáno: 2005/12/02. Úļinnost: 2005/12/13. 

B.4a.4 SdŊlení
¶ sdŊlení FMZV ļ. 396/1990 Sb., o ÚmluvŊ o mokŚadech majících mezinárodní význam 

zejména jako biotopy vodního ptactva a o Protokolu o zmŊnŊ Úmluvy. 
Schváleno/Vydáno: 1971/02/02. Úļinnost: 1990/07/02. 

¶ sdŊlení FMZV ļ. 159/1991 Sb., o ÚmluvŊ o ochranŊ svŊtového kulturního a pŚírodního
dŊdictví.
Schváleno/Vydáno: 1972/11/16. Úļinnost: 1991/02/15. 

¶ sdŊlení FMZV ļ. 572/1992 Sb., o ÚmluvŊ o mezinárodním obchodu ohroženými druhy 
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volnŊ žijících živoļichŢ a planŊ rostoucích rostlin. 
Schváleno/Vydáno: 1973/03/03. Úļinnost: 1992/05/28. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti. 
Schváleno/Vydáno: 1992/06/05. Úļinnost: 1994/03/03. 

B.4a.5 Technické normy
83 70 Ochrana pŚírody. Všeobecné požadavky.
¶ ĻSN 83 7000

Soustava norem v oblasti ochrany pŚírody. Základní ustanovení. 
Schválena 1980/11/14. Úļinnost 1982/01/01. 

¶ ĻSN 83 7005
Ochrana pŚírody. Krajiny. Termíny a definice. 
Schválena 1987/05/11. Úļinnost 1988/07/01. 

¶ ĻSN 83 7006
Ochrana pŚírody. Krajiny. Klasifikace. 
Schválena 1988/12/05. Úļinnost 1990/07/01. 

Ochrana zvíŚat
PŚímá ochrana zvíŚat proti týrání 

B.4b.1 Zákony 
¶ zákon ĻNR ļ. 246/1992 Sb., na ochranu zvíŚat proti týrání, ve znŊní zákona ļ.

162/1993 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 167/1993 Sb., ve znŊní zákona ļ. 193/1994 Sb., 
zákona ļ. 243/1997 Sb., usnesení Poslanecké snŊmovny pod ļ. 244/1997 Sb. ze dne 5. záŚí
1997 k zákonu, kterým se mŊní zák. ĻNR ļ. 246/1992 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR ļ.
30/1998 Sb. a zákona ļ. 77/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 149/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Obecná ustanovení; 

§ 1 Úļel zákona; 
§ 5a – 8 Ļást druhá – Ochrana zvíŚat pŚi usmrcování, použití znecitlivŊní a ochrana zvíŚat
pŚi veŚejných vystoupeních nebo svodech zvíŚat;

§ 5a Spoleļná ustanovení; 
§ 5b Porážení nebo utrácení nemocných, vyļerpaných nebo zranŊných zvíŚat;
§ 5c Požadavky na vykládku a pŚehánŊní zvíŚat na jatkách; 
§ 5d Požadavky na pŚepravu zvíŚat pŚepravovaných na jatky v kontejnerech; 
§ 5e Fixace zvíŚat pŚed omráļením, porážením nebo usmrcením; 
§ 5f Postupy omraļování zvíŚat;
§ 5g Postup pŚi vykrvování jateļných zvíŚat;
§ 5h Postupy pŚi usmrcování zvíŚat;

§ 8a – 8l Ļást tŚetí – Ochrana zvíŚat pŚi pŚepravŊ;
§ 8a Zásady pŚepravy zvíŚat;
§ 8b ZvíŚata vylouļená z pŚepravy;
§ 8c Nakládka a vykládka zvíŚat;
§ 8d Požadavky na dopravní prostŚedky;
§ 8e PŚivazování zvíŚat bŊhem pŚepravy;
§ 8f Požadavky na péļi, napájení a krmení zvíŚat pŚi pŚepravŊ;
§ 8g PŚeprava zvíŚat v kontejnerech; 
§ 8h Plánování cesty; 
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§ 8i Dozor nad ochranou zvíŚat pŚi pŚepravŊ;
§ 8k Registrace dopravcŢ pŚepravujících zvíŚata;

§ 9 – 14a Ļást ļtvrtá – Ochrana hospodáŚských zvíŚat, zvíŚat v zájmových chovech a volnŊ
žijících zvíŚat;

§ 9 – 12c Ochrana hospodáŚských zvíŚat;
§ 13 Ochrana zvíŚat v zájmových chovech; 
§ 13a Zvláštní podmínky pro obchod se zvíŚaty urļenými pro zájmové chovy; 
§ 13b Toulavá a opuštŊná zvíŚata;
§ 14 Ochrana volnŊ žijících zvíŚat;
§ 14a Zakázané ļinnosti s volnŊ žijícími zvíŚaty;

§ 15 – 18f Ļást pátá – Ochrana pokusných zvíŚat;
§ 17a Podmínky péļe o pokusná zvíŚata;
§ 17b Preventivní péļe o zdraví pokusných zvíŚat;
§ 17c Podmínky ochrany pŚi pŚemísŠování a pŚepravŊ pokusných zvíŚat;
§ 17d Podmínky pro udŊlení akreditace uživatelskému zaŚízení;
§ 17e Podmínky pro udŊlení osvŊdļení chovnému a dodavatelskému zaŚízení;
§ 17f Posuzovatelé; 
§ 18 Uživatelská zaŚízení;
§ 18a Vedoucí pokusu; 
§ 18b Projekt pokusŢ;
§ 18c Zahájení a ukonļení pokusu; 
§ 18d Chovná, dodavatelská a uživatelská zaŚízení;
§ 18e Ochrana zvíŚat pŚi provádŊní pokusŢ;
§ 18f Odborná pŚíprava k získání odborné zpŢsobilosti pro provádŊní pokusŢ na 
zvíŚatech;

§ 19 – 26 Ļást šestá – Orgány ochrany zvíŚat;
§ 20 Ministerstvo; 
§ 21 ÚstŚední komise; 
§ 22 Orgány veterinární správy; 
§ 23 PŚíslušné státní orgány; 
§ 24 Obce; 
§ 24a Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;

§ 27 – 28a Ļást sedmá – Správní delikty a pŚestupky;
§ 27 Správní delikty; 
§ 28 PŚestupky;
§ 28a Zvláštní opatŚení;

§ 29 – 30 Ļást osmá – ZávŊreļná ustanovení. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/15. Úļinnost: 1992/05/29. 

¶ zákon ļ. 166/1999 Sb., o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ
(veterinární zákon), ve znŊní zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ. 154/2000 Sb., zákona ļ.
102/2001 Sb., zákona ļ. 76/2002 Sb., zákona ļ. 120/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 131/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 286/2003 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 316/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/07/13. Úļinnost: 1999/09/28. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (§ 7 Chov zvŊŚe

v zajetí; § 14 OprávnŊní myslivecké stráže; § 42 Doba lovu a podmínky lovu; § 45 
Hlava V – Zakázané zpŢsoby lovu; § 57 – 60 Hlava I – Orgány státní správy 
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myslivosti a jejich pŢsobnost; § 61 Hlava II – Dozor v myslivosti).
Schváleno/Vydáno: 2001/11/27. Úļinnost: 2002/07/01 (s výjimkou ustanovení § 45 odst. 1 
písm. l) a písm. w)). 

¶ zákon ļ. 147/2002 Sb., o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním ústavu zemŊdŊlském a o 
zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském), ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 21/2004 Sb., zákona ļ.
317/2004 Sb. a zákona ļ. 321/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 462/2004 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 441/2005 Sb. a zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/20. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ zákon ļ. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (§ 8 Zkoušení látek a pŚípravkŢ), ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb., 
zákona ļ. 125/2005 Sb. a zákona ļ. 345/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 434/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/23. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

B.4b.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zpŢsob organizace práce a 

pracovních postupŢ, které je zamŊstnavatel povinen zajistit pŚi práci související s chovem 
zvíŚat.
Oblast úpravy:
§ 1 – 7; 
PŚíloha ļ. 1 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu koní; 
PŚíloha ļ. 2 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu skotu; 
PŚíloha ļ. 3 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu prasat, 
ovcí a koz; 
PŚíloha ļ. 4 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu drŢbeže;
PŚíloha ļ. 5 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu ryb; 
PŚíloha ļ. 6 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu psŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu 
kožešinových zvíŚat;
PŚíloha ļ. 8 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu vļel.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/10. Úļinnost: 2003/01/01. 

B.4b.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpeļné druhy zvíŚat.

Schváleno/Vydáno: 1996/03/26. Úļinnost: 1996/05/01. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 286/1999 Sb., kterou se provádŊjí ustanovení zákona ļ. 166/1999 

Sb., o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (veterinární zákon), o 
zdraví zvíŚat a jeho ochranŊ, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu 
veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestaļním studiu, ve znŊní vyhlášky ļ.
296/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/11/16. Úļinnost: 2000/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 295/2003 Sb., o konfiskátech živoļišného pŢvodu, jejich neškodném 
odstraŔování a dalším zpracovávání. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/03. Úļinnost: 2003/09/10 (s výjimkou ustanovení § 5 písm. c) 
a d) a § 1 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 296/2003 Sb., o zdraví zvíŚat a jeho ochranŊ, o pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat
a o oprávnŊní a odborné zpŢsobilosti k výkonu nŊkterých odborných veterinárních 
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ļinností, ve znŊní vyhlášky ļ. 610/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 330/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/03. Úļinnost: 2003/09/12 (s výjimkou ustanovení § 13). 

¶ vyhláška ļ. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách pŚi obchodování se zvíŚaty, ve znŊní
vyhlášky ļ. 164/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách pŚi obchodování se živoļišnými 
produkty, ve znŊní vyhlášky ļ. 164/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 374/2003 Sb., o náhradŊ nákladŢ spojených s výkonem veterinární prohlídky 
jateļných zvíŚat a masa a s vyšetŚením a posouzením živoļišných produktŢ, ve znŊní
vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 498/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2003/11/10 (s výjimkou Ļásti II /1. kvŊtna
2004/ a Ļásti III /1. ledna 2005/). 

¶ vyhláška ļ. 375/2003 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 166/1999 Sb., 
o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (veterinární zákon), ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, a o veterinárních požadavcích na živoļišné produkty, ve znŊní
vyhlášky ļ. 639/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2003/11/10 (s výjimkou § 37 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktŢ ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvíŚat ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvíŚaty a o 
veterinárních podmínkách jejich dovozu ze tŚetích zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 260/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 192/2004 Sb., o ochranŊ zvíŚat pŚi chovu, veŚejném vystoupení nebo svodu. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Žádost o schválení Śádu ochrany zvíŚat pŚi veŚejném vystoupení nebo svodu zvíŚat a 
žádost o schválení Śádu ochrany zvíŚat pŚi chovu; 
§ 4 Náležitosti Śádu ochrany zvíŚat pŚi veŚejném vystoupení nebo svodu zvíŚat;
§ 5 – 6 Náležitosti Śádu ochrany zvíŚat pŚi chovu; 
§ 7 Poskytování potŚebných dokladŢ a informací provozovatelem útulku nebo záchranné 
stanice pro zvíŚata;
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor Návrh na zahájení správního Śízení o schválení Śádu ochrany zvíŚat pŚi
veŚejném vystoupení nebo svodu zvíŚat;
PŚíloha ļ. 2 – Vzor Návrh na zahájení správního Śízení o schválení Śádu ochrany zvíŚat pŚi
chovu.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: 2004/04/23. 

¶ vyhláška ļ. 193/2004 Sb., o ochranŊ zvíŚat pŚi pŚepravŊ.
Oblast úpravy:
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§ 1 Plán cesty; 
§ 2 Odborná pŚíprava a získání osvŊdļení o odborné kvalifikaci dopravce pŚepravujícího
zvíŚata;
§ 3 Registraļní Śízení a registrace dopravcŢ pŚepravujících zvíŚata;
§ 4 Požadavky na nakládací zaŚízení, spotŚebu vody a prostor pŚi pŚepravŊ;
§ 5 Zvláštní ustanovení pro železniļní pŚepravu;
§ 6 Zvláštní ustanovení pro silniļní pŚepravu;
§ 7 Zvláštní ustanovení pro lodní pŚepravu;
§ 8 Zvláštní ustanovení pro leteckou pŚepravu;
§ 9 Zvláštní podmínky pro pŚepravu zvíŚat v kontejnerech; 
§ 10 Zvláštní podmínky pro pŚepravu drŢbeže a domestikovaných králíkŢ;
§ 11 Zvláštní podmínky pro pŚepravu psŢ a koļek;
§ 12 Zvláštní podmínky pro pŚepravu ostatních savcŢ a ptákŢ;
§ 13 Zvláštní podmínky pro pŚepravu studenokrevných obratlovcŢ;
§ 15 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor plánu cesty; 
PŚíloha ļ. 2a – Vzor osvŊdļení o odborné kvalifikaci dopravce pŚepravujícího zvíŚata;
PŚíloha ļ. 2b – Vzor prŢkazu osoby pŚepravující zvíŚata;
PŚíloha ļ. 3 – Vzor seznamu silniļních dopravních prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Vzor registraļního listu dopravce pŚepravujícího zvíŚata;
PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na nakládací zaŚízení;
PŚíloha ļ. 6 – Orientaļní požadavky na krmení a napájení vybraných druhŢ zvíŚat pŚi
pŚepravŊ;
PŚíloha ļ. 7 – Požadavky na velikost prostor pro pŚepravu vybraných druhŢ zvíŚat.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 207/2004 Sb., o ochranŊ, chovu a využití pokusných zvíŚat.
Oblast úpravy:
§ 1 – 14 Hlava I – Podmínky chovu a využití pokusných zvíŚat;
§ 1 – 9 Oddíl první – Podmínky pro chovná, dodavatelská a uživatelská zaŚízení;

§ 2 Požadavky na prostory pro zvíŚata;
§ 3 Skladovací a pomocné prostory; 
§ 4 Péļe o zvíŚata;
§ 5 Zoohygienické podmínky pro zvíŚata uvnitŚ budov; 
§ 6 Preventivní péļe o zdraví zvíŚat;
§ 7 Podmínky ochrany pŚi pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat;
§ 8 PŚevzetí a umístŊní zvíŚat;
§ 9 Odchyt a karanténa zvíŚat;

§ 10 – 14 Oddíl druhý – Podmínky využití zvíŚat;
§ 10 Ochrana zvíŚat pŚi provádŊní pokusŢ;
§ 11 Projekt pokusŢ;
§ 12 Povolení použití zvíŚat pro projekt pokusŢ;
§ 13 Žádost o udŊlení akreditace uživatelskému zaŚízení;
§ 14 Žádost o udŊlení osvŊdļení chovnému a dodavatelskému zaŚízení;

§ 15 – 17 Hlava II – Oznaļování zvíŚat, zpŢsob vedení evidence a kontrola; 
§ 15 Oznaļování zvíŚat;
§ 16 Evidence vedená uživatelským zaŚízením; 
§ 17 Kontrola; 

§ 18 – 19 Hlava III – Rozsah a zpŢsob zkoušek odborných znalostí nezbytných pro 
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osvŊdļení odborné zpŢsobilosti k práci se zvíŚaty;
§ 19 Rozdílová zkouška; 

§ 20 – 22 Hlava IV – PŚechodná, zrušovací a závŊreļná ustanovení; 
§ 21 Zrušovací ustanovení; 
§ 22 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Tabulka 1 Obvyklé druhy laboratorních zvíŚat; Tabulka 2 Sledování 
zdravotního stavu laboratorních zvíŚat;
PŚíloha ļ. 2 – Obecné pokyny pro chov zvíŚat;
PŚíloha ļ. 3 – Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnŊní;
PŚíloha ļ. 4 – Rozsah odborných znalostí pro získání osvŊdļení odborné zpŢsobilosti podle 
§ 17 odst. 1 zákona; 
PŚíloha ļ. 5 – Rozsah odborných znalostí k získání osvŊdļení odborné zpŢsobilosti pro 
laboranty, techniky a ošetŚovatele zvíŚat v chovných, dodavatelských a uživatelských 
zaŚízeních;
PŚíloha ļ. 6 – Vzorový formuláŚ projektu pokusŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Vzor žádosti o udŊlení akreditace uživatelskému zaŚízení;
PŚíloha ļ. 8 – Vzor žádosti o udŊlení osvŊdļení chovnému nebo dodavatelskému zaŚízení;
PŚíloha ļ. 9 – Náležitosti osvŊdļení dle § 17 odst. 1 zákona. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodáŚských zvíŚat,
ve znŊní vyhlášky ļ. 425/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Minimální standardy pro ochranu skotu; 
§ 3 Minimální standardy pro ochranu prasat; 
§ 4 Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz; 
§ 5 Minimální standardy pro ochranu koní; 
§ 6 Minimální standardy pro ochranu drŢbeže;
§ 7 Obecné zásady pro ochranu nosnic; 
§ 8 Minimální standardy pro ochranu nosnic v alternativních systémech chovu; 
§ 9 Minimální standardy pro ochranu nosnic v neobohacených klecových systémech; 
§ 10 Minimální standardy pro ochranu nosnic v obohacených klecových systémech; 
§ 11 Minimální standardy pro ochranu jedincŢ kura domácího ve výkrmu; 
§ 12 Minimální standardy pro ochranu bŊžcŢ ve farmovém chovu; 
§ 13 Minimální standardy pro ochranu kožešinových zvíŚat ve farmovém chovu; 
§ 14 Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu; 
§ 15 Úļinnost;
PŚíloha – Seznam podnikŢ, které mají Evropskou komisí schválené pŚechodné období do 
31. 12. 2009 na neobohacené klecové technologie pro chov nosnic. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 382/2004 Sb., o ochranŊ hospodáŚských zvíŚat pŚi porážení, utrácení nebo 
jiném usmrcování, ve znŊní vyhlášky ļ. 424/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 OdbornŊ zpŢsobilé osoby k porážení jateļných zvíŚat na jatkách (k § 5a odst. 6 
zákona);
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§ 4 Požadavky na vykládku a pŚehánŊní zvíŚat na jatkách (k § 5c odst. 1, 2, 3 zákona); 
§ 5 Péļe o zvíŚata pŚed porážkou (k § 5c odst. 6, 7 zákona); 
§ 6 Péļe o ryby pŚed usmrcením (k § 5c odst. 6, 7 zákona); 
§ 7 Postupy omraļování zvíŚat (k § 5f zákona); 
§ 8 Vykrvování jateļných zvíŚat (k § 5g zákona); 
§ 9 Postupy pŚi usmrcování zvíŚat (k § 5h zákona); 
§ 10 Postupy pŚi usmrcování nadpoļetných kuŚat a embryí kuŚat v líhních (k § 5h odst. 2 
zákona);
§ 11 Postupy pŚi usmrcování kožešinových zvíŚat ve farmovém chovu (k § 5h odst. 3 
zákona);
§ 12 Zrušovací ustanovení; 
§ 13 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Podmínky pŚechovávání živých ryb v kádích a pŚíruļních nádržích; 
PŚíloha ļ. 2 – Nákresy a popis stanovených míst na hlavŊ zvíŚete pro vedení omraļovacího
úderu a umístŊní mechanického omraļovacího nástroje. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/15. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 528/2004 Sb., o požadavcích na národní referenļní laboratoŚe a referenļní
laboratoŚe v oblasti ļinností v pŢsobnosti zákona o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Požadavky na materiální a personální vybavení laboratoŚí;
§ 3 Požadavky na zamŊŚení, organizaci a metody ļinnosti laboratoŚí;
§ 6 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/09/30. Úļinnost: 2004/11/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemŊdŊlství

(§ 7 – 17 Ļást tŚetí – Požadavky na Śešení staveb pro hospodáŚská zvíŚata; § 7 
Spoleļné požadavky na stavby pro hospodáŚská zvíŚata; § 8 Požadavky na stavby pro 
hlavní druhy hospodáŚských zvíŚat).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 244/2002 Sb., kterou se provádí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
449/2001 Sb., o myslivosti (§ 9 – 13 Hlava I – Loveļtí dravci /§ 9 Bližší pokyny o 
používání loveckých dravcŢ; § 10 – 11 ZpŢsob provádŊní sokolnických zkoušek/; § 14 
– 18 Hlava II – Loveļtí psi; /§ 14 Bližší pokyny o používání loveckých psŢ; § 15 Poļty
psŢ stanovené pro jednotlivé druhy honiteb; § 16 Poļty loveckých psŢ pro spoleļné
lovy; § 17 ZpŢsob provádŊní zkoušek psŢ z výkonu/).
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 245/2002 Sb., o dobŊ lovu jednotlivých druhŢ zvŊŚe a o bližších 
podmínkách provádŊní lovu, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 480/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 290/2003 Sb., o veterinárních pŚípravcích a veterinárních technických 
prostŚedcích (§ 16 – 18 Klinické hodnocení veterinárního technického prostŚedku; § 
16 Projekt klinického hodnocení).
Schváleno/Vydáno: 2003/08/26. Úļinnost: 2003/09/05. 

¶ vyhláška ļ. 325/2003 Sb., kterou se stanoví pravidla pro používání léļivých pŚípravkŢ pŚi
poskytování veterinární péļe, vļetnŊ souvisejícího pŚedepisování a výdeje léļivých
pŚípravkŢ a požadavkŢ pro vedení záznamŢ o tŊchto ļinnostech, a náležitosti oznámení o 
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nakládání s látkami nebo pŚípravky, vļetnŊ podmínek pro vedení a uchovávání záznamŢ o 
tŊchto ļinnostech.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/10. Úļinnost: 2003/09/30. 

¶ vyhláška ļ. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 
chemických látek a chemických pŚípravkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 449/2005 Sb. (PŚíloha ļ.
2 – Základní pojmy a metody pro zkoušení toxicity chemických látek nebo 
chemických pŚípravkŢ).
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ.
Schváleno/Vydáno: 2004/10/26. Úļinnost: 2005/01/01. 

NepŚímá ochrana proti týrání – zdraví zvíŚat

B.4c.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znŊní zákona ļ. 244/2000 Sb., v úplném znŊní pod 
ļ. 68/2001 Sb., ve znŊní zákona ļ. 147/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ.
21/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 114/2004 Sb., ve znŊní zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 3b Základní ustanovení; 
§ 3b Požadavky na bezpeļnost krmných produktŢ;

§ 4 – 15 Ļást druhá – Výroba, dovoz a uvádŊní do obŊhu krmiv, doplŔkových látek a 
premixŢ;

§ 5 Vedení evidence; 
§ 6 Odborná zpŢsobilost;
§ 7 Požadavky na výrobní provozy a zaŚízení;
§ 8 Registrace výrobcŢ, dovozcŢ a dodavatelŢ;
§ 8a Registrace distributorŢ;
§ 8b Evidence výrobních provozŢ;
§ 9 Rozhodnutí o registraci výrobcŢ, dovozcŢ a dodavatelŢ;
§ 10 ZveŚejnŊní registrace výrobcŢ, dodavatelŢ, distributorŢ a dovozcŢ;
§ 11 – 13 Oznaļování a balení; 
§ 14 – 15 Skladování a pŚeprava;

§ 16 – 19 Ļást tŚetí – Odborný dozor a zkoušení; 
§ 16b Systém rychlého varování; 
§ 17 Vzorkování a laboratorní zkoušení; 
§ 18 Zvláštní opatŚení;
§ 19 Pokuty; 

§ 20 – 21 Ļást ļtvrtá – Výroba a dovoz krmiv pro výzkumné úļely;
§ 22 – 25 Ļást pátá; 

§ 22 řízení ve vŊcech upravených tímto zákonem; 
§ 23 PŚechodné ustanovení; 
§ 24 Zrušovací ustanovení; 
§ 25 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 1996/03/15. Úļinnost: 1996/09/01. 
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¶ zákon ļ. 166/1999 Sb., o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ
(veterinární zákon), ve znŊní zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ. 154/2000 Sb., zákona ļ.
102/2001 Sb., zákona ļ. 76/2002 Sb., zákona ļ. 120/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 131/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 286/2003 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 316/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 78 Ļást první – Veterinární péļe;
§ 1 – 3 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Veterinární péļe;
§ 3 Základní pojmy; 

§ 4 – 17b Hlava II – Zdraví zvíŚat a jeho ochrana; 
§ 4 – 5 Oddíl 1 – Povinnosti chovatelŢ;
§ 6 – 9 Oddíl 2 – PŚemístŊní a vnitrostátní pŚeprava zvíŚat;
§ 9 Svod zvíŚat;
§ 9a ShromažŅovací stŚedisko;
§ 10 – 17 Oddíl 3 – Nákazy a jejich zdolávání; 
§ 15 – 17 Ochranná a zdolávací opatŚení;
§ 17a SíŠ epizootologického sledování; 
§ 17b Ostatní nákazy a jejich zdolávání; 

§ 18 – 27 Hlava III – Zdravotní nezávadnost živoļišných produktŢ;
§ 18 – 21 Oddíl 1 – Základní veterinární požadavky na živoļišné produkty; 
§ 20 – 21 Veterinární vyšetŚení živoļišných produktŢ;
§ 22 – 25 Oddíl 2 – Povinnosti osob, které vyrábŊjí, zpracovávají a uvádŊjí do obŊhu
živoļišné produkty; 
§ 23 Povinnosti provozovatele jatek; 
§ 25 Prodej zvíŚat a živoļišných produktŢ v tržnicích a na tržištích; 
§ 26 – 27 Oddíl 3 - Vnitrostátní pŚeprava živoļišných produktŢ;

§ 28 – 38d Hlava IV – Veterinární podmínky obchodování se zvíŚaty a živoļišnými 
produkty s ļlenskými státy, jejich dovozu a tranzitu z tŚetích zemí a jejich vývozu do 
tŊchto zemí; 

§ 28 – 31 Oddíl 1 – Obchodování se zvíŚaty a živoļišnými produkty s ļlenskými státy; 
§ 29 Veterinární kontrola v místŊ pŢvodu;
§ 30 Veterinární kontrola pŚi pŚíchodu na místo urļení;
§ 32 – 38d Oddíl 2 – Dovoz a tranzit zvíŚat, živoļišných produktŢ a ostatního 
veterinárního zboží z tŚetích zemí a jejich vývoz do tŊchto zemí; 
§ 32 – 33 Dovoz z tŚetích zemí; 
§ 34 – 35 Dovoz zvíŚat;
§ 36 – 37 Dovoz živoļišných produktŢ;
§ 38 Tranzit zvíŚat a živoļišných produktŢ z tŚetích zemí; 
§ 38b Vývoz zvíŚat a živoļišných produktŢ do tŚetích zemí; 

§ 39 – 42 Hlava V – Veterinární asanace; 
§ 43 – 57 Hlava VI – Státní správa ve vŊcech veterinární péļe;

§ 43 Orgány státní správy ve vŊcech veterinární péļe;
§ 47 Orgány veterinární správy; 
§ 48 Státní veterinární správa; 
§ 49 Krajská veterinární správa; 
§ 50 – 51 Povolení k výkonu nŊkterých odborných veterinárních ļinností;
§ 51a Národní referenļní laboratoŚe a referenļní laboratoŚe;
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§ 52 – 53 Státní veterinární dozor; 
§ 54 – 55 MimoŚádná veterinární opatŚení;
§ 56 Závazný posudek; 

§ 58 – 64 Hlava VII – Odborná veterinární ļinnost a její výkon; 
§ 58 Odborná veterinární ļinnost;
§ 59 Odborná zpŢsobilost;
§ 60 – 62 Soukromí veterinární lékaŚi;
§ 64 Soukromí veterinární technici; 

§ 65 – 66c Hlava VIII – Veterinární pŚípravky a veterinární technické prostŚedky;
§ 67 – 70 – Hlava IX – Náhrada nákladŢ a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpeļnými 
nákazami; 
§ 71 – 74 Hlava X – Sankce; 
§ 75 – 78 Hlava XI – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;

§ 78 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 82 Ļást pátá – Zrušovací ustanovení; 
§ 83 Ļást šestá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Nákazy, jejichž výskyt je povinnŊ hlášen komisi a ļlenským státŢm; 
PŚíloha ļ. 2 – Nákazy, které se považují za nebezpeļné;
PŚíloha ļ. 3 – Nákazy, pŚi jejichž výskytu se poskytuje náhrada nákladŢ a ztrát podle § 67 
odst. 2; 
PŚíloha ļ. 4 – Nákazy, pŚi jejichž výskytu se poskytuje náhrada nákladŢ a ztrát podle § 67 
odst. 3; 
PŚíloha ļ. 5 – Ļást A Studijní program pro veterinární lékaŚe; Ļást B Oblasti, jejichž 
znalosti jsou pŚedpokladem k získání diplomu, vysvŊdļení nebo jiného dokladu o 
požadovaném vzdŊlání ve veterinárním lékaŚství a hygienŊ.
Schváleno/Vydáno: 1999/07/13. Úļinnost: 1999/09/28. 

¶ zákon ļ. 154/2000 Sb., o šlechtŊní, plemenitbŊ a evidenci hospodáŚských zvíŚat a o 
zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (plemenáŚský zákon), ve znŊní zákona ļ. 309/2002 
Sb., zákona ļ. 162/2003 Sb., zákona ļ. 282/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 16/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 35 Ļást první – ŠlechtŊní, plemenitba a evidence; 
§ 1 – 3 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt a úļel úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 OprávnŊné osoby; 

§ 4 – 14 Hlava II – ŠlechtŊní vyjmenovaných hospodáŚských zvíŚat;
§ 4 Šlechtitelská ļinnost a šlechtitelská opatŚení;
§ 5 Uznaná chovatelská sdružení; 
§ 6 Chovatelské podniky; 
§ 7 Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování; 
§ 8 Plemenná hodnota a hodnocení vyjmenovaných hospodáŚských zvíŚat;
§ 9 Plemenné knihy; 
§ 10 PlemenáŚské evidence; 
§ 11 Potvrzení o pŢvodu plemenných zvíŚat;
§ 12 OvŊŚování a osvŊdļování pŢvodu a stanovování genetického typu plemenných 
zvíŚat;
§ 13 Šlechtitelské chovy; 
§ 14 Genetické zdroje; 

§ 15 – 19 Hlava III – Plemenitba skotu, koní, prasat, ovcí, koz a bŊžcŢ;
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§ 15 Státní registr plemeníkŢ;
§ 16 Inseminaļní stanice; 
§ 17 ProvádŊní inseminace; 
§ 18 StŚediska pro pŚenos embryí; 
§ 19 PŚirozená plemenitba; 

§ 20 Hlava IV – Plemenitba drŢbeže, plemenných ryb a vļel;
§ 21 Hlava V - Prodej a nákup plemenných zvíŚat, inseminaļních dávek, embryí, 
vajeļných bunŊk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a vļel;
§ 22 – 23 Hlava VI – Oznaļování a evidence; 

§ 22 Díl 1 – Oznaļování;
§ 23 – 23c Díl 2 – Evidence; 
§ 23 Povinnosti chovatelŢ;
§ 23a Povinnosti provozovatelŢ jatek, provozovatelŢ líhní, provozovatelŢ
shromažŅovacích stŚedisek, obchodníkŢ, dopravcŢ, uživatelských zaŚízení a 
asanaļních podnikŢ;
§ 23b Informaļní systém ústŚední evidence; 
§ 23c PovŊŚená osoba; 

§ 24 – 25 Hlava VII – Dozorļí ļinnost;
§ 24 Ļeská plemenáŚská inspekce; 
§ 25 Zvláštní opatŚení;

§ 26 – 28 Hlava VIII – Sankce; 
§ 29 – 33 Hlava IX – Spoleļná ustanovení; 

§ 29 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 29a VeŚejné listiny; 
§ 30 Odborná zpŢsobilost;
§ 31 Cena za odborné úkony; 
§ 32 Ohlašovací povinnost; 
§ 33 ZmocŔovací ustanovení; 

§ 34 – 35 Hlava X – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 36 Ļást druhá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 37 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o zŚízení ministerstev a jiných ústŚedních orgánŢ státní 
správy Ļeské republiky; 
§ 38 Ļást ļtvrtá – ZmŊna veterinárního zákona; 
§ 39 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha – Seznam neplemenných ryb, jejichž evidenci upravuje plemenáŚský zákon. 
Schváleno/Vydáno: 2000/05/17. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 242/2000 Sb., o ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. a 
zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádŊní biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek 
na trh a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb. a 
zákona ļ. 125/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/08. Úļinnost: 2002/07/01. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 79/1997 Sb., o léļivech a o zmŊnách a doplnŊní nŊkterých souvisejících zákonŢ,

ve znŊní zákona ļ. 149/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 402/2000 
Sb., ve znŊní zákona ļ. 102/2001 Sb., zákona ļ. 138/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., 
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zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 129/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 269/2003 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 274/2003 Sb. a zákona ļ. 228/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/03/19. Úļinnost: 1998/01/01. 

B.4c.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 114/1999 Sb., kterým se pro úļely trestního zákona stanoví, co se 

považuje za jedy, nakažlivé choroby a škŢdce, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 40/2002 Sb. a 
naŚízení vlády ĻR ļ. 444/2003 Sb. (PŚíloha ļ. 3 – Nakažlivé choroby domácích nebo 
jiných hospodáŚsky dŢležitých zvíŚat pro úļely trestního práva).
Schváleno/Vydáno: 1999/05/10. Úļinnost: 1999/06/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zpŢsob organizace práce a 
pracovních postupŢ, které je zamŊstnavatel povinen zajistit pŚi práci související s chovem 
zvíŚat.
Oblast úpravy:
§ 1 – 7; 
PŚíloha ļ. 1 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu koní; 
PŚíloha ļ. 2 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu skotu; 
PŚíloha ļ. 3 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu prasat, 
ovcí a koz; 
PŚíloha ļ. 4 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu drŢbeže;
PŚíloha ļ. 5 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu ryb; 
PŚíloha ļ. 6 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu psŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu 
kožešinových zvíŚat;
PŚíloha ļ. 8 – Další požadavky na organizaci práce a pracovní postupy pŚi chovu vļel.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/10. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 179/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na veterinární 
technické prostŚedky.
Oblast úpravy:
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 4 – 6 Postupy posuzování shody; 
§ 7 – 9 Prohlášení o shodŊ veterinárních technických prostŚedkŢ;
§ 7 Prohlášení o shodŊ elektrických veterinárních technických prostŚedkŢ;
§ 8 Prohlášení o shodŊ jiných veterinárních technických prostŚedkŢ;
§ 10 Ochranné opatŚení;
§ 11 PŚechodné ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Elektrické veterinární technické prostŚedky;
PŚíloha ļ. 2 – Základní požadavky na jiné veterinární technické prostŚedky;
PŚíloha ļ. 3 – Vzor prohlášení o shodŊ elektrického veterinárního technického prostŚedku;
PŚíloha ļ. 4 – Vzor znaļky shody, která se umísŠuje na elektrický veterinární technický 
prostŚedek.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/31. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku 
rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
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§ 3 Úkoly ļlenŢ sítŊ;
§ 4 Úkoly Národního kontaktního místa; 
§ 5 Postup Národního kontaktního místa pŚi oznámení výskytu rizikového výrobku ļlenem 
sítŊ;
§ 6 Postup Národního kontaktního místa pŚi oznámení výskytu rizikového výrobku 
Evropskou komisí; 
§ 7 Postup orgánŢ státního dozoru a celních orgánŢ pŚi výskytu rizikového výrobku; 
§ 8 Postup vŊcnŊ pŚíslušného orgánu státního dozoru pŚi oznámení výskytu rizikového 
výrobku Národním kontaktním místem; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2005/02/09. Úļinnost: 2005/03/01. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je 

podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splŔujícími odbornou zpŢsobilost
stanovenou tímto naŚízením (PŚíloha – Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel 
povinen zajistit pouze fyzickými osobami splŔujícími odbornou zpŢsobilost, a 
odborné zpŢsobilosti pro výkon tŊchto ļinností /Obchod se zvíŚaty urļenými pro 
zájmové chovy/).
Schváleno/Vydáno: 2001/05/14. Úļinnost: 2001/10/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytování dotace na 
provádŊní opatŚení ke zlepšení obecných podmínek pro produkci vļelaŚských produktŢ a 
jejich uvádŊní na trh. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/11. Úļinnost: 2005/05/26. 

B.4c.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 314/1995 Sb., kterou se stanoví územní pŢsobnost Okresní 

veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník. 
Schváleno/Vydáno: 1995/12/21. Úļinnost: 1996/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvíŚat.
Oblast úpravy:
§ 1 – 17 Hlava I – Bližší podmínky chovu a využití pokusných zvíŚat;
§ 1 – 9 Oddíl první – Podmínky pro chovná, dodavatelská a uživatelská zaŚízení;

§ 1 Objekty a prostory chovných, dodavatelských a uživatelských zaŚízení;
§ 2 Požadavky na prostory pro zvíŚata;
§ 3 Skladovací a pomocné prostory; 
§ 4 Péļe o zvíŚata;
§ 5 Zoohygienické podmínky pro zvíŚata uvnitŚ budov; 
§ 6 Výživa a napájení; 
§ 7 Preventivní péļe o zdraví zvíŚat;
§ 8 Podmínky ochrany pŚi pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat;
§ 9 PŚevzetí a umístŊní zvíŚat;

§ 10 – 17 Oddíl druhý – Podmínky využití zvíŚat;
§ 10 Ochrana zvíŚat pŚi provádŊní pokusŢ;
§ 11 Zahájení a ukonļení pokusu; 
§ 12 Projekt pokusŢ;
§ 13 Povolení použití zvíŚat pro projekt pokusŢ;
§ 14 Podmínky pro udŊlení akreditace; 
§ 15 UdŊlení akreditace; 
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§ 16 Akreditaļní údaje; 
§ 17 Podmínky pro udŊlení osvŊdļení chovnému a dodavatelskému zaŚízení;

§ 18 Hlava II – Složení a ļinnost odborných komisí; 
§ 19 – 22 Hlava III – Oznaļování zvíŚat a zpŢsob vedení evidence; 

§ 19 Oznaļování zvíŚat;
§ 20 Evidence vedená ústŚední komisí; 
§ 21 Evidence vedená uživatelským zaŚízením; 
§ 22 Evidence vedená chovným a dodavatelským zaŚízením; 

§ 23 Hlava IV – Rozsah a zpŢsob zkoušek odborných znalostí nezbytných pro osvŊdļení
odborné zpŢsobilosti k práci se zvíŚaty;
§ 24 – 25 Hlava V – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1; 
PŚíloha ļ. 2 – Obecné pokyny pro chov pokusných zvíŚat;
PŚíloha ļ. 3 – Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnŊní;
PŚíloha ļ. 4 – Rozsah odborných znalostí pro získání osvŊdļení odborné zpŢsobilosti podle 
§ 17 zákona; 
PŚíloha ļ. 5 – Rozsah odborných znalostí k získání osvŊdļení odborné zpŢsobilosti pro 
laboranty, techniky a ošetŚovatele zvíŚat v chovných, dodavatelských a uživatelských 
zaŚízeních.
Schváleno/Vydáno: 1997/12/04. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 286/1999 Sb., kterou se provádŊjí ustanovení zákona ļ. 166/1999 
Sb., o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (veterinární zákon), o 
zdraví zvíŚat a jeho ochranŊ, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu 
veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestaļním studiu, ve znŊní vyhlášky ļ.
296/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 10 – 16 Ļást druhá – Veterinární podmínky dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního 
zboží;

§ 13 – 14 Pohraniļní veterinární kontrola; 
§ 15 – 16 Veterinární kontrola v místŊ urļení;

Schváleno/Vydáno: 1999/11/16. Úļinnost: 2000/01/01. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 91/1996 Sb., o krmivech, 

ve znŊní zákona ļ. 244/2000 Sb., ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 343/2001 Sb., vyhlášky 
MZe ĻR ļ. 472/2001 Sb., vyhlášky MZe ĻR ļ. 169/2002 Sb., vyhlášky MZe ĻR ļ.
544/2002 Sb., vyhlášky ļ. 284/2003 Sb., vyhlášky ļ. 434/2003 Sb., vyhlášky ļ. 184/2004 
Sb. a vyhlášky ļ. 77/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Oddíl první; 

§ 1 Zakázané látky a produkty, skladištní škŢdci;
§ 2 Nežádoucí látky a produkty; 
§ 3 Radioaktivní kontaminace krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
§ 4 Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a vedení evidence u výrobcŢ;
§ 5 Požadavky na dodavatele nebo dovozce uvádŊjící do obŊhu doplŔkové látky nebo 
premixy nebo urļitá proteinová krmiva; 
§ 6 Požadavky na evidenci pro distributory a dovozce, kteŚí nemají v držení a uvádŊjí
do obŊhu doplŔkové látky nebo premixy nebo urļitá proteinová krmiva; 

§ 7 – 10 Oddíl druhý – Krmné suroviny a urļitá proteinová krmiva; 
§ 7 Krmné suroviny; 
§ 8 Urļitá proteinová krmiva; 
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§ 11 – 14 Oddíl tŚetí – DoplŔkové látky, premixy a nosiļe;
§ 11 DoplŔkové látky; 
§ 12 – 14 Premixy a nosiļe;

§ 15 – 17 Oddíl ļtvrtý – Kompletní a doplŔková krmiva; 
§ 16 Požadavky na jakost; 

§ 18 Oddíl pátý – Odborná zpŢsobilost pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádŊní do obŊhu;
§ 19 – 23 Oddíl šestý – Požadavky na registraci výrobcŢ, dodavatelŢ, dovozcŢ a 
distributorŢ a technické parametry biologického zkoušení; 

§ 19 Registrace výrobcŢ, dovozcŢ a dodavatelŢ;
§ 19a Evidence výrobních provozŢ;
§ 20 Registrace distributorŢ;
§ 21 – 23 Biologické zkoušení; 
§ 23 Evidence výsledkŢ;

§ 24 – 30 Oddíl sedmý – Oznaļování krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
§ 25 Oznaļování krmných surovin; 
§ 25a Krmné suroviny ze tŚetích zemí; 
§ 26 Oznaļování urļitých proteinových krmiv; 
§ 27 Oznaļování doplŔkových látek; 
§ 28 Oznaļování premixŢ;
§ 29 Oznaļování kompletních a doplŔkových krmiv; 
§ 30 Oznaļování dietních krmiv; 

§ 30a – 30b Oddíl osmý – PŚeprava krmiv obsahujících krmné suroviny živoļišného
pŢvodu;

§ 30a – 30b PŚeprava zpracovaných živoļišných proteinŢ a krmiv, která je obsahují; 
§ 31 Zrušovací ustanovení; 

PŚíloha ļ. 1A – Zakázané látky a produkty; 
PŚíloha ļ. 1B – Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatŚení k prevenci 
transmisivních spongiformních encefalopatií; 
PŚíloha ļ. 1C – Podmínky pro užití nŊkterých zpracovaných živoļišných proteinŢ, jejichž 
používání není zakázáno; 
PŚíloha ļ. 2 – Skladištní škŢdci;
PŚíloha ļ. 3 – Nežádoucí látky; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na výrobní zaŚízení u výrobcŢ doplŔkových látek, urļitých
proteinových krmiv, premixŢ, kompletních a doplŔkových krmiv s použitím doplŔkových
látek nebo premixŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na výrobní zaŚízení pro výrobu krmiv s použitím doplŔkových
krmiv; 
PŚíloha ļ. 6 – Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a na vedení evidence 
stanovené pro výrobce a dodavatele doplŔkových látek a urļitých proteinových krmiv; 
PŚíloha ļ. 7 – Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a na vedení evidence 
stanovené pro výrobce a dodavatele premixŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a na vedení evidence 
stanovené pro výrobce kompletních a doplŔkových krmiv s použitím doplŔkových látek 
nebo premixŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a na vedení evidence 
stanovené pro výrobce krmných smŊsí s použitím krmných surovin s nadlimitním obsahem 
nežádoucích látek a produktŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Požadavky na výrobní provozy, výrobní zaŚízení a na vedení evidence 
stanovené pro výrobce, na které se nevztahují pŚílohy ļ. 6, 7 a 8; 
PŚíloha ļ. 11A – Krmné suroviny; 
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PŚíloha ļ. 11B – Základní seznam krmných surovin; 
PŚíloha ļ. 11C – Krmné suroviny neuvedené v ļásti B a B 1; 
PŚíloha ļ. 12 – Urļitá proteinová krmiva; 
PŚíloha ļ. 13 – Tolerance pro jakostní znaky krmných surovin a urļitých proteinových 
krmiv; 
PŚíloha ļ. 14 – DoplŔkové látky; 
PŚíloha ļ. 14A – Obecná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 14C1 – Seznam doplŔkových látek povolených na dobu 10 let, jejichž povolení 
je vázáno na osobu odpovŊdnou za jejich uvádŊní do obŊhu;
PŚíloha ļ. 14C2 – Seznam doplŔkových látek povolených doļasnŊ na dobu ne delší než 
ļtyŚi roky nebo pŊt let v pŚípadŊ doplŔkových látek, které byly pŚedmŊtem doļasného
povolení pŚed 1. dubnem 1998, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovŊdnou za jejich 
uvádŊní do obŊhu;
PŚíloha ļ. 14C3 – Seznam doplŔkových látek skupin B. až P. povolených na dobu 
neurļitou;
PŚíloha ļ. 14C4 – Seznam doplŔkových látek skupin F. až P. povolených doļasnŊ na dobu 
ne delší než ļtyŚi roky nebo pŊt let v pŚípadŊ doplŔkových látek, které byly pŚedmŊtem 
doļasného povolení pŚed 1. dubnem 1998; 
PŚíloha ļ. 15A – Obecná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 15B; 
PŚíloha ļ. 16 – Tolerance pro jakostní znaky u kompletních, doplŔkových a dietních krmiv 
pro hospodáŚská zvíŚata;
PŚíloha ļ. 17 – Tolerance pro jakostní znaky u kompletních, doplŔkových a dietních krmiv 
pro domácí zvíŚata;
PŚíloha ļ. 18 – Další náležitosti k žádosti o registraci výrobce a výrobního provozu nebo 
dovozce nebo dodavatele; 
PŚíloha ļ. 19 – Biologické zkoušení; 
PŚíloha ļ. 20 – Základní biologické zkoušení krmiv; 
PŚíloha ļ. 21 – Zkoušení konzervaļní úļinnosti;
PŚíloha ļ. 22 – Zkoušení jakosti živoļišných produktŢ;
PŚíloha ļ. 23 ļást I – Biologické zkoušení doplŔkových látek (Ļást I.A – Biologické 
zkoušení doplŔkových látek jiných než mikroorganismy a enzymy; Ļást I.B – Biologické 
zkoušení mikroorganismŢ a enzymŢ);
PŚíloha ļ. 23 ļást II – Biologické zkoušení urļitých proteinových krmiv; 
PŚíloha ļ. 24 – Souhrnná dokumentace biologického zkoušení; 
PŚíloha ļ. 25 – Monografie k souhrnné dokumentaci biologického zkoušení doplŔkových
látek;
PŚíloha ļ. 26 – Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplŔkových krmiv pro 
hospodáŚská zvíŚata;
PŚíloha ļ. 27 – Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplŔkových krmiv pro 
domácí zvíŚata;
PŚíloha ļ. 28 – Výpoļet energie u kompletních, doplŔkových a dietních krmiv; 
PŚíloha ļ. 29 – Skupiny surovin pro uvádŊní druhŢ krmných surovin v oznaļování
kompletních a doplŔkových krmiv pro domácí zvíŚata.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/11. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 471/2000 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
154/2000 Sb., o šlechtŊní, plemenitbŊ a evidenci hospodáŚských zvíŚat a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ (plemenáŚský zákon), ve znŊní vyhlášky ļ. 326/2003 Sb. a 
vyhlášky ļ. 475/2004 Sb. 
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Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Oddíl 1 – OprávnŊné osoby, uznaná chovatelská sdružení a chovatelské podniky; 

§ 1 Náležitosti žádosti o udŊlení souhlasu k výkonu ļinností (k § 3 odst. 1 zákona); 
§ 2 Náležitosti žádosti o uznání chovatelského sdružení (k § 5 odst. 1 zákona); 
§ 3 Náležitosti žádosti o uznání osoby jako chovatelského podniku [k § 6 odst. 8 písm. 
a) zákona] 

§ 4 – 10 Oddíl 2 – ZpŢsoby testování finálních hybridŢ v testaļních zaŚízeních (k § 6 odst. 
8 písm. b) zákona); 

§ 4 Spoleļná ustanovení; 
§ 5 ZpŢsob testování finálních hybridŢ skotu; 
§ 6 ZpŢsob testování finálních hybridŢ prasat; 
§ 7 ZpŢsob testování finálních hybridŢ ovcí a koz; 
§ 8 ZpŢsob testování finálních hybridŢ a rodiļŢ drŢbeže;
§ 9 ZpŢsob testování finálních hybridŢ bŊžcŢ;
§ 10 ZpŢsob testování finálních hybridŢ plemenných ryb; 

§ 11 Oddíl 3 – Požadavky na obsah Śádu chovného registru (k § 6 odst. 8 písm. c) zákona); 
§ 11 Obsah Śádu chovného registru; 

§ 12 – 19 Oddíl 4 – Šlechtitelská ļinnost v chovech vyjmenovaných hospodáŚských zvíŚat
(K § 7 odst. 1 a 8 a § 8 odst. 5 zákona); 

§ 12 Šlechtitelská ļinnost v chovu skotu; 
§ 13 Šlechtitelská ļinnost v chovu koní; 
§ 14 Šlechtitelská ļinnost v chovu prasat; 
§ 15 Šlechtitelská ļinnost v chovu ovcí a koz; 
§ 16 Šlechtitelská ļinnost v chovu plemenné drŢbeže;
§ 17 Šlechtitelská ļinnost v chovu bŊžcŢ;
§ 18 Šlechtitelská ļinnost v chovu ryb; 
§ 19 Šlechtitelská ļinnost v chovu vļel;

§ 20 – 22 Oddíl 5 – Plemenné knihy (k § 9 odst. 5 zákona); 
§ 20 Forma plemenných knih; 
§ 21 ĻlenŊní plemenných knih; 
§ 22 Požadavky na obsah ŚádŢ plemenných knih; 

§ 23 – 25 Oddíl 6 – PlemenáŚské evidence (k § 10 odst. 3 zákona); 
§ 23 PlemenáŚská evidence plemenné drŢbeže;
§ 24 PlemenáŚská evidence plemenných ryb; 
§ 25 PlemenáŚská evidence vļel;

§ 26 – 28 Oddíl 7 – Obsah potvrzení o pŢvodu plemenných zvíŚat (k § 11 odst. 5 zákona); 
§ 26 Potvrzení o pŢvodu plemenných zvíŚat;
§ 27 Potvrzení o pŢvodu plemenné drŢbeže;
§ 28 Potvrzení o pŢvodu plemenných ryb; 

§ 29 Oddíl 8 – OvŊŚování a osvŊdļování pŢvodu a stanovování genetického typu 
plemenných zvíŚat (k § 12 odst. 7 zákona); 

§ 29 Náležitosti osvŊdļení o ovŊŚení pŢvodu nebo stanovení genetického typu; 
§ 30 – 31 Oddíl 9 – Vyjmenovaná hospodáŚská zvíŚata, z jejichž chovŢ mohou být 
šlechtitelské chovy uznávány, a požadavky na kvalitu zvíŚat zaŚazovaných do 
šlechtitelských chovŢ (k § 13 odst. 6 zákona); 

§ 30 Vyjmenovaná hospodáŚská zvíŚata, z jejichž chovŢ mohou být šlechtitelské 
chovy uznávány; 
§ 31 Požadavky na kvalitu zvíŚat zaŚazovaných do šlechtitelského chovu; 

§ 32 – 33 Oddíl 10 – Genetické zdroje (k § 14 odst. 2 zákona); 
§ 32 Plemena zaŚazená do genetických zdrojŢ;
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§ 33 Osoby pro zpracovávání a zajišŠování programu uchování genetických zdrojŢ a 
obsah tŊchto programŢ;

§ 34 Oddíl 11 – Státní registr plemeníkŢ (k § 15 odst. 3 zákona); 
§ 34 ZpŢsob vedení státního registru plemeníkŢ;

§ 35 – 38 Oddíl 12 – Inseminaļní stanice (k § 16 odst. 4 zákona); 
§ 36 Požadavky na kvalitu a identifikaci spermatu a inseminaļních dávek [k § 16 odst. 
4 písm. b) zákona]; 
§ 37 Požadavky na technické vybavení inseminaļní stanice a odbŊrového místa [k § 
16 odst. 4 písm. c) zákona]; 
§ 38 Obsah a zpŢsob vedení evidence a pŚedávání údajŢ osobŊ povŊŚené vedením 
ústŚední evidence [k § 16 odst. 4 písm. d) zákona]; 

§ 39 – 42 Oddíl 13 – Inseminace skotu, koní, prasat, ovcí, koz a bŊžcŢ (k § 17 odst. 2 a 5 
zákona);

§ 39 Technologické a hygienické postupy pŚi inseminaci a skladování inseminaļních
dávek [k § 17 odst. 2 a odst. 5 písm. a) zákona]; 
§ 40 Požadavky na technické vybavení pro provádŊní inseminace [k § 17 odst. 5 písm. 
b) zákona]; 
§ 41 Obsah a zpŢsob vedení záznamŢ o inseminaci a jejich pŚedávání osobŊ povŊŚené
vedením ústŚední evidence [k § 17 odst. 5 písm. c) zákona]; 
§ 42 Podmínky pro zabezpeļení Śádného a bezpeļného provádŊní inseminace [k § 17 
odst. 5 písm. d) zákona]; 

§ 43 – 47 Oddíl 14 – StŚediska pro pŚenos embryí (k § 18 odst. 1 a 4 zákona); 
§ 43 Technologické a hygienické postupy získávání, kultivace a uchovávání embryí, 
vajeļných bunŊk a pŚenosu embryí [k § 18 odst. 4 písm. a) zákona]; 
§ 44 Požadavky na kvalitu a identifikaci embryí a vajeļných bunŊk [k § 18 odst. 4 
písm. b) zákona]; 
§ 45 Požadavky na technické vybavení stŚediska pro pŚenos embryí [k § 18 odst. 1 a 
odst. 4 písm. c) zákona]; 
§ 46 Obsah a zpŢsob vedení záznamŢ a jejich pŚedávání osobŊ povŊŚené vedením 
ústŚední evidence [k § 18 odst. 4 písm. d) zákona]; 
§ 47 Podmínky pro zabezpeļení Śádného a bezpeļného provádŊní pŚenosu embryí [k § 
18 odst. 4 písm. e) zákona]; 

§ 48 Oddíl 15 – PŚirozená plemenitba (k § 19 odst. 4 zákona); 
§ 48 Rozsah záznamŢ a zpŢsob jejich pŚedávání osobŊ povŊŚené vedením ústŚední
evidence;

§ 49 – 53 Oddíl 16 – Nákup a prodej vyjmenovaných hospodáŚských zvíŚat a jejich 
plemenného materiálu (k § 21 odst. 10 zákona); 

§ 49 Náležitosti prŢvodního listu dováženého spermatu, embryí a vajeļných bunŊk [k 
§ 21 odst. 10 písm. a) zákona]; 
§ 50 Vedení záznamŢ o prodeji a jejich rozsah [k § 21 odst. 10 písm. b) zákona]; 
§ 51 ZpŢsob oznaļení obalŢ inseminaļních dávek, embryí, vajeļných bunŊk,
násadových vajec a plemenného materiálu ryb a vļel [k § 21 odst. 10 písm. c) zákona]; 
§ 52 Náležitosti pro výdej a distribuci inseminaļních dávek [k § 21 odst. 10 písm. d) 
zákona];
§ 53 Náležitosti pro výdej a distribuci embryí a vajeļných bunŊk [k § 21 odst. 10 
písm. d) zákona]; 

§ 54 – 55 Oddíl 17 – Zrušovací a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Postup testování finálních hybridŢ prasat a postupy testování finálních 
hybridŢ a rodiļŢ drŢbeže;
PŚíloha ļ. 2 – Šlechtitelská ļinnost a šlechtitelská opatŚení v chovech vyjmenovaných 
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hospodáŚských zvíŚat;
PŚíloha ļ. 3 – Údaje, které zjišŠují a evidují chovatelé a oprávnŊné osoby pŚi testování a 
posuzování skotu, prasat, ovcí, koz a bŊžcŢ;
PŚíloha ļ. 4 - ZpŢsoby oznaļování plemeníkŢ ve státním registru a údaje evidované ve 
státním registru; 
PŚíloha ļ. 5 – Ļást I. Plemenitba skotu; Ļást II. Plemenitba koní; Ļást III. Plemenitba 
prasat; Ļást IV. Plemenitba ovcí a koz; 
PŚíloha ļ. 6 – StŚediska pro pŚenos embryí (Ļást I. Technologické a hygienické postupy 
získávání, kultivace a uchovávání embryí, vajeļných bunŊk a pŚenosu embryí; Ļást II. 
Postupy hodnocení kvality embryí a vajeļných bunŊk; Ļást III. Požadavky na technické a 
pŚístrojové vybavení stŚediska pro pŚenos embryí; Ļást IV. Druh záznamŢ o pŚenosu
embryí a vajeļných bunŊk a zpŢsob jejich pŚedávání osobŊ povŊŚené vedením ústŚední
evidence;
PŚíloha ļ. 7 – Obsah prŢvodního listu dováženého spermatu, embryí a vajeļných bunŊk.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/13. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR a MZe ĻR ļ. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a 
bližší podmínky klinického hodnocení léļiv, ve znŊní vyhlášky ļ. 301/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Spoleļná ustanovení; 

§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Obecné zásady správné klinické praxe; 

§ 3 – 21 Ļást druhá – Klinické hodnocení humánních léļiv;
§ 3 – 6 Hlava první – Etické komise; 

§ 3 – 6 Ustavení, složení a ļinnost etické komise; 
§ 5 UdŊlení souhlasu s provádŊním klinického hodnocení; 
§ 6 ZmŊny podmínek klinického hodnocení; 

§ 7 – 11 Hlava druhá – Zkoušející; 
§ 7 Základní ļinnosti zkoušejícího; 
§ 8 Pouļení a informovaný souhlas subjektu hodnocení; 
§ 9 Záznamy a zprávy; 
§ 10 Oznamování závažných nežádoucích pŚíhod;
§ 11 PŚerušení klinického hodnocení a jeho ukonļení pŚed provedením všech úkonŢ
stanovených protokolem; 

§ 12 – 19 Hlava tŚetí – Zadavatel; 
§ 12 Základní ļinnosti zadavatele; 
§ 13 Žádost o povolení a ohlášení klinického hodnocení Státnímu ústavu pro kontrolu 
léļiv;
§ 14 Vedení klinického hodnocení, sbŊr údajŢ a uchovávání záznamŢ;
§ 15 Informace o prŢbŊhu klinického hodnocení; 
§ 16 Ohlášení zmŊny podmínek klinického hodnocení; 
§ 17 Ostatní informace o hodnoceném pŚípravku a klinickém hodnocení; 
§ 18 Informace o ukonļení klinického hodnocení a souhrnná zpráva; 
§ 19 Hodnocená léļiva a jejich oznaļování;

§ 20 – 21 Hlava ļtvrtá – Monitorování a audit klinického hodnocení; 
§ 20 Monitorování klinického hodnocení; 
§ 21 Audit; 

§ 22 – 49 Ļást tŚetí – Klinické hodnocení veterinárních léļiv;
§ 22 Dozor nad prŢbŊhem klinického hodnocení; 
§ 23 Zkoušející; 
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§ 24 Záznamy a zprávy; 
§ 25 Oznamování závažných nežádoucích úļinkŢ;
§ 26 PŚerušení a pŚedļasné ukonļení klinického hodnocení; 
§ 27 Zadavatel; 
§ 28 Žádost o povolení klinického hodnocení; 
§ 29 Vedení klinického hodnocení; 
§ 30 Ostatní informace o hodnoceném léļivu a klinickém hodnocení; 
§ 31 Informace o ukonļení hodnocení a souhrnná zpráva; 
§ 32 Hodnocená léļiva a jejich oznaļení;
§ 33 Monitorování klinického hodnocení; 
§ 34 Audit; 
§ 35 Klinické hodnocení imunobiologických pŚípravkŢ;
§ 36 – 37 Kvalitativní a kvantitativní podrobnosti o složkách; 
§ 38 – 42 Produkce a kontrola výchozích materiálŢ;
§ 43 – 45 OvŊŚování bezpeļnosti;
§ 46 – 49 OvŊŚování úļinnosti;

§ 50 – 51 Ļást ļtvrtá – ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Protokol klinického hodnocení a dodatky protokolu; 
PŚíloha ļ. 2 – Údaje uvádŊné v pouļení subjektu hodnocení a písemném informovaném 
souhlasu;
PŚíloha ļ. 3 – Základní dokumenty, které slouží k prokázání dodržování zásad správné 
klinické praxe a požadavkŢ právních pŚedpisŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Zpráva o prŢbŊhu klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 5 – Soubor informací pro zkoušejícího; 
PŚíloha ļ. 6 – Farmaceutické údaje o hodnocených léļivech pŚedkládané s žádostí o 
povolení klinického hodnocení (zahrnuje všechny pŚípravky použité ve studii vļetnŊ
placeba);
PŚíloha ļ. 7 – Informace o ukonļení klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 8 – Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení; 
PŚíloha ļ. 9 – Ļinnost monitora klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 10 – Dokumenty dostupné pro klinické hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 11 – Zpráva o prŢbŊhu klinického hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 12 – Protokol klinického hodnocení veterinárních léļiv a dodatky protokolu; 
PŚíloha ļ. 13 – Soubor informací pro zkoušejícího v pŚípadŊ klinického hodnocení 
veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 14 – Farmaceutické údaje o hodnocených veterinárních léļivech pŚedkládané s 
žádostí o povolení klinického hodnocení (zahrnuje všechny pŚípravky použité ve studii 
vļetnŊ placeba); 
PŚíloha ļ. 15 – Informace o ukonļení klinického hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 16 – Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 17 – Podrobnosti a dokumenty týkající se testování, bezpeļnosti a ovŊŚování
úļinnosti imunologických veterinárních léļivých pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/08. Úļinnost: 2000/12/29. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 33/2001 Sb., o odborné zpŢsobilosti k výkonu nŊkterých odborných 
ļinností v oblasti šlechtŊní a plemenitby hospodáŚských zvíŚat.
Oblast úpravy:
§ 1 Šlechtitel; 
§ 2 PlemenáŚský zootechnik; 
§ 3 Osoba odpovŊdná za odborné vedení inseminaļní stanice; 
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§ 4 Osoba odpovŊdná za odborné vedení stŚediska pro pŚenos embryí; 
§ 5 Inseminaļní technik; 
§ 6 – 8 Odborné kurzy; 
§ 9 – 11 ZávŊreļná a opravná závŊreļná zkouška odborného kurzu; 
§ 9 ZávŊreļná zkouška; 
§ 10 Opravná závŊreļná zkouška; 
§ 11 OsvŊdļení o odborné zpŢsobilosti;
§ 12 – 13 Ustanovení závŊreļná;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor pŚihlášky do odborného kurzu; 
PŚíloha ļ. 2 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací pro inseminaci skotu, ovcí a koz; 
PŚíloha ļ. 3 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací - technolog inseminaļní stanice; 
PŚíloha ļ. 4 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací - technolog pŚenosu embryí; 
PŚíloha ļ. 5 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací pro výplach a pŚenos embryí; 
PŚíloha ļ. 6 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací pro pŚenos embryí; 
PŚíloha ļ. 7 – Rámcový obsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací pro inseminaci koní; 
PŚíloha ļ. 8 – Rámcový rozsah Odborného kurzu pro odbornou ļinnost: Inseminaļní
technik se specializací pro inseminaci prasat. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/08. Úļinnost: 2001/01/26. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 263/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 174/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/23. Úļinnost: 2001/02/13. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odbŊr vzorkŢ, a 
principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ a zpŢsob
uchovávání vzorkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 497/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 OdbŊr vzorkŢ krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
§ 7 – 9 Laboratorní zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
§ 10 – 14 Chemické zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 1 – PomŢcky a zaŚízení pro odbŊr vzorkŢ krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Minimální poļty dílļích vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Minimální hmotnost souhrnného vzorku; 
PŚíloha ļ. 4 – Minimální poļet souhrnných vzorkŢ pro stanovení nežádoucích a 
zakázaných látek a produktŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Minimální hmotnost koneļného vzorku; 
PŚíloha ļ. 6 – Postup odbŊru vzorkŢ krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Úprava koneļných vzorkŢ krmiv, doplŔkových látek a premixŢ k 
laboratornímu zkoušení; 
PŚíloha ļ. 8 – Uchovávání vzorkŢ krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Metody laboratorního zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Metody laboratorního zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 11 – Laboratorní zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 12 – Laboratorní zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
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PŚíloha ļ. 13 – Laboratorní zkoušení krmiv, doplŔkových látek a premixŢ;
PŚíloha ļ. 14 – Zkoušení homogenity; 
PŚíloha ļ. 15 – Obecné podmínky pro použití zkušební metody; 
PŚíloha ļ. 16 – ZpŢsob posouzení pracovní pŚesnosti míchacího zaŚízení;
PŚíloha ļ. 17 – ZpŢsob hodnocení krmiv a premixŢ pŚi kŚížové kontaminaci doplŔkovými 
látkami; 
PŚíloha ļ. 18 – (Ļást 1: Metody odbŊru vzorkŢ pro odborný dozor a zkoušení obsahu 
dioxinŢ (PCDD/PCDF) a urļování dioxinŢm podobných PCB v nŊkterých krmivech; Ļást
2: PŚíprava vzorkŢ a požadavky na metody analytického zkoušení používané pŚi provádŊní
odborného dozoru a zkoušení obsahu dioxinŢ (pcdd/pcdf) a stanovení dioxinŢm
podobných pcb v nŊkterých krmivech). 
Schváleno/Vydáno: 2001/03/23. Úļinnost: 2001/05/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup 
hodnocení biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace 
údajŢ pŚedkládaných pŚed uvedením biocidního pŚípravku nebo úļinné látky na trh. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška ļ. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vajeļné výrobky, ve znŊní
vyhlášky ļ. 638/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 7; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha – Veterinární požadavky na výrobu vajeļných výrobkŢ a jejich uvádŊní do obŊhu.
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11. 

¶ vyhláška ļ. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na ļerstvé drŢbeží maso, králiļí
maso, maso zvŊŚe ve farmovém chovu a maso volnŊ žijící zvŊŚe, ve znŊní vyhlášky ļ.
651/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3a Úvodní ustanovení; 
§ 4 – 14 Ļerstvé drŢbeží maso; 
§ 15 – 16 Veterinární podmínky obchodování s ļerstvým drŢbŊžím masem; 
§ 17 – 20 Králiļí maso; 
§ 21 – 23 Maso zvŊŚe ve farmovém chovu; 
§ 24 Veterinární podmínky obchodování s králiļím masem; 
§ 25 Veterinární podmínky obchodování s masem zvŊŚe ve farmovém chovu; 
§ 26 – 30 ZvŊŚina;
§ 31 Veterinární podmínky obchodování se zvŊŚinou;
§ 32 – 35 Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 35 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní ļerstvého drŢbežího masa do obŊhu;
PŚíloha ļ. 2 – Podniky s malou kapacitou; 
PŚíloha ļ. 3 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní králiļího masa do obŊhu;
PŚíloha ļ. 4 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní zvŊŚiny do obŊhu;
PŚíloha ļ. 5 – OšetŚení k vylouļení rizik pro zdraví zvíŚat souvisejících s masem. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11 (s výjimkou § 10 odst. 2; § 15; § 16; 
§ 21 odst. 4; § 24; § 25 a § 31). 

¶ vyhláška ļ. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na ļerstvé maso, mleté maso, 
masné polotovary a masné výrobky, ve znŊní vyhlášky ļ. 375/2003 Sb., vyhlášky ļ.
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201/2004 Sb., vyhlášky ļ. 652/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3a Úvodní ustanovení; 
§ 4 – 17 Ļerstvé maso; 
§ 18 – 21 Zvláštní veterinární podmínky obchodování s ļerstvým masem; 
§ 22 – 26 Mleté maso; 
§ 27 – 29 Masné polotovary; 
§ 30 – 36 Masné výrobky, nŊkteré další výrobky živoļišného pŢvodu a hotové masné 
pokrmy; 
§ 37 – 40 Zvláštní veterinární podmínky obchodování s masnými výrobky; 
§ 40a – 40c Veterinární podmínky pro podniky vyrábŊjící výrobky, které obsahují jiné 
potraviny a jen malý podíl masa nebo masných výrobkŢ;
§ 40d Veterinární podmínky pro pŚebalovací stŚediska a pravidla pro obchodování 
s výrobky z pŚebalovacích stŚedisek;
§ 41 – 44 Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 44 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní ļerstvého masa do obŊhu;
PŚíloha ļ. 2 – Podniky s malou kapacitou; 
PŚíloha ļ. 3 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní mletého masa a masných polotovarŢ
do obŊhu;
PŚíloha ļ. 4 – Mleté maso – kritéria složení a mikrobiologická kritéria; 
PŚíloha ļ. 5 – Masné polotovary – mikrobiologická kritéria; 
PŚíloha ļ. 6 – Veterinární podmínky výroby a uvádŊní masných výrobkŢ do obŊhu;
PŚíloha ļ. 7 – Zvláštní veterinární podmínky pro masné výrobky; 
PŚíloha ļ. 8 – Hygienické požadavky a normy pro výrobu nŊkterých dalších výrobkŢ
živoļišného pŢvodu;
PŚíloha ļ. 9 – OšetŚení k vylouļení rizik pro zdraví zvíŚat souvisejících s masem. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11 (s výjimkou § 18; § 19; § 20; § 21; 
§ 28; § 37; § 38; § 39 a § 40). 

¶ vyhláška ļ. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléļné výrobky, ve 
znŊní vyhlášky ļ. 638/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3a Úvodní ustanovení; 
§ 4 – 5 Syrové mléko; 
§ 6 Konzumní tepelnŊ ošetŚené mléko; 
§ 7 – 9 Mléļné výrobky; 
§ 10 – 17 Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Veterinární požadavky vztahující se k pŚíjmu syrového mléka do podniku 
pro ošetŚení mléka nebo do zpracovatelského podniku; 
PŚíloha ļ. 2 – Podmínky pro schvalování podnikŢ pro ošetŚení mléka a zpracovatelských 
podnikŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Veterinární požadavky na mléko a mléļné výrobky; 
PŚíloha ļ. 4 – OšetŚení k vylouļení rizik pro zdraví zvíŚat souvisejících s mlékem a 
mléļnými výrobky (vļetnŊ smetany). 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/30. Úļinnost: 2003/07/14 (s výjimkou § 6 odst. 1 písm. a) 
bodu 2). 

¶ vyhláška ļ. 290/2003 Sb., o veterinárních pŚípravcích a veterinárních technických 
prostŚedcích.
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Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 4 Žádost o schválení veterinárního pŚípravku a jeho uvádŊní do obŊhu, o zmŊnu
povolení k výrobŊ nebo jeho odejmutí; 
§ 5 Žádost o schválení zmŊny a o prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení 
veterinárního pŚípravku;
§ 6 Žádost o pozastavení platnosti rozhodnutí nebo o zrušení schválení veterinárního 
pŚípravku;
§ 7 Žádost o povolení k výrobŊ veterinárního pŚípravku a jeho uvádŊní do obŊhu a žádost o 
jeho zmŊnu nebo odejmutí; 
§ 8 Požadavky na jakost veterinárních pŚípravkŢ;
§ 9 Nežádoucí úļinky veterinárního pŚípravku;
§ 10 Správná výrobní praxe; 
§ 11 Správná prodejní praxe; 
§ 12 Odborné kurzy pro práci s veterinárními pŚípravky;
§ 13 Oznámení o novém veterinárním technickém prostŚedku;
§ 14 Omezení prodeje veterinárních technických prostŚedkŢ;
§ 15 Nežádoucí pŚíhody;
§ 16 – 18 Klinické hodnocení veterinárního technického prostŚedku;
§ 16 Projekt klinického hodnocení; 
§ 17 Dokumentace klinického hodnocení; 
§ 18 ZávŊreļná zpráva; 
§ 19 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/08/26. Úļinnost: 2003/09/05. 

¶ vyhláška ļ. 291/2003 Sb., o zákazu podávání nŊkterých látek zvíŚatŢm, jejichž produkty 
jsou urļeny k výživŊ lidí, a o sledování (monitoringu) pŚítomnosti nepovolených látek, 
reziduí a látek kontaminujících, pro nŊž by živoļišné produkty mohly být škodlivé pro 
zdraví lidí, u zvíŚat a v jejich produktech, ve znŊní vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 12 Nepovolené látky a pŚípravky a podmínky pro jejich výjimeļné podávání 
hospodáŚským zvíŚatŢm; 
§ 12 Bovinní somatotropin; 
§ 13 – 15 Plán sledování a souļinnost chovatelŢ a osob, které vyrábŊjí a zpracovávají 
živoļišné produkty, pŚi jeho plnŊní;
§ 16 – 25 Kontrolní opatŚení;
§ 25 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Sledované látky; 
PŚíloha ļ. 2 – Rezidua nebo skupiny látek, zjišŠované podle druhŢ zvíŚat, jejich krmiva 
vļetnŊ vody a primárních živoļišných produktŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Plán sledování (I. Zásady odbŊru úŚedních vzorkŢ; II. Podrobná pravidla pro 
odbŊr úŚedních vzorkŢ; III. Poļet vzorkŢ a ļetnost jejich odbŊru /Oddíl 1. Skot, prasata, 
ovce, kozy a konŊ; Oddíl 2. BrojleŚi, vyŚazené slepice, krŢty, ostatní drŢbež; Oddíl 3. 
Produkty vodního hospodáŚství; Oddíl 4. Mléko; Oddíl 5. Vejce; Oddíl 6. Králiļí maso, 
maso zvŊŚe ve farmovém chovu a zvŊŚina; Oddíl 7. Med/). 
Schváleno/Vydáno: 2003/08/26. Úļinnost: 2003/09/05. 

¶ vyhláška ļ. 295/2003 Sb., o konfiskátech živoļišného pŢvodu, jejich neškodném 
odstraŔování a dalším zpracovávání. 
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Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 4 Vysokorizikové konfiskáty živoļišného pŢvodu;
§ 5 – 7 Specifikovaný rizikový materiál; 
§ 8 – 9 Nízkorizikové konfiskáty živoļišného pŢvodu;
§ 10 – 19 Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
§ 20 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Hygienické požadavky na shromažŅování a pŚepravu konfiskátŢ živoļišného
pŢvodu;
PŚíloha ļ. 2 – Hygienické požadavky na podniky zpracovávající konfiskáty živoļišného
pŢvodu (I Podmínky pro schválení podniku zpracovávajícího konfiskáty živoļišného
pŢvodu; II Hygienické požadavky vztahující se k ļinnosti podniku; III Požadavky týkající 
se produktŢ po zpracování); 
PŚíloha ļ. 3 – Metody tepelného zpracování. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/03. Úļinnost: 2003/09/10 (s výjimkou ustanovení § 5 písm. c) 
a d) a § 1 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 296/2003 Sb., o zdraví zvíŚat a jeho ochranŊ, o pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat
a o oprávnŊní a odborné zpŢsobilosti k výkonu nŊkterých odborných veterinárních 
ļinností, ve znŊní vyhlášky ļ. 610/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 330/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 3 Veterinární požadavky na chov zvíŚat (k § 5 odst. 3 zákona); 
§ 4 – 6 Veterinární osvŊdļení a zdravotní potvrzení (k § 6 odst. 9 zákona); 
§ 7 Veterinární podmínky a požadavky na pŚepravu zvíŚat (k § 8 odst. 5 zákona); 
§ 8 – 10 Izolace zvíŚat (k § 6 odst. 9 písm. c) zákona); 
§ 11 Veterinární požadavky na shromažŅovací stŚedisko (k § 9a odst. 5 zákona); 
§ 12 Veterinární požadavky na osoby obchodující se skotem nebo prasaty (k § 9b odst. 3 
zákona);
§ 13 SíŠ epizootologického sledování (k § 17a odst. 10 zákona); 
§ 14 Žádost o poskytnutí náhrady nákladŢ a ztrát (k § 70 odst. 3 zákona); 
§ 15 – 17 OprávnŊní a odborná zpŢsobilost k výkonu nŊkterých odborných veterinárních 
ļinností (k § 51 odst. 4 zákona); 
§ 18 Odborné veterinární úkony vykonávané soukromými veterinárními techniky; 
§ 19 – 27 Atestaļní studium a specializovaná odborná prŢprava veterinárních asistentŢ (k § 
59 odst. 8 zákona); 
§ 19 – 22 Atestaļní studium; 
§ 23 – 27 Specializovaná odborná prŢprava veterinárních asistentŢ;
§ 28 – 29 Odborné kurzy pro odchyt toulavých zvíŚat a zacházení s nimi (k § 42 odst. 5 
zákona);
§ 30 Služební prŢkaz veterinárního inspektora (k § 53 odst. 6 písm. b) zákona); 
§ 31 – 32 ZávŊreļná ustanovení; 
§ 32 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Veterinární osvŊdļení k pŚemístŊní zvíŚete (I. – IV.); Potvrzení o zdravotním 
stavu zvíŚete a nákazové situaci v chovu (I., II. a IV.); 
PŚíloha ļ. 2 – Služební prŢkaz veterinárního inspektora; 
PŚíloha ļ. 3 – Názvy diplomŢ, osvŊdļení a jiných dokladŢ o dosažené kvalifikaci ve 
veterinárním lékaŚství.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/03. Úļinnost: 2003/09/12 (s výjimkou ustanovení § 13). 
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¶ vyhláška ļ. 298/2003 Sb., o národních referenļních laboratoŚích a referenļních
laboratoŚích.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/01. Úļinnost: 2003/09/17. 

¶ vyhláška ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka, ve znŊní vyhlášky ļ. 356/2004 Sb., vyhlášky ļ. 389/2004 
Sb. a vyhlášky ļ. 214/2005 Sb. 
Oblast úpravy:

§ 1 – 2 Úvodní ustanovení; 
§ 3 – 25 Ļást první – Obecná opatŚení pro prevenci a zdolávání nákaz; 
§ 3 – 6 Hlava I – Pohotovostní plány a programy ozdravování; 

§ 3 – 4 Pohotovostní plány; 
§ 5 – 6 Programy ozdravování; 

§ 7 – 12 Hlava II – Hlášení nákaz a oļkování zvíŚat;
§ 7 – 9 Hlášení nákaz; 
§ 10 – 12 Oļkování zvíŚat;

§ 13 – 25 Hlava III – Postup pŚi tlumení a zdolávání nákaz; 
§ 26 – 142 Ļást druhá – Zvláštní opatŚení pro tlumení a zdolávání nŊkterých nákaz; 
§ 26 – 30 Hlava I – Vezikulární choroba prasat; 
§ 31 – 37 Hlava II – Katarální horeļka ovcí; 
§ 38 – 58 Hlava III – Klasický mor prasat; 

§ 49 – 52 PodezŚení a potvrzení výskytu klasického moru prasat u prasat divokých; 
§ 50 Plán eradikace klasického moru prasat v populaci prasat divokých; 
§ 52 Diagnostické postupy a požadavky biologické bezpeļnosti;
§ 53 – 55 Oļkování proti klasickému moru prasat; 
§ 56 Pohotovostní plán pro pŚípad výskytu klasického moru prasat; 
§ 57 Centra tlumení nákazy a odborná skupina; 
§ 58 Použití kuchyŔských odpadŢ;

§ 68 – 78 Hlava V – Aviární influenza; 
§ 79 – 93 Hlava VI – Newcastleská choroba (Pseudomor drŢbeže);
§ 94 – 101 Hlava VII – Mor koní; 
§ 102 – 103 Hlava VIII – Reprodukļní a respiratorní syndrom prasat; 
§ 104 – 109 Hlava IX – Transmisivní spongiformní encefalopatie; 
§ 110 – 120 Hlava X – Nákazy ryb; 
§ 121 – 125 Hlava XI – Nákazy mlžŢ;
§ 131 – 142 Hlava XIII – Nákazy vļel;

§ 131 – 137 Díl 1 – Varroáza; 
§ 138 – 142 Díl 2 – Mor a hniloba vļelího plodu; 

§ 143 – 175 Ļást tŚetí – Zvláštní opatŚení k ozdravování zvíŚat od nŊkterých nákaz; 
§ 143 – 169 Hlava I – Brucelóza, tuberkulóza a enzootická leukóza skotu; 

§ 148 – 155 Díl 1 – Brucelóza; 
§ 156 – 163 Díl 2 – Tuberkulóza; 
§ 164 – 169 Díl 3 – Enzootická leukóza; 

§ 170 – 171 Hlava II – Brucelóza ovcí a koz (B. melitensis); 
§ 172 – 175 Hlava III – Klasický mor domácích prasat; 
§ 176 Ļást ļtvrtá - Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Nákazy, pŚi jejichž výskytu se uplatŔují obecná opatŚení podle této vyhlášky; 
PŚíloha ļ. 2 – Informace uvádŊné v rámci povinného hlášení nákaz (ve vztahu k primárním 
a sekundárním ohniskŢm); 
PŚíloha ļ. 3 – Kritéria pro vypracování pohotovostních plánŢ;
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PŚíloha ļ. 4 – Nákazy, pro které mohou být vypracovány programy ozdravování zvíŚat
s finanļním pŚíspŊvkem Unie; 
PŚíloha ļ. 5 – Kritéria pro vypracování programŢ ozdravování; 
PŚíloha ļ. 6 – Nákazy, proti nimž nelze zvíŚata preventivnŊ oļkovat;
PŚíloha ļ. 7 – ĻištŊní a dezinfekce (vezikulární choroba prasat); 
PŚíloha ļ. 8 – Hlavní kritéria a rizikové faktory, na jejichž základŊ se rozhoduje o utracení 
prasat v kontaktních hospodáŚstvích (klasický mor prasat); 
PŚíloha ļ. 9 – ĻištŊní a dezinfekce (klasický mor prasat); 
PŚíloha ļ. 10 – Hlavní kritéria a rizikové faktory, na jejichž základŊ se rozhoduje o 
provedení nouzového oļkování (klasický mor prasat); 
PŚíloha ļ. 11 – Kritéria pro vypracování pohotovostních plánŢ (klasický mor prasat); 
PŚíloha ļ. 12 – Podmínky pro odeslání vajec z hospodáŚství, v nŊmž vzniklo podezŚení
z nákazy (aviární influenza, newcastleská choroba); 
PŚíloha ļ. 13 – ĻištŊní a dezinfekce (aviární influenza, newcastleská choroba); 
PŚíloha ļ. 14 – Eradikace transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE); 
PŚíloha ļ. 15 – Systém sledování (monitoringu) transmisivní spongiformní encefalopatie 
(TSE);
PŚíloha ļ. 16 – Požadavky na studii o genotypech prionových proteinŢ u plemen ovcí; 
PŚíloha ļ. 17 – Seznam nákaz ryb, mŊkkýšŢ a korýšŢ;
PŚíloha ļ. 18 – Schválená pásma a hospodáŚství pro ryby (kontinentální); 
PŚíloha ļ. 19 – Seznam nákaz mlžŢ (k § 123 odst. 2 písm. b)); 
PŚíloha ļ. 23 – Stádo, hospodáŚství, stát nebo jeho ļást (region) úŚednŊ prosté tuberkulózy, 
úŚednŊ prosté nebo prosté brucelózy a enzootické leukózy skotu; 
PŚíloha ļ. 24 – HospodáŚství a stát nebo jeho ļást (region) úŚednŊ prosté nebo prosté 
brucelózy ovcí a koz (B. melitensis). 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/01. Úļinnost: 2003/09/17. 

¶ vyhláška ļ. 325/2003 Sb., kterou se stanoví pravidla pro používání léļivých pŚípravkŢ pŚi
poskytování veterinární péļe, vļetnŊ souvisejícího pŚedepisování a výdeje léļivých
pŚípravkŢ a požadavkŢ pro vedení záznamŢ o tŊchto ļinnostech, a náležitosti oznámení o 
nakládání s látkami nebo pŚípravky, vļetnŊ podmínek pro vedení a uchovávání záznamŢ o 
tŊchto ļinnostech.
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první – Pravidla pro používání léļivých pŚípravkŢ pŚi poskytování veterinární 
péļe, vļetnŊ souvisejícího pŚedepisování a výdeje léļivých pŚípravkŢ a požadavky pro 
vedení záznamŢ o tŊchto ļinnostech;

§ 1 Používání léļivých pŚípravkŢ pŚi poskytování veterinární péļe (k § 5b odst. 1 až 5 
zákona);
§ 2 – 4 Vedení záznamŢ o pŚedepisování, vydávání a používání léļivých pŚípravkŢ pŚi
poskytování veterinární péļe (k § 5b odst. 6 zákona); 
§ 2 Vedení záznamŢ o použití léļivých pŚípravkŢ chovateli; 
§ 3 Vedení záznamŢ o použití léļivých pŚípravkŢ veterinárními lékaŚi;
§ 4 Záznamy o pŚedepisování a o výdeji léļivých pŚípravkŢ pŚi poskytování 
veterinární péļe;

§ 5 Ļást druhá – Náležitosti oznámení o nakládání s látkami, které mají anabolické, 
protiinfekļní, protiparazitární, protizánŊtlivé, hormonální nebo psychotropní pŢsobení a 
záznamy o tŊchto ļinnostech (k § 42c odst. 3 a 4 zákona); 
§ 6 Ļást tŚetí – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/10. Úļinnost: 2003/09/30. 

¶ vyhláška ļ. 329/2003 Sb., o informaļním systému Státní veterinární správy. 
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Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 4 – 10 ZpŢsob vytváŚení informaļního systému; 
§ 11 – 20 Evidence úkonŢ;
§ 21 – 22 Rozhraní informaļního systému; 
§ 23 – 24 Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
§ 24 Úļinnost;
PŚíloha – Kódy ļlenských státŢ a nŊkterých pŚidružených zemí Unie, urļené pro 
informaļní systémy ADNS a ANIMO. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/10. Úļinnost: 2003/09/30. 

¶ vyhláška ļ. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách pŚi obchodování se zvíŚaty, ve znŊní
vyhlášky ļ. 164/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 4 – 7 Veterinární kontrola v místŊ pŢvodu;
§ 8 – 11 Veterinární kontrola pŚi pŚíchodu na místo urļení;
§ 12 – 15 OpatŚení na základŊ výsledku veterinární kontroly; 
§ 16 – 19 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
§ 20 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam nákaz, které podléhají povinným mimoŚádným opatŚením 
s územním omezením; 
PŚíloha ļ. 2 – Zpráva ļ.:;
PŚíloha ļ. 3 – (Ļást A – Zvláštní právní pŚedpisy, které se vztahují na zvíŚata a produkty 
podléhající pŚi obchodování veterinárním kontrolám podle této vyhlášky; Ļást B – ZvíŚata
a produkty, na které se nevztahují zvláštní právní pŚedpisy uvedené v ļásti A, ale 
obchodování s nimi podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky). 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách pŚi obchodování se živoļišnými 
produkty, ve znŊní vyhlášky ļ. 164/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 4 – 6 Veterinární kontrola v místŊ pŢvodu;
§ 7 – 9 Veterinární kontrola pŚi pŚíchodu na místo urļení;
§ 10 – 12 OpatŚení na základŊ výsledku veterinární kontroly; 
§ 13 – 14 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
§ 15 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Oblasti ļinnosti;
PŚíloha ļ. 2 – Název oblasti: (SmŊrnice Rady /…./); 
PŚíloha ļ. 3 – (Ļást A – Zvláštní právní pŚedpisy, které se vztahují na živoļišné produkty 
podléhající pŚi obchodování veterinárním kontrolám podle této vyhlášky; Ļást B – 
Živoļišné produkty, na které se nevztahují zvláštní právní pŚedpisy uvedené v ļásti A, ale 
obchodování s nimi podléhá veterinárním kontrolám podle této vyhlášky). 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 374/2003 Sb., o náhradŊ nákladŢ spojených s výkonem veterinární prohlídky 
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jateļných zvíŚat a masa a s vyšetŚením a posouzením živoļišných produktŢ, ve znŊní
vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 498/2005 Sb. 
Oblast úpravy:

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 8 Ļást I – Výše náhrady nákladŢ spojených s výkonem veterinární prohlídky 
jateļných zvíŚat a masa, s vyšetŚením a posouzením živoļišných produktŢ, a výše náhrady 
nákladŢ spojených se sledováním pŚítomnosti nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a 
v jejich produktech vybíraných do 30. dubna 2004; 

§ 2 – 5 Veterinární prohlídka jateļných zvíŚat a masa, vyšetŚení a posouzení 
živoļišných produktŢ;
§ 6 – 7 Veterinární prohlídka produktŢ rybolovu; 
§ 8 Sledování nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a v jejich produktech; 

§ 9 – 15 Ļást II – Výše náhrady nákladŢ spojených s výkonem veterinární prohlídky 
jateļných zvíŚat a masa, s vyšetŚením a posouzením živoļišných produktŢ, a výše náhrady 
nákladŢ spojených se sledováním pŚítomnosti nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a 
v jejich produktech vybíraných od 1. kvŊtna 2004 do 31. prosince 2004; 

§ 9 – 12 Veterinární prohlídka jateļných zvíŚat a masa, vyšetŚení a posouzení 
živoļišných produktŢ;
§ 13 – 14 Veterinární prohlídka produktŢ rybolovu; 
§ 15 Sledování nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a v jejich produktech; 

§ 16 – 22 Ļást III – Výše náhrady nákladŢ spojených s výkonem veterinární prohlídky 
jateļných zvíŚat a masa, s vyšetŚením a posouzením živoļišných produktŢ, a výše náhrady 
nákladŢ spojených se sledováním pŚítomnosti nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a 
v jejich produktech vybíraných od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006; 

§ 16 – 19 Veterinární prohlídka jateļných zvíŚat a masa, vyšetŚení a posouzení 
živoļišných produktŢ;
§ 20 – 21 Veterinární prohlídka produktŢ rybolovu; 
§ 22 Sledování nŊkterých látek a jejich reziduí u zvíŚat a v jejich produktech; 

§ 23 – 25 Ļást IV – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 23 Spoleļné ustanovení; 
§ 24 Úļinnost;
§ 25 Platnost. 

Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2003/11/10 (s výjimkou Ļásti II /1. kvŊtna
2004/ a Ļásti III /1. ledna 2005/). 

¶ vyhláška ļ. 375/2003 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 166/1999 Sb., 
o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (veterinární zákon), ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, a o veterinárních požadavcích na živoļišné produkty, ve znŊní
vyhlášky ļ. 639/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 74 Ļást I – Provedení nŊkterých ustanovení zákona a veterinární požadavky na 
živoļišné produkty; 
§ 1 – 7 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 7 Žádost o schválení a registraci podniku, závodu, popŚípadŊ jiného zaŚízení;

§ 8 – 23 Hlava II – Veterinární podmínky zacházení se živoļišnými produkty; 
§ 8 – 19 Díl 1 – Obecné podmínky na uspoŚádání a vybavení podnikŢ;

§ 19 Zásady osobní hygieny; 
§ 20 – 23 Díl 2 – Zvláštní podmínky na uspoŚádání a vybavení podnikŢ;
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§ 20 ZvŊŚina;
§ 21 Produkty rybolovu; 
§ 22 Vejce; 
§ 23 Vļelí produkty; 

§ 24 – 27 Hlava III – Veterinární podmínky prodeje živoļišných produktŢ v tržnicích a na 
tržištích a samostatných prodejních místech pro sezonní prodej ryb a prodeje živoļišných
produktŢ urļených ke krmení zvíŚat;

§ 24 – 25 Tržnice a tržištŊ;
§ 26 Samostatná prodejní místa; 
§ 27 Prodej živoļišných produktŢ urļených ke krmení zvíŚat;

§ 28 – 49 Hlava IV – Veterinární požadavky na živoļišné produkty; 
§ 28 – 32 Díl 1 – Obecné požadavky; 
§ 33 – 49 Díl 2 – Zvláštní požadavky; 

§ 33 – 38 Maso a masné výrobky; 
§ 39 ZvŊŚina;
§ 40 Ryby, korýši, mŊkkýši a žáby; 
§ 41 – 45 Syrové mléko a mléļné výrobky; 
§ 46 – 48 Vejce; 
§ 49 Vļelí produkty; 

§ 50 – 62 Hlava V – Posuzování, oznaļování a uvolŔování živoļišných produktŢ do obŊhu;
§ 54 – 56 Oznaļování masa a orgánŢ jateļných zvíŚat;
§ 57 Oznaļování surovin a potravin živoļišného pŢvodu pocházejících z podnikŢ se 
stanoveným pŚechodným obdobím, které byly posouzeny jako poživatelné; 
§ 58 Oznaļování živoļišných produktŢ urļených ke krmení zvíŚat;
§ 59 – 61 Oznaļování surovin a potravin živoļišného pŢvodu;
§ 62 Domácí porážky; 

§ 63 – 70 Hlava VI – Veterinární vyšetŚení a posuzování jiných zvíŚat a ostatních 
živoļišných produktŢ;

§ 63 – 65 ZvŊŚ;
§ 66 – 69 Ryby, korýši, mŊkkýši, žáby a jiní živoļichové vodního a suchozemského 
prostŚedí;
§ 70 Ostatní živoļišné produkty; 

§ 71 – 72 Hlava VII – Náležitosti provozního a sanitaļního Śádu;
§ 73 – 74 Hlava VIII – ZávŊreļná ustanovení; 

§ 73 PŚechodné ustanovení; 
§ 74 Zrušovací ustanovení; 

§ 75 Ļást II – ZmŊna vyhlášky o veterinárních požadavcích na ļerstvé maso, mleté maso, 
masné polotovary a masné výrobky; 
§ 76 Ļást III – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Mikrobiologické požadavky na živoļišné produkty (A. Suroviny pro výrobu 
potravin živoļišného pŢvodu; B. Suroviny pro výrobu krmiv a výrobky z nich; C. Suroviny 
pro technické úļely; D. StŊry);
PŚíloha ļ. 2 – Zásady postupu pŚi odbŊru vzorkŢ (A. Prohlídka jateļných zvíŚat a masa; B. 
Jiné formy státního veterinárního dozoru). 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2003/11/10 (s výjimkou § 37 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktŢ ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 3 – 7 Veterinární kontrola produktŢ dovážených z tŚetích zemí; 
§ 8 – 12 Pohraniļní veterinární stanice; 
§ 13 Tranzit produktŢ z tŚetí zemŊ;
§ 14 – 18 Produkty urļené pro svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní 
sklad;
§ 19 Produkty dodávané ke spotŚebŊ posádkou a cestujícími na plavidle v mezinárodní 
námoŚní pŚepravŊ;
§ 20 – 23 ZpŊtný dovoz produktŢ odmítnutých tŚetí zemí; 
§ 24 – 26 Ochranná opatŚení;
§ 27 – 29 Kontrola produktŢ dovážených ze tŚetích zemí urļených k výživŊ zvíŚat;
§ 30 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
§ 31 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Produkty podléhající veterinárním kontrolám podle této vyhlášky (A.; B.; C. 
DoplnŊní všeobecného oznaļení skupin zvíŚat, živoļišných druhŢ a druhŢ živoļišných
produktŢ; D. Seznam možných míst urļení pro živá zvíŚata, sperma, vajíļka, embrya a 
živoļišné produkty); 
PŚíloha ļ. 4 – Fyzická kontrola produktŢ z tŚetích zemí; 
PŚíloha ļ. 5 – Skupiny produktŢ a ļetnost fyzických kontrol zásilek produtkŢ dovážených 
z tŚetích zemí; 
PŚíloha ļ. 7 – Záznamy o kontrole zásilek dovážených na území spoleļenství;
PŚíloha ļ. 8 – Pohraniļní veterinární stanice (A. Obecné podmínky pro schválení 
pohraniļní veterinární stanice; B. Podrobné požadavky pro schválení a na ļinnost
pohraniļní veterinární stanice); 
PŚíloha ļ. 9 – Veterinární osvŊdļení;
PŚíloha ļ. 10 – Doklad osvŊdļující provedení kontrol produktŢ k výživŊ zvíŚat
propouštŊných na území spoleļenství.
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvíŚat ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 10 Veterinární kontrola zvíŚat dovážených z tŚetích zemí; 
§ 11 – 14 Pohraniļní veterinární stanice; 
§ 15 Karanténa dovážených zvíŚat;
§ 16 Tranzit zvíŚat z tŚetích zemí; 
§ 17 – 20 Ochranná opatŚení;
§ 21 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
§ 22 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Pravidla pro kontroly dokladŢ živých zvíŚat z tŚetích zemí; 
PŚíloha ļ. 2 – Minimální náležitosti individuální kontroly zpŢsobilosti zvíŚat pro pŚepravu,
klinického vyšetŚení a postupŢ pŚi odbŊru vzorkŢ u sudokopytníkŢ a koŔovitých na 
pohraniļní veterinární stanici; 
PŚíloha ļ. 3 – Podmínky schvalování pohraniļních veterinárních stanic; 
PŚíloha ļ. 4 – Podmínky schvalování pohraniļních veterinárních stanic pro dovoz skotu a 
prasat z tŚetích zemí; 
PŚíloha ļ. 6 – Podmínky schvalování karanténních stŚedisek.
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
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republiky k Evropské unii v platnost. 
¶ vyhláška ļ. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se pŚipouští po dobu 

pŚechodného období uplatŔovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz, ve znŊní
vyhlášky ļ. 122/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6; 
§ 7 Úļinnost a platnost; 
PŚíloha – Výļet podnikŢ se stanoveným pŚechodným obdobím a odchylné veterinární 
požadavky na jejich provoz. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2004/01/01 (Vyhláška pozbývá platnosti 
2006/12/31).

¶ vyhláška ļ. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živoļišnými 
produkty, na které se nevztahují zvláštní právní pŚedpisy, a o veterinárních podmínkách 
jejich dovozu ze tŚetích zemí. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
§ 4 – 8 Obchodování; 
§ 9 – 14 Dovoz; 
§ 15 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Zvláštní veterinární požadavky; 
PŚíloha ļ. 2 – Zvláštní hygienické podmínky. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, 
vajeļnými buŔkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze tŚetích zemí. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Úvodní ustanovení; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 – 5 Veterinární požadavky na obchodování se spermatem skotu; 
§ 6 – 8 Veterinární požadavky na obchodování se spermatem prasat; 
§ 9 – 10 Veterinární požadavky na obchodování s embryi skotu; 
§ 11 Veterinární požadavky na obchodování s embryi prasat; 
§ 12 – 13 Veterinární požadavky na obchodování se spermatem ovcí, koz a koŔovitých;
§ 14 Veterinární požadavky na obchodování s vajeļnými buŔkami a embryi ovcí, koz, 
prasat a koŔovitých;
§ 15 Veterinární podmínky dovozu spermatu skotu ze tŚetích zemí; 
§ 16 Veterinární podmínky dovozu spermatu prasat ze tŚetích zemí; 
§ 17 – 18 Veterinární podmínky dovozu embryí skotu ze tŚetích zemí; 
§ 19 Veterinární podmínky dovozu zárodeļných produktŢ prasat, ovcí, koz a koŔovitých
ze tŚetích zemí; 
§ 20 – 21 Podmínky vydávání veterinárního osvŊdļení, jež provází zárodeļné produkty; 
§ 22 – 28 Spoleļná ustanovení; 
§ 29 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Podmínky pro schválení inseminaļních stanic a bank spermatu 
z veterinárního hlediska a dozor v nich; 
PŚíloha ļ. 2 – Veterinární požadavky na skot pŚijímaný do inseminaļních stanic a jeho 
vyšetŚování;
PŚíloha ļ. 3 – Veterinární požadavky na sperma skotu urļené k obchodování uvnitŚ
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spoleļenství nebo dovezené do spoleļenství;
PŚíloha ļ. 4 – Podmínky pro schválení stŚedisek pro odbŊr spermatu prasat z veterinárního 
hlediska a dozor v nich; 
PŚíloha ļ. 5 – Veterinární požadavky na prasata pŚijímaná do stŚedisek pro odbŊr spermatu 
prasat a jejich vyšetŚování;
PŚíloha ļ. 6 – Veterinární požadavky na sperma prasat urļené k obchodování uvnitŚ
spoleļenství;
PŚíloha ļ. 7 – Podmínky pro schválení týmŢ pro odbŊr embryí a týmŢ pro produkci embryí 
a veterinární požadavky na odbŊr a produkci embryí; 
PŚíloha ļ. 8 – Veterinární požadavky na dárcovská zvíŚata;
PŚíloha ļ. 9 – Podmínky pro schválení stŚedisek pro odbŊr spermatu dalších zvíŚat
z veterinárního hlediska a dozor v nich a veterinární požadavky na odbŊr spermatu dalších 
zvíŚat;
PŚíloha ļ. 10 – Vzor pro sestavování seznamŢ schválených inseminaļních stanic a týmŢ
pro odbŊr embryí a zpŢsob jejich pŚedávání komisi. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost (s výjimkou § 4, 7, 10, 13 a 22). 

¶ vyhláška ļ. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živoļichy pocházející 
z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních 
podmínkách jejich dovozu ze tŚetích zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 201/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Oddíl 1 – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 27 Oddíl 2 – Veterinární požadavky na živoļichy pocházející z akvakultury a 
produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže urļené k obchodování; 

§ 3 – 17 Živoļichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury; 
§ 18 – 23 Produkty rybolovu; 
§ 24 – 27 Živí mlži; 

§ 28 – 30 Oddíl 3 – Veterinární podmínky dovozu živoļichŢ pocházejících z akvakultury a 
produktŢ akvakultury, produktŢ rybolovu a živých mlžŢ ze tŚetích zemí; 
§ 31 – 32 Oddíl 4 – Veterinární osvŊdļení k vývozu živoļichŢ pocházejících z akvakultury 
a produktŢ akvakultury; 
§ 33 – 35 Oddíl 5 – Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 

§ 35 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam nákaz ryb, mŊkkýšŢ a korýšŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Schválená pásma a hospodáŚství pro ryby; 
PŚíloha ļ. 3 – Seznam druhŢ živoļichŢ pocházejících z akvakultury, považovaných za 
nevnímavé k urļitým nákazám a nepŚenášející tyto nákazy; 
PŚíloha ļ. 4 – PŚepravní doklad pro uvádŊní na trh [živých ryb,] [mŊkkýšŢ,] [a] [korýšŢ],
kteŚí nenáleží k vnímavým druhŢm uvedeným v sloupci 2 seznamu II pŚílohy ļ. 1 k této 
vyhlášce, [a] [jejich vajíļek a gamet] pro farmový chov, šlechtŊní, další rŢst, výkrm nebo 
pŚemístŊní do oblastí a hospodáŚství s programem nebo statusem schváleným 
Spoleļenstvím, pokud jde o [Bonamia ostreae] [a] [Marteilia refringens] [a] [virovou 
hemoragickou septikémii (VHS)] [a] [infekļní nekrózu krvetvorné tkánŊ (IHN)]; 
PŚíloha ļ. 5 – Plány odbŊru vzorkŢ a diagnostické metody pro zjišŠování a potvrzování 
virové hemoragické septikémie (VHS) a infekļní nekrózy krvetvorné tkánŊ (IHN); 
PŚíloha ļ. 6 – Veterinární požadavky na produkci a uvádŊní produktŢ rybolovu do obŊhu;
PŚíloha ļ. 7 – Hygienické podmínky vztahující se na produkty rybolovu na rybáŚských
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lodích;
PŚíloha ļ. 8 – Veterinární požadavky na produkci a uvádŊní živých mlžŢ do obŊhu;
PŚíloha ļ. 9 – OšetŚení schválená k potlaļení rŢstu patogenních mikroorganizmŢ u mlžŢ a 
moŚských plžŢ.
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvíŚaty a o 
veterinárních podmínkách jejich dovozu ze tŚetích zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 260/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 4 – 11 Veterinární požadavky na skot a prasata urļená k obchodování; 
§ 12 – 13 Zvláštní veterinární záruky pŚi obchodování s prasaty týkající se Aujeszkyho 
choroby;
§ 14 Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekļní rinotracheitidy 
skotu;
§ 15 – 18 Veterinární požadavky na ovce a kozy urļené k obchodování; 
§ 19 – 25 Veterinární požadavky na koŔovité urļené k obchodování; 
§ 26 – 44 Veterinární požadavky na drŢbež a násadová vejce urļená k obchodování; 
§ 45 – 55 Veterinární požadavky na ostatní zvíŚata urļená k obchodování; 
§ 46 Opice a poloopice; 
§ 47 Kopytníci; 
§ 49 Ptáci; 
§ 50 Vļely;
§ 51 Zajícovci; 
§ 52 Fretky, lišky a norci; 
§ 53 Psi a koļky;
§ 56 – 75 Veterinární podmínky dovozu zvíŚat ze tŚetích zemí; 
§ 56 – 62 Skot, prasata, ovce a kozy; 
§ 63 – 68 KoŔovití;
§ 69 – 72 DrŢbež a násadová vejce; 
§ 73 – 75 Ostatní zvíŚata;
§ 76 – 81 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
§ 81 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Nákazy podléhající povinnému hlášení; 
PŚíloha ļ. 2 – Ļlenské státy a jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je 
zakázáno oļkování;
PŚíloha ļ. 3 – Zvláštní veterinární záruky pŚi obchodování s prasaty týkající se Aujeszkyho 
choroby;
PŚíloha ļ. 4 – Kritéria pro poskytování informací o výskytu Aujeszkyho choroby a pro 
plány monitoringu a programy ozdravování pro tuto nákazu, které mají být poskytovány 
v souladu s § 13 této vyhlášky; 
PŚíloha ļ. 5 – Ļlenské státy a jejich oblasti prosté infekļní rinotracheitidy skotu; 
PŚíloha ļ. 6 – Zvláštní veterinární záruky obchodování se skotem týkající se infekļní
rinotracheitidy skotu; 
PŚíloha ļ. 7 – Schválení podnikŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Podmínky pro oļkování drŢbeže;
PŚíloha ļ. 9 – Mikrobiologická vyšetŚení chovné drŢbeže zasílané do Finska a Švédska; 
PŚíloha ļ. 10 – Mikrobiologická vyšetŚení nosnic zasílaných do Finska a Švédska; 
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PŚíloha ļ. 11 – Nákazy, na které mŢže být zpracován program ozdravování a v souvislosti 
s kterými lze považovat území státu nebo jeho ļásti za prosté nákaz; 
PŚíloha ļ. 12 – Podmínky pro schvalování zaŚízení;
PŚíloha ļ. 13 – Požadavek, vztahující se na virovou arteritidu koní; 
PŚíloha ļ. 14 – Seznamy schválených shromažŅovacích stŚedisek, schválených zaŚízení a 
stŚedisek pro karanténu jiných ptákŢ než drŢbeže pŚi dovozu. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu nŊkterých živoļišných
produktŢ ze tŚetích zemí. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Úvodní ustanovení; 
§ 3 – 15 Oddíl 1 – Ļerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky; 

§ 3 – 11 Ļerstvé maso; 
§ 12 Mleté maso a masné polotovary; 
§ 13 – 15 Masné výrobky; 

§ 16 – 21 Oddíl 2 – Ļerstvé drŢbeží maso, králiļí maso, maso zvŊŚe ve farmovém chovu a 
zvŊŚiny z tŚetích zemí; 

§ 16 – 17 Ļerstvé drŢbeží maso; 
§ 18 – 19 Králiļí maso a maso zvŊŚe ve farmovém chovu; 
§ 20 – 21 ZvŊŚina;

§ 22 – 24 Oddíl 3 – Mléko a mléļné výrobky; 
§ 25 Oddíl 4 – Veterinární osvŊdļení k vývozu živoļišných produktŢ;
§ 26 – 28 Oddíl 5 – Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 

§ 28 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti oznaļování zvíŚat a jejich 
evidence a evidence hospodáŚství a osob stanovených plemenáŚským zákonem. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Díl 1 – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Kód pŚíslušného úŚadu;

§ 4 – 27 Díl 2 – Oznaļování zvíŚat (k § 22 odst. 13 zákona); 
§ 4 – 9 Oddíl 1 – Spoleļná ustanovení; 

§ 4 Druhy identifikaļních prostŚedkŢ;
§ 5 Obecné technické požadavky na ušní známky a známky pro oznaļování bŊžcŢ;
§ 6 Obecné technické požadavky na duplikáty ušních známek a známek pro 
oznaļování bŊžcŢ;
§ 7 Údaje, které musí být uvedeny na duplikátech ušních známek a známek pro 
oznaļování bŊžcŢ;
§ 8 Sejmutí ušních známek a známek pro oznaļování bŊžcŢ a jejich nahrazení jiným 
identifikaļním prostŚedkem; 
§ 9 ZajišŠování identifikaļních prostŚedkŢ nebo jejich duplikátŢ, zpŢsob jejich 
evidence, vydávání a nahrazování, vļetnŊ termínŢ;

§ 10 – 12 Oddíl 2 – Oznaļování turŢ;
§ 10 ZpŢsoby a termín oznaļování turŢ;
§ 11 Ušní známky používané pro oznaļování turŢ a jejich vzory; 
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§ 12 ZpŢsoby a termíny oznaļování turŢ pŚemístŊných z jiných ļlenských státŢ nebo 
dovezených ze tŚetích zemí; 

§ 13 – 17 Oddíl 3 – Oznaļování koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ;
§ 13 ZpŢsoby a termín oznaļování koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ;
§ 14 Slovní a grafický popis; 
§ 15 Výžeh; 
§ 16 Genetický typ; 
§ 17 ZpŢsoby a termíny oznaļování koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ pŚemístŊných
z jiných ļlenských státŢ nebo dovezených ze tŚetích zemí; 

§ 18 – 21 Oddíl 4 – Oznaļování prasat; 
§ 18 ZpŢsoby a termíny oznaļování prasat; 
§ 19 Tetování prasat; 
§ 20 Ušní známky používané pro oznaļování prasat a jejich vzor; 
§ 21 ZpŢsoby a termíny oznaļování prasat pŚemístŊných z jiných ļlenských státŢ nebo 
dovezených ze tŚetích zemí; 

§ 22 – 24 Oddíl 5 – Oznaļování ovcí a koz; 
§ 22 ZpŢsoby a termíny oznaļování ovcí a koz; 
§ 23 Ušní známky používané pro oznaļování ovcí a koz a jejich vzory; 
§ 24 ZpŢsoby a termíny oznaļování ovcí a koz pŚemístŊných z jiných ļlenských státŢ
nebo dovezených ze tŚetích zemí; 

§ 25 – 27 Oddíl 6 – Oznaļování bŊžcŢ;
§ 25 ZpŢsob a termíny oznaļování bŊžcŢ;
§ 26 Známky používané pro oznaļování bŊžcŢ;
§ 27 ZpŢsoby a termíny oznaļování bŊžcŢ pŚemístŊných z jiných ļlenských státŢ nebo 
dovezených ze tŚetích zemí; 

§ 28 – 88 Díl 3 – Evidence hospodáŚství, stanovených osob a zvíŚat (k § 23 odst. 5, § 23a 
odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona); 
§ 28 – 33 Oddíl 1 – Spoleļná ustanovení; 

§ 28 Vymezení hospodáŚství pro úļely jeho zaevidování u povŊŚené osoby; 
§ 29 Zaevidování hospodáŚství a chovatelŢ u povŊŚené osoby; 
§ 30 Zaevidování provozovatelŢ jatek, provozovatelŢ líhní, provozovatelŢ
shromažŅovacích stŚedisek, obchodníkŢ, uživatelských zaŚízení a asanaļních podnikŢ
u povŊŚené osoby; 
§ 31 Oznámení o ukonļení ļinnosti povŊŚené osobŊ;
§ 32 Vedení evidence formou poļítaļové databáze a zasílání hlášení formou datového 
souboru;
§ 33 Termíny pro zápisy zmŊn do evidencí; 

§ 34 – 40 Oddíl 2 – Evidence turŢ, ovcí a koz; 
§ 34 Stájový registr; 
§ 35 Hlášení o narození zvíŚat, jejich úhynu, ztrátŊ, utracení a pŚemístŊní;
§ 36 ZpŢsob hlášení pŚemístŊní zvíŚat z jiných ļlenských státŢ nebo dovozu zvíŚat ze 
tŚetích zemí; 
§ 37 Systém ústŚední evidence turŢ, ovcí a koz a podklady pro její vedení; 
§ 38 Registr zvíŚat v databázi ústŚední evidence; 
§ 39 PrŢvodní list skotu; 
§ 40 PrŢvodní list skotu-telete do 28 dnŢ vŊku;

§ 41 – 51 Oddíl 3 – Evidence koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ;
§ 41 Registr koní v hospodáŚství;
§ 42 Registrace koní pŚipouštŊcím lístkem; 
§ 43 Registrace koní bez pŚipouštŊcího lístku; 



190

§ 44 Registrace koní pŚemístŊných z jiných ļlenských státŢ nebo dovezených ze 
tŚetích zemí; 
§ 45 Registraļní kniha koní; 
§ 46 Hlášení zmŊny;
§ 47 Systém ústŚední evidence koní, oslŢ a jejich kŚížencŢ a podklady pro její vedení; 
§ 48 Registr koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ v databázi ústŚední evidence; 
§ 49 PrŢkaz konŊ;
§ 50 PrŢkaz konŊ-hŚíbŊte;
§ 51 Osli a jejich kŚíženci s koŔmi; 

§ 52 – 55 Oddíl 4 – Evidence prasat; 
§ 52 Registr prasat v hospodáŚství;
§ 53 Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátŊ, utracení a pŚemístŊní;
§ 54 Systém ústŚední evidence prasat a podklady pro její vedení; 
§ 55 Registr hospodáŚství prasat v databázi ústŚední evidence; 

§ 56 – 59 Oddíl 5 – Evidence bŊžcŢ;
§ 56 Stájový registr bŊžcŢ;
§ 57 Hlášení o vylíhnutí zvíŚat, jejich úhynu, ztrátŊ, utracení a pŚemístŊní;
§ 58 Systém ústŚední evidence bŊžcŢ a podklady pro její vedení; 
§ 59 Registr zvíŚat v databázi ústŚední evidence; 

§ 60 – 63 Oddíl 6 – Evidence jelenovitých, muflonŢ a prasat divokých ve farmovém 
chovu;

§ 60 Registr zvŊŚe v hospodáŚství;
§ 61 Hlášení o narození zvŊŚe, jejím úhynu, ztrátŊ, utracení a pŚemístŊní;
§ 62 Systém ústŚední evidence zvŊŚe ve farmovém chovu a podklady pro její vedení; 
§ 63 Registr hospodáŚství jelenovitých, muflonŢ a prasat divokých ve farmovém 
chovu v databázi ústŚední evidence; 

§ 64 – 71 Oddíl 7 – Evidence drŢbeže;
§ 64 Registr drŢbeže v hospodáŚství;
§ 65 Záznamy evidované provozovatelem líhnŊ;
§ 66 Hlášení o poļtu dospŊlé drŢbeže;
§ 67 Hlášení o poļtu pŚemístŊné nebo dovezené drŢbeže;
§ 68 Hlášení mŊsíļní produkce, nákupu a prodeje násadových vajec a mláŅat;
§ 69 Systém ústŚední evidence drŢbeže a podklady pro její vedení; 
§ 70 Registr hospodáŚství drŢbeže v databázi ústŚední evidence; 
§ 71 Registr provozovatelŢ líhní v databázi ústŚední evidence; 

§ 72 – 75 Oddíl 8 – Evidence plemenných ryb; 
§ 72 Odlovní a komorová kniha; 
§ 73 Hlášení poļtu plemenných ryb; 
§ 74 Systém ústŚední evidence plemenných ryb a podklady pro její vedení; 
§ 75 Registr hospodáŚství plemenných ryb v databázi ústŚední evidence; 

§ 76 – 79 Oddíl 9 – Evidence neplemenných ryb; 
§ 76 Evidence vedená chovatelem; 
§ 77 Hlášení poļtu/hmotnosti neplemenných ryb; 
§ 78 Systém ústŚední evidence neplemenných ryb a podklady pro její vedení; 
§ 79 Registr hospodáŚství neplemenných ryb v databázi ústŚední evidence; 

§ 80 – 82 Oddíl 10 – Evidence vļelstev;
§ 80 Hlášení poļtu vļelstev a umístŊní stanovišŠ;
§ 81 Systém ústŚední evidence vļel a podklady pro její vedení; 
§ 82 Registr chovatelŢ vļel v databázi ústŚední evidence; 

§ 83 – 88 Oddíl 11 – Další podrobnosti týkající se informaļního systému ústŚední
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evidence;
§ 83 LhŢty pro zapracování údajŢ do informaļního systému ústŚední evidence; 
§ 84 ZpŢsob poskytování údajŢ z informaļního systému ústŚední evidence; 
§ 85 ZpŢsob poskytování formuláŚŢ potŚebných pro získávání údajŢ do informaļního
systému ústŚední evidence; 
§ 86 ZpŢsob evidování pŚijatých údajŢ, jejich oprav a zpŢsob jejich pŚenosu do 
informaļního systému ústŚední evidence, vļetnŊ termínŢ;
§ 87 ZpŢsob ochrany a uchovávání údajŢ vedených v informaļním systému ústŚední
evidence;
§ 88 PŚedání údajŢ v pŚípadŊ ukonļení ļinnosti povŊŚené osoby; 

§ 89 – 96 Díl 4 – Podrobnosti o kontrolách plnŊní povinností pŚi oznaļování a evidenci (k 
§ 24 odst. 11 zákona); 

§ 89 Kritéria pro výbŊr a stanovení minimálního poļtu hospodáŚství s chovem turŢ;
§ 90 Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodáŚství s chovem turŢ;
§ 91 Roļní zpráva o provedených kontrolách hospodáŚství s chovem turŢ;
§ 92 Zpráva o výsledcích kontrol v hospodáŚství s chovem turŢ pŚedkládaná Evropské 
komisi; 
§ 93 Kritéria pro výbŊr a stanovení minimálního poļtu hospodáŚství s chovem turŢ,
náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodáŚství s chovem turŢ, zpráva 
o výsledcích kontrol v hospodáŚství s chovem turŢ pro Evropskou komisi; 
§ 94 Kritéria pro výbŊr hospodáŚství s chovem ostatních druhŢ zvíŚat;
§ 95 Náležitosti a obsah kontrolního protokolu z kontrol hospodáŚství s chovem 
ostatních druhŢ zvíŚat;
§ 96 Roļní zpráva o provedených kontrolách hospodáŚství s chovem ostatních druhŢ
zvíŚat;

§ 97 – 102 Díl 5 – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 97 Používání dosavadních identifikaļních prostŚedkŢ;
§ 98 ZvíŚata oznaļená dosavadními identifikaļními prostŚedky;
§ 99 Používání dosavadních dokumentŢ a formuláŚŢ;
§ 100 PŚechodné ustanovení pro zajištŊní identifikaļních prostŚedkŢ nebo jejich 
duplikátŢ;
§ 101 Zrušovací ustanovení; 
§ 102 Úļinnost a platnost; 

PŚíloha ļ. 1 – Kód pŚíslušného úŚadu;
PŚíloha ļ. 2 – Oznaļování turŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Oznaļování prasat; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzor plastové ušní známky používané pro oznaļování ovcí a koz; 
PŚíloha ļ. 5 – Oznaļování bŊžcŢ;
PŚíloha ļ. 6 – 1. Vzor registraļního lístku chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, 
asanaļního podniku, shromažŅovacího stŚediska, uživatelského zaŚízení, provozovatele 
líhnŊ; 2. Vzor oznámení o ukonļení ļinnosti chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, 
asanaļního podniku, shromažŅovacího stŚediska, uživatelského zaŚízení, provozovatele 
líhnŊ;
PŚíloha ļ. 7 – 1. Vzor stájového registru turŢ, ovcí a koz; 2. Vzor hlášení o narození zvíŚat,
jejich úhynu, ztrátŊ a pŚemístŊní; 3. Vzor prŢvodního listu skotu; 4. Vzor prŢvodního listu 
skotu – telete do 28 dnŢ vŊku;
PŚíloha ļ. 8 – Evidence koní a oslŢ a jejich kŚížencŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Evidence prasat; 
PŚíloha ļ. 10 – Evidence bŊžcŢ;
PŚíloha ļ. 11 – Evidence jelenovitých, muflonŢ a prasat divokých ve farmovém chovu; 
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PŚíloha ļ. 12 – Evidence drŢbeže;
PŚíloha ļ. 13 – Evidence plemenných ryb; 
PŚíloha ļ. 14 – Evidence neplemenných ryb; 
PŚíloha ļ. 15 – Evidence vļelstev.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/19. Úļinnost: 2004/04/01 (s výjimkou § 9 odst. 3, jde-li o 
ovce a kozy; § 39 odst. 5 písm. f) a § 93; ustanovení § 89 § 90 a § 92 pozbývají platnost 
2004/04/30).

¶ vyhláška ļ. 202/2004 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání afrického moru 
prasat.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Hlášení afrického moru prasat; 
§ 4 OpatŚení v pŚípadech podezŚení z výskytu afrického moru prasat v hospodáŚství;
§ 5 OpatŚení v pŚípadech potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodáŚství;
§ 6 OpatŚení v pŚípadech potvrzení výskytu afrického moru prasat v hospodáŚstvích
sestávajících z rŢzných epizootologických jednotek; 
§ 7 OpatŚení v kontaktních hospodáŚstvích;
§ 8 Epizootologické šetŚení;
§ 9 Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru; 
§ 10 OpatŚení ve vymezeném ochranném pásmu; 
§ 11 OpatŚení ve vymezeném pásmu dozoru; 
§ 12 ĻištŊní, dezinfekce a dezinsekce; 
§ 13 Repopulace v hospodáŚstvích chovajících prasata; 
§ 14 OpatŚení v pŚípadech podezŚení na africký mor prasat nebo potvrzení afrického moru 
prasat na jatkách nebo v dopravním prostŚedku;
§ 15 OpatŚení v pŚípadech podezŚení na africký mor prasat nebo potvrzení afrického moru 
prasat u prasat divokých; 
§ 16 Plány eradikace afrického moru prasat v populaci prasat divokých; 
§ 17 OpatŚení bránící šíŚení viru afrického moru prasat prostŚednictvím vektorŢ;
§ 18 Diagnostické postupy a požadavky na biologickou bezpeļnost;
§ 19 Použití, výroba a prodej oļkovacích látek proti africkému moru prasat; 
§ 20 Kontroly Evropských spoleļenství;
§ 21 Pohotovostní plány; 
§ 22 Centra tlumení nákazy a odborná skupina; 
§ 23 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Hlášení nákazy a další epizootologické informace, které poskytuje státní 
veterinární správa komisi a ostatním ļlenským státŢm; 
PŚíloha ļ. 2 – Zásady a postupy ļištŊní, dezinfekce a dezinsekce; 
PŚíloha ļ. 3 – Pokyny k vyhledávání vektorŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Hlavní úkoly Národní referenļní laboratoŚe pro africký mor prasat; 
PŚíloha ļ. 5 – Referenļní laboratoŚ Evropských spoleļenství pro africký mor prasat; 
PŚíloha ļ. 6 – Kritéria a požadavky vztahující se k pohotovostním plánŢm. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: 2004/04/26. 

¶ vyhláška ļ. 327/2004 Sb., o ochranŊ vļel, zvŊŚe, vodních organismŢ a dalších necílových 
organismŢ pŚi použití pŚípravkŢ na ochranu rostlin. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Pojmy; 



193

§ 3 – 7 Podrobnosti k ochranŊ vļel, zvŊŚe, vodních organismŢ a dalších necílových 
organismŢ (k § 51 odst. 10 zákona); 
§ 3 Ochrana vļel;
§ 7 Letecká aplikace pŚípravku a vyhlašování jejího poļátku;
§ 8 – 11 Ochrana zvŊŚe a dalších suchozemských obratlovcŢ;
§ 10 Náležitosti oznámení aplikace pŚípravku ohrožujícího obratlovce oprávnŊnému 
uživateli honitby; 
§ 11 Ochrana vodních organismŢ a nŊkterých dalších necílových organismŢ;
§ 12 ZpŢsob odbŊru vzorku pŚi šetŚení pŚíļin úhynu vļel, zvŊŚe a ryb (k § 51 odst. 6 
zákona);
§ 13 PŚechodná ustanovení; 
§ 14 Zrušovací ustanovení; 
§ 15 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/30. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a pŢvodcŢ zoonóz a o zmŊnŊ
vyhlášky ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka.
Oblast úpravy:
§ 1 – 11 Ļást první – Sledování (monitoring) zoonóz, pŢvodcŢ zoonóz a rezistence vŢļi
antimikrobiálním látkám; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Obecné zásady monitoringu zoonóz a pŢvodcŢ zoonóz a monitoringu rezistence vŢļi
antimikrobiálním látkám; 
§ 4 – 6 Monitoring zoonóz a pŢvodcŢ zoonóz; 
§ 7 Monitoring rezistence vŢļi antimikrobiálním látkám; 
§ 8 Epidemiologické vyšetŚování ohnisek onemocnŊní z potravin; 
§ 9 VýmŊna informací; 
§ 10 Národní referenļní laboratoŚe;
§ 11 PŚechodné ustanovení; 
§ 12 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a 
nemocí pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka;
§ 13 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Monitorované zoonózy a pŢvodci zoonóz; 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na monitorování rezistence vŢļi antimikrobiálním látkám; 
PŚíloha ļ. 3 – Koordinované monitorovací programy; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na obsah hlášení. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/01. Úļinnost: 2004/06/12. 

¶ vyhláška ļ. 389/2004 Sb., o opatŚeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 
pŚedcházení a o zmŊnŊ vyhlášky ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka, ve znŊní vyhlášky ļ. 356/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 79 Ļást první – OpatŚení pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu pŚedcházení;
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 63 Hlava II – Tlumení slintavky a kulhavky; 
§ 3 – 4 Díl 1 – Hlášení slintavky a kulhavky; 
§ 5 – 63 Díl 2 – OpatŚení pro tlumení slintavky a kulhavky; 
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§ 5 – 10 Oddíl 1 – OpatŚení v pŚípadŊ podezŚení na výskyt ohniska slintavky a 
kulhavky;
§ 5 Ochranná a zdolávací opatŚení v pŚípadŊ podezŚení na výskyt ohniska slintavky a 
kulhavky;
§ 6 PŚemísŠování zvíŚat a živoļišných produktŢ z hospodáŚství nebo do hospodáŚství
v pŚípadŊ podezŚení na výskyt ohniska slintavky a kulhavky; 
§ 7 RozšíŚení opatŚení na jiná hospodáŚství;
§ 8 Pásmo doļasného dozoru; 
§ 9 Program ozdravování; 
§ 10 Doba trvání opatŚení;
§ 11 – 15 OpatŚení v pŚípadŊ potvrzení ohniska slintavky a kulhavky; 
§ 11 Ochranná a zdolávací opatŚení v pŚípadŊ potvrzení ohniska slintavky a 
kulhavky;
§ 12 ĻištŊní a dezinfekce; 
§ 13 ZjištŊní a ošetŚení produktŢ a materiálŢ získaných ze zvíŚat nakažených 
slintavkou a kulhavkou nebo ze zvíŚat, která s nimi byla v kontaktu; 
§ 14 Epizootologické šetŚení;
§ 15 DoplŔková opatŚení v pŚípadŊ potvrzení ohniska slintavky a kulhavky; 
§ 16 – 17 Oddíl 3 – OpatŚení ve zvláštních pŚípadech;
§ 16 OpatŚení v blízkosti nebo uvnitŚ nŊkterých zvláštních prostorŢ, kde jsou doļasnŊ
nebo trvale držena zvíŚata vnímavých druhŢ;
§ 17 OpatŚení na jatkách, pohraniļních veterinárních stanicích a v dopravních 
prostŚedcích;
§ 18 – 19 Oddíl 4 – HospodáŚství sestávající z epizootologicky oddŊlených jednotek 
a kontaktní hospodáŚství;
§ 18 HospodáŚství sestávající z epizootologicky oddŊlených jednotek; 
§ 19 Kontaktní hospodáŚství;
§ 20 – 43 Oddíl 5 – Ochranná pásma a pásma dozoru; 
§ 20 Vymezení ochranných pásem a pásem dozoru; 
§ 21 OpatŚení v hospodáŚstvích v ochranném pásmu; 
§ 22 PŚemísŠování a pŚeprava zvíŚat a jejich produktŢ v ochranném pásmu; 
§ 23 DoplŔková opatŚení;
§ 24 OpatŚení týkající se ļerstvého masa získaného v ochranném pásmu; 
§ 25 OpatŚení týkající se masných výrobkŢ vyrobených v ochranném pásmu; 
§ 26 OpatŚení týkající se mléka a mléļných výrobkŢ vyrobených v ochranném 
pásmu; 
§ 27 OpatŚení týkající se spermatu, vajeļných bunŊk a embryí odebraných od zvíŚat
vnímavých druhŢ v ochranném pásmu; 
§ 28 PŚeprava a rozmetání hnoje a rozstŚikování kejdy a moļŢvky zvíŚat vnímavých 
druhŢ vyprodukovaných v ochranném pásmu; 
§ 29 OpatŚení týkající se kŢží a kožek zvíŚat vnímavých druhŢ v ochranném pásmu; 
§ 30 OpatŚení týkající se ovļí vlny, srsti pŚežvýkavcŢ a praseļích štŊtin
pocházejících z ochranného pásma; 
§ 31 OpatŚení týkající se jiných živoļišných produktŢ vyprodukovaných 
v ochranném pásmu; 
§ 32 OpatŚení týkající se krmiv, objemných krmiv, sena a slámy pocházejících 
z ochranného pásma; 
§ 33 Povolování odchylek a doplŔkové osvŊdļování;
§ 34 DoplŔková opatŚení uplatŔovaná v ochranném pásmu; 
§ 35 Zrušení opatŚení v ochranném pásmu; 
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§ 36 OpatŚení v hospodáŚstvích v pásmu dozoru; 
§ 37 PŚemísŠování zvíŚat vnímavých druhŢ uvnitŚ pásma dozoru; 
§ 38 OpatŚení týkající se ļerstvého masa zvíŚat vnímavých druhŢ pocházejících z 
pásma dozoru a masných výrobkŢ vyrobených z tohoto masa; 
§ 39 OpatŚení týkající se mléka a mléļných výrobkŢ od zvíŚat vnímavých druhŢ,
vyrobených v pásmu dozoru; 
§ 40 PŚeprava a rozmetání hnoje a rozstŚikování kejdy a moļŢvky zvíŚat vnímavých 
druhŢ vyprodukovaných v pásmu dozoru; 
§ 41 OpatŚení týkající se jiných živoļišných produktŢ vyprodukovaných v pásmu 
dozoru;
§ 42 DoplŔková opatŚení uplatŔovaná v pásmu dozoru; 
§ 43 Zrušení opatŚení v pásmu dozoru; 
§ 44 – 47 Oddíl 6 – Regionalizace, oznaļování zvíŚat vnímavých druhŢ a kontrola 
jejich pŚemísŠování;
§ 44 Regionalizace; 
§ 45 OpatŚení v pásmu s omezením; 
§ 46 Oznaļování zvíŚat vnímavých druhŢ;
§ 47 Kontrola pŚemísŠování zvíŚat v pŚípadŊ výskytu ohniska slintavky a kulhavky; 
§ 48 – 57 Oddíl 7 – Oļkování;
§ 48 Použití, výroba, prodej a kontrola oļkovacích látek proti slintavce a kulhavce; 
§ 49 Rozhodnutí o zavedení nouzového oļkování;
§ 50 Podmínky pro nouzové oļkování;
§ 51 Ochranné oļkování;
§ 52 Supresivní oļkování;
§ 53 OpatŚení v oļkovacím pásmu v prŢbŊhu období, které zaļíná poļátkem 
nouzového oļkování a konļí nejdŚíve za 30 dnŢ po skonļení tohoto oļkování (fáze 
1);
§ 54 OpatŚení v oļkovacím pásmu v prŢbŊhu období mezi nouzovým oļkováním a 
koncem šetŚení a klasifikace hospodáŚství (fáze 2); 
§ 55 Klinické a sérologické šetŚení v oļkovacím pásmu (fáze 2-A); 
§ 56 Klasifikace hospodáŚství v oļkovacím pásmu (fáze 2-B); 
§ 57 OpatŚení v oļkovacím pásmu po dokonļení šetŚení a klasifikace hospodáŚství až 
do obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky (fáze 3); 
§ 58 – 63 Oddíl 8 – Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky; 
§ 59 Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky po eradikaci nákazy bez 
použití nouzového oļkování;
§ 60 Obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky po eradikaci nákazy pŚi
použití nouzového oļkování;
§ 61 ZmŊny opatŚení k obnovení statusu území prosté slintavky a kulhavky; 
§ 62 OsvŊdļování zvíŚat vnímavých druhŢ a produktŢ z tŊchto zvíŚat pro úļely
obchodování;
§ 63 PŚemísŠování oļkovaných zvíŚat vnímavých druhŢ po obnovení statusu území 
prosté slintavky a kulhavky; 

§ 64 – 77 Hlava III – Preventivní opatŚení;
§ 64 – 67 Díl 1 – Manipulace s virem slintavky a kulhavky; 

§ 64 Manipulace s virem slintavky a kulhavky; 
§ 65 Spolupráce s veterinárními odborníky Komise; 
§ 66 Národní referenļní laboratoŚ pro slintavku a kulhavku; 
§ 67 Diagnostika slintavky a kulhavky; 

§ 68 – 74 Díl 2 – Pohotovostní plán a centra tlumení nákazy; 
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§ 68 Pohotovostní plán; 
§ 69 Cviļný poplach; 
§ 70 – 73 Centra tlumení nákazy; 
§ 74 Skupina odborníkŢ;

§ 75 – 76 Díl 3 – Banky antigenŢ a oļkovacích látek; 
§ 75 Národní banka antigenŢ a oļkovacích látek; 
§ 76 PŚístup k bance antigenŢ a oļkovacích látek Spoleļenství;

§ 77 Díl 4 – Slintavka a kulhavka u ostatních druhŢ zvíŚat;
§ 78 – 79 Hlava IV – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 80 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a 
nemocí pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka;
§ 81 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kritéria pro vyhlášení ohniska slintavky a kulhavky; 
PŚíloha ļ. 2 – Hlášení nákazy a dalších epizootologických informací ļlenským státem s 
potvrzenou slintavkou a kulhavkou; 
PŚíloha ļ. 3 – ŠetŚení;
PŚíloha ļ. 4 – Zásady a postupy ļištŊní a dezinfekce; 
PŚíloha ļ. 5 – Repopulace hospodáŚství;
PŚíloha ļ. 6 – Omezení pŚemísŠování koŔovitých;
PŚíloha ļ. 7 – OšetŚení produktŢ za úļelem zniļení viru slintavky a kulhavky; 
PŚíloha ļ. 8 – (Ļást A – OšetŚení ļerstvého masa; Ļást B – DoplŔková opatŚení pro výrobu 
ļerstvého masa ze zvíŚat vnímavých druhŢ pocházejících z pásma dozoru); 
PŚíloha ļ. 9 – OšetŚení mléka za úļelem zniļení viru slintavky a kulhavky; 
PŚíloha ļ. 10 – Kritéria provádŊní ochranného oļkování a pokyny pro programy nouzového 
oļkování;
PŚíloha ļ. 11 – (Ļást A – Národní laboratoŚe oprávnŊné k manipulaci s živým virem 
slintavky a kulhavky; Ļást B – Komerļní laboratoŚe oprávnŊné k manipulaci s živým 
virem slintavky a kulhavky k výrobŊ oļkovacích látek); 
PŚíloha ļ. 12 – Standardy biologické bezpeļnosti pro laboratoŚe a zaŚízení manipulující s 
živým virem slintavky a kulhavky; 
PŚíloha ļ. 13 – Diagnostické testy a standardy pro diagnostiku slintavky a kulhavky a pro 
diferenciální diagnostiku jiných vezikulárních virových chorob; 
PŚíloha ļ. 14 – Banka antigenŢ a oļkovacích látek Spoleļenství;
PŚíloha ļ. 15 – Funkce a povinnosti národních referenļních laboratoŚí;
PŚíloha ļ. 16 – Funkce a úkoly referenļní laboratoŚe Spoleļenství pro slintavku a 
kulhavku;
PŚíloha ļ. 17 – Kritéria a požadavky pro pohotovostní plány; 
PŚíloha ļ. 18 – (Ļást A – OpatŚení pŚi potvrzení slintavky a kulhavky u volnŊ žijících 
zvíŚat; Ļást B – Plány pro eradikaci slintavky a kulhavky u volnŊ žijících zvíŚat).
Schváleno/Vydáno: 2004/06/23. Úļinnost: 2004/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 411/2004 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuļní
praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léļiv, vļetnŊ medikovaných krmiv 
a veterinárních autogenních vakcín, zmŊn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky 
vydávání povolení k ļinnosti kontrolních laboratoŚí (vyhláška o výrobŊ a distribuci léļiv).
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 15 Ļást druhá – Správná výrobní praxe pro humánní léļivé pŚípravky;
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§ 3 Obecné zásady; 
§ 5 Soulad s registrací humánních léļivých pŚípravkŢ;
§ 6 Systém zabezpeļování jakosti; 
§ 7 ZamŊstnanci;
§ 8 Provozní prostory a zaŚízení;
§ 9 Dokumentace; 
§ 10 Vlastní výroba; 
§ 11 Kontrola jakosti; 
§ 12 Ļinnosti provádŊné na základŊ smlouvy; 
§ 13 Reklamace, stažení a odslepení humánního léļivého pŚípravku v naléhavých 
pŚípadech;
§ 14 VnitŚní kontrola; 
§ 15 Oznaļení na obalu; 

§ 16 – 27 Ļást tŚetí – Správná výrobní praxe pro veterinární léļivé pŚípravky;
§ 16 – 27 Obecné zásady; 
§ 19 Systém zabezpeļování jakosti; 
§ 20 ZamŊstnanci;
§ 21 Prostory a zaŚízení;
§ 22 Dokumentace; 
§ 23 Vlastní výroba; 
§ 24 Kontrola jakosti; 
§ 25 Ļinnosti provádŊné na základŊ smlouvy; 
§ 26 Reklamace a stahování pŚípravku;
§ 27 VnitŚní kontrola; 

§ 28 – 40 Ļást ļtvrtá – Správná výrobní praxe v zaŚízení transfúzní služby; 
§ 29 Zásady; 
§ 30 Prostory; 
§ 31 Dokumentace; 
§ 32 Dárci; 
§ 33 Vlastní výroba; 
§ 34 PropuštŊní transfúzního pŚípravku pro léļebné použití a suroviny pro další 
výrobu;
§ 35 PŚíjem a výdej transfúzních pŚípravkŢ a krevních derivátŢ;
§ 36 Kontrola jakosti; 
§ 37 – 40 Hemovigilance; 
§ 38 Dohledatelnost; 
§ 39 Monitorování závažných nežádoucích pŚíhod a úļinkŢ;
§ 40 Postup pŚi podezŚení na kontaminaci transfúzního pŚípravku a suroviny pro další 
výrobu pŢvodcem pŚenosných onemocnŊní;

§ 41 Ļást pátá – Kontrolní laboratoŚ;
§ 42 – 44 Ļást šestá – Výroba medikovaných krmiv; 
§ 45 – 46 Ļást sedmá – Výroba veterinárních autogenních vakcín; 
§ 47 Ļást osmá – Výroba léļivých látek; 
§ 48 – 54 Ļást devátá – Správná distribuļní praxe; 

§ 48 Zásady; 
§ 49 ZamŊstnanci;
§ 50 Prostory a zaŚízení;
§ 51 Dokumentace; 
§ 52 Distribuce; 
§ 53 Distribuce léļivých látek a pomocných látek; 
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§ 54 Zvláštní pravidla pro distribuci medikovaných krmiv; 
§ 55 – 59 Ļást desátá – Bližší podmínky povolování výroby a distribuce léļivých
pŚípravkŢ;

§ 55 Kontrolní ļinnost;
§ 56 Náležitosti žádosti o povolení k výrobŊ léļivých pŚípravkŢ;
§ 57 Náležitosti žádosti o povolení k výrobŊ transfúzních pŚípravkŢ a surovin z krve 
nebo jejích složek pro další výrobu; 
§ 58 Náležitosti žádosti o povolení k ļinnosti kontrolní laboratoŚe;
§ 59 Náležitosti žádosti o povolení k distribuci léļivých pŚípravkŢ;

§ 60 – 61 Ļást jedenáctá – Ustanovení závŊreļná;
§ 60 Zrušovací ustanovení; 
§ 61 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2004/06/21. Úļinnost: 2004/07/13. 
¶ vyhláška ļ. 610/2004 Sb., o oznaļování a pasech psŢ, koļek a fretek v zájmovém chovu 

pŚi jejich neobchodních pŚesunech a o zmŊnŊ vyhlášky ļ. 296/2003 Sb., o zdraví zvíŚat a 
jeho ochranŊ, o pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat a o oprávnŊní a odborné zpŢsobilosti
k výkonu nŊkterých odborných veterinárních ļinností.
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Ļást první – Oznaļování a pasy psŢ, koļek a fretek v zájmovém chovu pŚi jejich 
neobchodních pŚesunech;
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 PŚesun zvíŚat v zájmovém chovu; 
§ 3 Oznaļení zvíŚete v zájmovém chovu tetováním a elektronickým ļipem; 
§ 4 – 6 Pasy a jejich evidence; 
§ 7 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 296/2003 Sb., o zdraví zvíŚat a jeho ochranŊ, o 
pŚemísŠování a pŚepravŊ zvíŚat a o oprávnŊní a odborné zpŢsobilosti k výkonu nŊkterých
odborných veterinárních ļinností;
§ 8 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 2004/11/23. Úļinnost: 2004/12/07 (s výjimkou ustanovení § 7). 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MD ĻR ļ. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v pŚístavech,

spoleļné havárii a dopravŊ nebezpeļných vŊcí, ve znŊní vyhlášky ļ. 412/2004 Sb., 
vyhlášky ļ. 666/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 423/2005 Sb. (§ 25 – 26 Zdravotní a veterinární 
péļe).
Schváleno/Vydáno: 1995/09/14. Úļinnost: 1995/10/13. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemŊdŊlství
(§ 7 – 17 Ļást tŚetí – Požadavky na Śešení staveb pro hospodáŚská zvíŚata; § 7 
Spoleļné požadavky na stavby pro hospodáŚská zvíŚata; § 8 Požadavky na stavby pro 
hlavní druhy hospodáŚských zvíŚat; § 9 – 11 Doprovodné stavby staveb pro 
hospodáŚská zvíŚata; § 9 Stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy; § 10 
Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moļŢvky a hnojŢvky; § 11 
Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šŠáv).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladŢ za odborné 
a zkušební úkony vykonávané v pŢsobnosti ÚstŚedního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemŊdŊlského, ve znŊní vyhlášky ļ. 129/2005 Sb (§ 1 Odborné a zkušební úkony na 
úseku krmiv; PŚíloha ļ. 1 – Sazebník náhrad nákladŢ za odborné a zkušební úkony 
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na úseku krmiv).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/17. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška ļ. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky 
pŚípravy a úpravy léļivých pŚípravkŢ, výdeje a zacházení s léļivými pŚípravky ve 
zdravotnických zaŚízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelŢ
vydávajících léļivé pŚípravky (§ 29 – 31 Ļást sedmá – Výdej léļiv veterinárními lékaŚi,
uchovávání a vedení dokumentace; § 29 Výdej; § 30 Uchovávání; § 31 Dokumentace).
Schváleno/Vydáno: 2003/07/29. Úļinnost: 2003/09/01. 

¶ vyhláška ļ. 192/2004 Sb., o ochranŊ zvíŚat pŚi chovu, veŚejném vystoupení nebo svodu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: 2004/04/23. 

¶ vyhláška ļ. 193/2004 Sb., o ochranŊ zvíŚat pŚi pŚepravŊ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/13. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 207/2004 Sb., o ochranŊ, chovu a využití pokusných zvíŚat.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodáŚských zvíŚat,
ve znŊní vyhlášky ļ. 425/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léļivých pŚípravkŢ,
jejich zmŊnách, prodloužení, klasifikaci léļivých pŚípravkŢ pro výdej, pŚevodu registrace, 
vydávání povolení pro soubŊžný dovoz, pŚedkládání a navrhování specifických léļebných
programŢ s využitím neregistrovaných humánních léļivých pŚípravkŢ, o zpŢsobu
oznamování a vyhodnocování nežádoucích úļinkŢ léļivého pŚípravku, vļetnŊ náležitostí 
periodicky aktualizovaných zpráv o bezpeļnosti, a zpŢsob a rozsah oznámení o použití 
neregistrovaného léļivého pŚípravku (registraļní vyhláška o léļivých pŚípravcích) (§ 2 
ZveŚejŔované údaje o povolení výjimky veterinárního pŚípravku; § 7 Dokumentace 
pŚedkládaná s žádostí o registraci veterinárních pŚípravkŢ; PŚíloha ļ. 2 – Obsah a 
ļlenŊní úplné registraļní dokumentace v pŚípadŊ veterinárního pŚípravku).
Schváleno/Vydáno: 2004/04/29. Úļinnost: 2004/05/11. 

¶ vyhláška ļ. 382/2004 Sb., o ochranŊ hospodáŚských zvíŚat pŚi porážení, utrácení nebo 
jiném usmrcování, ve znŊní vyhlášky ļ. 424/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/15. Úļinnost: 2004/08/01. 

B.4c.4 Technické normy
46 60 Živoļišná výroba, všeobecnŊ.
¶ ĻSN ISO 3973

Jateļná zvíŚata – Slovník – Skot. 
idt ISO 3973:1996 
Vydána 1997/12/01 
Úļinnost 1998/01/01 

46 68 RybáŚství.
¶ ĻSN 46 6800

RybáŚství – Termíny, definice a znaļky.
Vydána 1997/08/01 
Úļinnost 1997/09/01 

¶ ĻSN 46 6802
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Sladkovodní tržní ryby. 
Schválena 1989/02/01. Úļinnost 1989/12/01. 

¶ ĻSN 46 6803
PŚeprava živých ryb. 
Vydána 1994/03/01 
Úļinnost 1994/04/01 

46 70 Výživa a krmení.
¶ ĻSN 46 7002

Premixy doplŔkových látek. 
Vydána 1996/05/01 
Úļinnost 1996/06/01 

¶ ĻSN 46 7092-1 až 98
Metody zkoušení krmiv. 

Ochrana kulturních plodin 

B.4d.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pŢdních látkách, pomocných 

rostlinných pŚípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemŊdŊlských pŢd
(zákon o hnojivech), ve znŊní zákona ļ. 308/2000 Sb., zákona ļ. 147/2002 Sb. a zákona ļ.
317/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 461/2004 Sb., ve znŊní zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/06/12. Úļinnost: 1998/09/01. 

¶ zákon ļ. 242/2000 Sb., o ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. a 
zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádŊní biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek 
na trh a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb. a 
zákona ļ. 125/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/08. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ zákon ļ. 147/2002 Sb., o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním ústavu zemŊdŊlském a o 
zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském), ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 21/2004 Sb., zákona ļ.
317/2004 Sb. a zákona ļ. 321/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 462/2004 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 441/2005 Sb. a zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 11 Ļást první – ÚstŚední kontrolní a zkušební ústav zemŊdŊlský;

§ 2 PŢsobnost Ústavu na jednotlivých úsecích podle zvláštních zákonŢ;
§ 3 Další ļinnosti Ústavu; 
§ 4 ZajišŠování odborných a zkušebních úkonŢ Ústavem; 
§ 5 OprávnŊní udŊlované Ústavem k výkonu odborných ļinností;
§ 6 Náhrada nákladŢ za provedení odborných a zkušebních úkonŢ;
§ 7 Kontrola a státní dozor; 
§ 8 Vyžadování a poskytování informací a spolupráce; 
§ 9 Využívání údajŢ katastru nemovitostí a výsledkŢ zemŊmŊŚických ļinností;
§ 10 VŊstník ÚstŚedního kontrolního a zkušebního ústavu zemŊdŊlského;
§ 11 ZmocŔovací ustanovení; 

§ 12 Ļást druhá – ZmŊna zákona o vinohradnictví a vinaŚství a o zmŊnŊ nŊkterých
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souvisejících právních pŚedpisŢ;
§ 13 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o krmivech; 
§ 14 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o hnojivech, pomocných pŢdních látkách, pomocných 
rostlinných pŚípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemŊdŊlských pŢd
(zákon o hnojivech); 
§ 15 Ļást pátá – ZmŊna zákona o ochranŊ práv k odrŢdám rostlin a o zmŊnŊ zákona ļ.
92/1996 Sb., o odrŢdách, osivu a sadbŊ pŊstovaných rostlin, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ
(zákon o ochranŊ práv k odrŢdám); 
§ 16 Ļást šestá – PŚechodná ustanovení; 
§ 17 Ļást sedmá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/03/20. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ zákon ļ. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojŢ rostlin a 
mikroorganismŢ významných pro výživu a zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (zákon o genetických zdrojích 
rostlin a mikroorganismŢ), ve znŊní zákona ļ. 342/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 30 Ļást první – Konzervace a využívání genetických zdrojŢ rostlin a mikroorganismŢ
významných pro výživu a zemŊdŊlství;
§ 1 – 9 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Národní program; 
§ 4 Žádost o zaŚazení do Národního programu; 
§ 5 Rozhodnutí o zaŚazení do Národního programu; 
§ 6 Vznik práv a povinností pro úļastníka Národního programu; 
§ 7 Prodloužení platnosti rozhodnutí o zaŚazení do Národního programu; 
§ 8 ZmŊna rozhodnutí o zaŚazení do Národního programu; 
§ 9 Zrušení rozhodnutí o zaŚazení do Národního programu; 

§ 10 – 20 Hlava II – ShromažŅování, hodnocení, dokumentace, konzervace a využívání 
genetických zdrojŢ;

§ 10 Spoleļná ustanovení; 
§ 11 ShromažŅování genetických zdrojŢ;
§ 12 Hodnocení genetických zdrojŢ;
§ 13 Konzervace genetických zdrojŢ rostlin in situ a konzervace genetických zdrojŢ
rostlin ex situ v polních kolekcích a v kulturách in vitro; 
§ 14 Konzervace genetických zdrojŢ rostlin ex situ v genobance; 
§ 15 Konzervace genetických zdrojŢ mikroorganismŢ;
§ 16 Vstup na pozemky a do provozních objektŢ úļastníka Národního programu; 
§ 17 Dokumentace o genetických zdrojích; 
§ 18 Inventarizace vzorkŢ genetických zdrojŢ;
§ 19 Poskytování vzorkŢ genetických zdrojŢ;
§ 20 Poskytování informací o genetických zdrojích; 

§ 21 – 24 Hlava III – Výkon státní správy, sankce a zvláštní opatŚení;
§ 22 Pokuty; 
§ 23 Ukládání pokut; 
§ 24 Zvláštní opatŚení;

§ 25 – 30 Hlava IV – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 25 Financování konzervace a využívání genetických zdrojŢ;
§ 26 Mezinárodní spolupráce v oblasti konzervace a využívání genetických zdrojŢ;
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§ 27 ZmocnŊní;
§ 28 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 29 Vztah k jiným právním pŚedpisŢm; 
§ 30 PŚechodná ustanovení; 

§ 31 Ļást druhá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 32 Ļást tŚetí – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2003/04/02. Úļinnost: 2003/06/22. 

¶ zákon ļ. 219/2003 Sb., o uvádŊní do obŊhu osiva a sadby pŊstovaných rostlin a o 
zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o obŊhu osiva a sadby).
Oblast úpravy:
§ 1 – 44 Ļást první – OdrŢdy, osivo a sadba pŊstovaných rostlin; 
§ 1 – 2 Hlava první – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 22 Hlava druhá – ObŊh osiva a sadby; 
§ 3 UvádŊní rozmnožovacího materiálu do obŊhu;
§ 4 Uznávací Śízení;
§ 5 Uznávání množitelských porostŢ;
§ 6 – 7 Uznávání rozmnožovacího materiálu; 
§ 8 UvádŊní rozmnožovacího materiálu do obŊhu pŚed ukonļením úŚední zkoušky 
klíļivosti;
§ 9 Standardní rozmnožovací materiál; 
§ 10 Konformní rozmnožovací materiál; 
§ 11 Obchodní rozmnožovací materiál; 
§ 12 SmŊs osiv; 
§ 13 Rozmnožovací materiál v ekologickém zemŊdŊlství;
§ 14 Rozmnožovací materiál geneticky modifikovaných odrŢd;
§ 15 Sazenice zeleniny; 
§ 16 Registrace ļinnosti a povinnost ohlašování a vedení záznamŢ;
§ 17 Smlouvy o provádŊní zkušebních úkonŢ a povŊŚování osob; 
§ 18 Dovoz rozmnožovacího materiálu; 
§ 19 Oznaļování a balení rozmnožovacího materiálu; 
§ 20 Zákaz klamání; 
§ 21 Zvláštní ustanovení o odpovŊdnosti za vady; 
§ 22 Kontrola výroby a uvádŊní do obŊhu rozmnožovacího materiálu; 

§ 23 – 25 Hlava tŚetí – Zvláštní režim obŊhu osiva a sadby; 
§ 23 Rozmnožovací materiál révy; 
§ 24 Rozmnožovací materiál ovocných druhŢ;
§ 25 Rozmnožovací materiál okrasných druhŢ;

§ 26 – 38 Hlava ļtvrtá – OdrŢdový Śád;
§ 26 Podmínky pro registraci odrŢdy;
§ 27 Název odrŢdy;
§ 28 Podání žádosti o registraci odrŢdy;
§ 29 řízení o registraci; 
§ 30 Zkoušení odrŢd;
§ 31 OdrŢdová komise; 
§ 32 Rozhodnutí o registraci; 
§ 33 Zápis do Státní odrŢdové knihy; 
§ 34 Doba registrace; 
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§ 35 Udržování odrŢdy;
§ 36 Kontrola odrŢd po registraci; 
§ 37 Zrušení registrace; 
§ 38 Informace o registrovaných odrŢdách;

§ 39 – 44 Hlava pátá – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 39 ZveŚejŔování údajŢ;
§ 40 OprávnŊní ministerstva v mimoŚádných pŚípadech;
§ 41 Pokuty; 
§ 42 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 43 PŚechodná ustanovení; 
§ 44 Zrušovací ustanovení; 

§ 45 Ļást druhá; 
§ 46 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona ļ. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 47 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona ļ. 408/2000 Sb., o ochranŊ práv k odrŢdám rostlin a o 
zmŊnŊ zákona ļ. 92/1996 Sb., o odrŢdách, osivu a sadbŊ pŊstovaných rostlin, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ (zákon o ochranŊ práv k odrŢdám); 
§ 48 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Druhový seznam; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam území obcí uzavŚených pŊstitelských oblastí pro výrobu základní 
sadby brambor (§ 7 odst. 4 zákona). 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/25. Úļinnost: 2003/08/30 (s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 
písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4). 

¶ zákon ļ. 326/2004 Sb., o rostlinolékaŚské péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících 
zákonŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 90 Ļást první – RostlinolékaŚská péļe;
§ 1 – 2 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 6 Hlava II – Ochrana rostlin a rostlinných produktŢ proti škodlivým organismŢm a 
poruchám rostlin; 

§ 3 Základní povinnosti fyzických a právnických osob; 
§ 4 Ochrana rostlinných produktŢ z hlediska bezpeļnosti potravin; 
§ 5 Odborná pomoc v ochranŊ rostlin a rostlinných produktŢ pro fyzické a právnické 
osoby;
§ 6 Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukļního
materiálu; 

§ 7 – 30 Hlava III – OpatŚení proti zavlékání a rozšiŚování škodlivých organismŢ;
§ 7 – 11 Základní opatŚení;
§ 7 Zákaz zavlékání a rozšiŚování škodlivých organismŢ a dovozu a pŚemísŠování
rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ;
§ 8 Povolení dovozu, pŚemísŠování a použití škodlivých organismŢ, rostlin, 
rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ pro pokusné, vŊdecké a šlechtitelské úļely;
§ 9 Ohlašovací povinnost; 
§ 10 Monitoring a prŢzkum výskytu škodlivých organismŢ;
§ 11 OpatŚení pŚi zjištŊní výskytu nebo podezŚení z výskytu škodlivých organismŢ;
§ 12 – 20 UvádŊní rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ na trh; 
§ 12 Registrace dovozcŢ rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ a osob, které 
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je uvádŊjí na trh; 
§ 13 Povinnosti registrovaných osob; 
§ 14 Podmínky pro pŚemísŠování rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ;
§ 15 Soustavná rostlinolékaŚská kontrola; 
§ 16 Podmínky a zpŢsob vystavování rostlinolékaŚských pasŢ;
§ 17 OprávnŊní k vystavování rostlinolékaŚských pasŢ;
§ 18 Druhy rostlinolékaŚských pasŢ;
§ 19 Nahrazování rostlinolékaŚských pasŢ;
§ 20 Povinnosti fyzických a právnických osob související s vystavováním 
rostlinolékaŚských pasŢ;
§ 21 – 28 Dovoz rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ ze tŚetích zemí; 
§ 21 Obecná ustanovení; 
§ 22 Dovozní rostlinolékaŚská kontrola; 
§ 23 RostlinolékaŚská osvŊdļení;
§ 24 Povinnosti dovozcŢ a dopravcŢ;
§ 25 Místa provádŊní dovozní rostlinolékaŚské kontroly; 
§ 26 Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékaŚské kontroly; 
§ 27 Zvláštní ustanovení; 
§ 28 Vývoz rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ;
§ 29 – 30 ChránŊné zóny; 
§ 29 Vymezování chránŊných zón; 
§ 30 OpatŚení proti zavlékání škodlivých organismŢ do chránŊných zón a proti jejich 
šíŚení v tŊchto zónách; 

§ 31 – 60 Hlava IV – PŚípravky a další prostŚedky;
§ 31 – 45 PŚípravky;
§ 31 Základní ustanovení; 
§ 32 Žádost o registraci; 
§ 33 Registraļní Śízení;
§ 34 Rozhodnutí o žádosti; 
§ 35 ZmŊna a zrušení registrace; 
§ 36 Rozhodnutí o registraci na pŚechodnou dobu; 
§ 37 RozšíŚené použití pŚípravku a použití neregistrovaného pŚípravku;
§ 38 Vzájemné uznávání registrace; 
§ 39 Informace o nežádoucích úļincích pŚípravkŢ a výmŊna informací; 
§ 40 Ochrana a dŢvŊrnost údajŢ;
§ 41 Hodnocení úļinných látek; 
§ 42 Balení a oznaļování pŚípravku;
§ 43 Kontrola; 
§ 44 Vývoj a výzkum; 
§ 45 ÚŚednŊ uznané zkoušky; 
§ 46 – 53 Nakládání s pŚípravky;
§ 46 Skladování pŚípravkŢ;
§ 51 Ochrana vļel, zvŊŚe, vodních organismŢ a dalších necílových organismŢ pŚi
používání pŚípravkŢ;
§ 52 Zvláštní omezení; 
§ 53 Dovoz soubŊžného pŚípravku;
§ 54 – 60 Další prostŚedky;
§ 58 Pomocné prostŚedky;
§ 59 Bioagens; 
§ 60 Oznamovací a dokladová povinnost; 
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§ 61 – 69 Hlava V – Mechanizaļní prostŚedky;
§ 63 – 65 ÚŚední registr mechanizaļních prostŚedkŢ;
§ 66 – 67 Kontrolní testování; 
§ 68 – 69 Technická zaŚízení k hubení škodlivých organismŢ;

§ 70 – 79 Hlava VI – Státní správa ve vŊcech rostlinolékaŚské péļe;
§ 70 Orgány státní správy ve vŊcech rostlinolékaŚské péļe;
§ 71 Ministerstvo; 
§ 72 RostlinolékaŚská správa; 
§ 73 Obecní úŚady a obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 74 RostlinolékaŚský dozor; 
§ 75 ÚŚední opatŚení;
§ 76 MimoŚádná rostlinolékaŚská opatŚení;
§ 77 Krizové situace; 
§ 78 Pokuty; 
§ 79 Náhrada nákladŢ za provedené odborné úkony; 

§ 80 Hlava VII – Experti komise; 
§ 81 – 86 Hlava VIII – Odborná zpŢsobilost k výkonu odborné rostlinolékaŚské ļinnosti;

§ 81 Odborné rostlinolékaŚské ļinnosti;
§ 82 Odborná zpŢsobilost pŚi výkonu státní správy; 
§ 83 Atestaļní studium; 
§ 84 Odborná zpŢsobilost osob povŊŚených ministerstvem nebo rostlinolékaŚskou
správou a osob poskytujících odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám; 
§ 85 Odborná zpŢsobilost pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékaŚské péļe;
§ 86 Odborná zpŢsobilost pro nakládání s pŚípravky;

§ 87 – 90 Hlava IX – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 87 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 88 ZmocnŊní;
§ 89 PŚechodná ustanovení; 
§ 90 Zrušovací ustanovení; 

§ 91 Ļást druhá – ZmŊna zákona ļ. 409/2000 Sb.; 
§ 92 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o regulaci reklamy; 
§ 93 Ļást ļtvrtá – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 94 Ļást pátá – ZmŊna zákona o zmŊnŊ zákonŢ souvisejících s pŚijetím zákona o službŊ
státních zamŊstnancŢ;
§ 95 Ļást šestá – ZmŊna zákona o zmŊnŊ a zrušení nŊkterých zákonŢ v souvislosti s 
ukonļením ļinnosti okresních úŚadŢ;
§ 96 Ļást sedmá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 97 Ļást osmá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/29. Úļinnost: 2004/05/31 (s výjimkou ustanovení § 14 odst. 2 
a ustanovení § 86). 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 97/1996 Sb., o ochranŊ chmele, ve znŊní zákona ļ. 68/2000 Sb., zákona ļ.

258/2000 Sb., zákona ļ. 322/2004 Sb. a zákona ļ. 441/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1996/03/14. Úļinnost: 1996/04/26. 

¶ zákon ļ. 408/2000 Sb., o ochranŊ práv k odrŢdám rostlin a o zmŊnŊ zákona ļ. 92/1996 
Sb., o odrŢdách, osivu a sadbŊ pŊstovaných rostlin, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (zákon o 
ochranŊ práv k odrŢdám), ve znŊní zákona ļ. 147/2002 Sb., zákona ļ. 149/2002 Sb., 
zákona ļ. 219/2003 Sb. a zákona ļ. 554/2005 Sb. 
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Schváleno/Vydáno: 2000/10/25. Úļinnost: 2001/02/01. 
¶ zákon ļ. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ

nŊkterých zákonŢ (§ 3 Obecné zásady klasifikace látek a pŚípravkŢ; § 19 – 23 Hlava 
IV – Balení, oznaļování a bezpeļnostní list; § 27 Hlava VII – Vývoz a dovoz 
nebezpeļných látek a nebezpeļných pŚípravkŢ), ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb., 
zákona ļ. 125/2005 Sb. a zákona ļ. 345/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 434/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/23. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ zákon ļ. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinaŚství a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících 
zákonŢ (zákon o vinohradnictví a vinaŚství).
Schváleno/Vydáno: 2004/04/29. Úļinnost: 2004/05/28. 

B.4d.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 114/1999 Sb., kterým se pro úļely trestního zákona stanoví, co se 

považuje za jedy, nakažlivé choroby a škŢdce, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 40/2002 Sb. a 
naŚízení vlády ĻR ļ. 444/2003 Sb. (PŚíloha ļ. 4 – Nakažlivé choroby a škŢdci
užitkových rostlin pro úļely trestního zákona).
Schváleno/Vydáno: 1999/05/10. Úļinnost: 1999/06/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv a statkových hnojiv, stŚídání plodin a provádŊní protierozních opatŚení
v tŊchto oblastech (§ 10 StŚídání plodin ve zranitelných oblastech).
Schváleno/Vydáno: 2003/03/03. Úļinnost: 2004/01/01. 

B.4d.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 289/1996 Sb., kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž 

rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do obŊhu jako obchodní a stanovují se 
vlastnosti tohoto materiálu. 
Schváleno/Vydáno: 1996/11/19. Úļinnost: 1996/11/29. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 87/1997 Sb., kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za 
kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do obŊhu jako 
obchodní, jeho vlastnosti a zpŢsob kontroly. 
Schváleno/Vydáno: 1997/04/11. Úļinnost: 1997/04/30. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 90/1998 Sb., kterou se vymezují nŊkteré druhy rostlin uvedené 
v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do obŊhu jako obchodní 
a stanoví se jeho vlastnosti a zpŢsob kontroly. 
Schváleno/Vydáno: 1998/04/08. Úļinnost: 1998/04/22. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 136/2000 Sb., kterou se vymezují neregistrované odrŢdy rostlinného 
druhu uvedeného v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do 
obŊhu.
Schváleno/Vydáno: 2000/04/25. Úļinnost: 2000/05/18. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 263/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 174/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/23. Úļinnost: 2001/02/13. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladŢ za odborné 
a zkušební úkony vykonávané v pŢsobnosti ÚstŚedního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemŊdŊlského, ve znŊní vyhlášky ļ. 129/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
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§ 1 Odborné a zkušební úkony na úseku krmiv; 
§ 2 Odborné a zkušební úkony na úseku osiv a sadby pŊstovaných rostlin, registrace odrŢd
a ochranných práv k odrŢdám rostlin; 
§ 3 Odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv; 
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Sazebník náhrad nákladŢ za odborné a zkušební úkony na úseku krmiv; 
PŚíloha ļ. 2; 
PŚíloha ļ. 3 – Sazebník náhrad nákladŢ za odborné a zkušební úkony na úseku hnojiv. 
Schváleno/Vydáno: 2002/05/17. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup 
hodnocení biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace 
údajŢ pŚedkládaných pŚed uvedením biocidního pŚípravku nebo úļinné látky na trh. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška ļ. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a 
mikroorganismŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 PŚedpoklady pro shromažŅování, hodnocení, dokumentaci a konzervaci 
genetických zdrojŢ a kolekcí genetických zdrojŢ (k § 4 odst. 5 zákona); 
§ 1 Odborné pŚedpoklady;
§ 2 Technické pŚedpoklady;
§ 3 Doklady; 
§ 4 – 6 Velikost vzorku genetického zdroje a rozsah údajŢ, které o genetickém zdroji 
poskytne úļastník Národního programu povŊŚené osobŊ na její písemnou výzvu (k § 11 
odst. 3 zákona); 
§ 4 Velikost vzorku genetického zdroje rostlin; 
§ 5 Velikost vzorku genetického zdroje mikroorganismu; 
§ 6 Rozsah údajŢ o genetickém zdroji; 
§ 7 – 8 Rozsah a zpŢsob hodnocení genetických zdrojŢ (k § 12 odst. 1 zákona); 
§ 7 Hodnocení genetických zdrojŢ rostlin; 
§ 8 Hodnocení genetických zdrojŢ mikroorganismŢ;
§ 9 – 10 Rozsah a zpŢsob vedení dokumentace úļastníkem Národního programu (k § 17 
odst. 3 zákona); 
§ 9 Genetické zdroje rostlin; 
§ 10 Genetické zdroje mikroorganismŢ;
§ 11 Velikost vzorkŢ genetických zdrojŢ poskytovaných pro úļely šlechtŊní, výzkumu a 
vzdŊlávání (k § 19 odst. 4 zákona); 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Velikost semenného vzorku genetického zdroje rostlin pŚedávaného pro 
dlouhodobé uchování v genobance (poļty klíļivých semen v tisících); 
PŚíloha ļ. 2 – Minimální velikost vzorku vegetativnŊ rozmnožovaného genetického zdroje 
rostlin pro potŚeby regenerace a konzervace (poļty v kusech); 
PŚíloha ļ. 3 – Minimální požadavky na klíļivost a ļistotu semenných vzorkŢ u 
specifických druhŢ a skupin genetických zdrojŢ pŚedávaných pro konzervaci v genobance; 
PŚíloha ļ. 4 – Minimální velikost vzorkŢ genetických zdrojŢ rostlin poskytovaných 
uživatelŢm u specifických cizosprašných a vegetativnŊ množených druhŢ (poļty semen a 
regenerujících ļástí rostlin). 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/10. Úļinnost: 2004/01/01. 
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¶ vyhláška ļ. 8/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvŢ
odrŢd pŊstovaných rostlin. 
Oblast úpravy:
§ 1 Název odrŢdy zamŊnitelný s názvem používaným pro jinou odrŢdu téhož nebo 
pŚíbuzného druhu; 
§ 2 Název odrŢdy vyvolávající nesprávné pŚedstavy;
§ 3 Název odrŢdy obtížnŊ vyslovitelný nebo jinak jazykovŊ nevhodný; 
§ 4 Úļinnost a platnost; 
PŚíloha – PŚíbuzné druhy. 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/17. Úļinnost: 2004/01/15 (Vyhláška pozbývá platnosti dnem 
vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské republiky k Evropské unii v platnost, pokud jde o 
zemŊdŊlské druhy pŊstovaných rostlin a zeleninové druhy pŊstovaných rostlin uvedené 
v druhovém seznamu v pŚíloze ļ. 1 k zákonu). 

¶ vyhláška ļ. 147/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a 
rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhŢ a jeho uvádŊní do 
obŊhu.
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, révy, ovocných a okrasných 
druhŢ;
§ 1 Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele; 
§ 2 Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál révy; 
§ 3 Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál ovocných druhŢ;
§ 4 Požadavky na množitelský porost a rozmnožovací materiál okrasných druhŢ;
§ 5 Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných druhŢ a množitelský porost 
sloužící k jeho výrobŊ;
§ 6 Oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu révy a ovocných 
druhŢ;
§ 7 – 16 Ustanovení spoleļná pro množitelský porost a rozmnožovací materiál chmele, 
révy a ovocných, pŚípadnŊ okrasných druhŢ;
§ 7 Kategorie a poļty generací a zpŢsoby jejich oznaļování;
§ 8 Žádost o uznání množitelských porostŢ a rozmnožovacího materiálu a termíny a 
zpŢsoby jejího podávání; 
§ 9 Vzory tiskopisŢ vydávaných ÚstŚedním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemŊdŊlským; 
§ 10 Hodnocení množitelských porostŢ a rozmnožovacího materiálu; 
§ 11 ZpŢsob oznaļování zdravotních tŚíd rozmnožovacího materiálu a vlastnosti, které 
takto oznaļený rozmnožovací materiál musí mít; 
§ 12 Doklady k ovŊŚení pŢvodu rozmnožovacího materiálu; 
§ 13 ZpŢsob vedení evidence pŚi výrobŊ rozmnožovacího materiálu; 
§ 14 Požadavky na odbornou zpŢsobilost žadatele o registraci ļinnosti;
§ 15 OpatŚení, která jsou považována za úŚední pojistku; 
§ 16 Další požadavky na návŊsky a úŚední návŊsky;
§ 17 ZávŊreļné ustanovení 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál chmele; 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál révy; 
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál ovocných 
druhŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na množitelské porosty a rozmnožovací materiál okrasných 
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druhŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na konformní rozmnožovací materiál ovocných druhŢ a na 
množitelský porost sloužící k jeho výrobŊ;
PŚíloha ļ. 6 – Vzor oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu 
révy a ovocných druhŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Vzor žádosti o uznání množitelských porostŢ a rozmnožovacího materiálu 
chmele, révy, ovocných a okrasných druhŢ, vļetnŊ vzorŢ pŚíloh k této žádosti a názvy 
skupin porostŢ a termíny podání této žádosti a oznámení o rozsahu výroby konformního 
rozmnožovacího materiálu; 
PŚíloha ļ. 8 – Vzor uznávacího listu a rozhodnutí o neuznání; 
PŚíloha ļ. 9 – Seznam virŢ a virŢm podobných škodlivých organismŢ, na které je testován 
rozmnožovací materiál chmele; 
PŚíloha ļ. 10 – Seznam virŢ a virŢm podobných škodlivých organismŢ, na které je testován 
rozmnožovací materiál révy; 
PŚíloha ļ. 11 – Seznam virŢ a virŢm podobných škodlivých organismŢ, na které je testován 
rozmnožovací materiál ovocných druhŢ a seznam specifických škodlivých organismŢ
ovocných druhŢ snižujících jakost; 
PŚíloha ļ. 12 – Seznam virŢ a jiných organismŢ okrasných druh a seznam specifických 
škodlivých organismŢ a chorob snižujících jakost okrasných druhŢ;
PŚíloha ļ. 13 – Vzory úŚedních návŊsek a návŊsek.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/26. Úļinnost: 2004/04/05. 

¶ vyhláška ļ. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádŊní do obŊhu osiva a sadby 
pŊstovaných rostlin, ve znŊní vyhlášky ļ. 40/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 UvádŊní rozmnožovacího materiálu pŊstovaných rostlin do obŊhu (k § 3 odst. 3 a 7 a § 
7 odst. 6 písm. d), e) a f) zákona); 
§ 2 – 4 Uznávací Śízení;
§ 2 (k § 4, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. h) zákona); 
§ 3 (k § 5 odst. 1 písm. g) a i) a § 7 odst. 6 písm. a) až c), i), o) a p) zákona); 
§ 4 (k § 7 odst. 6 písm. j), l), m) a r) zákona); 
§ 5 UvádŊní rozmnožovacího materiálu do obŊhu pŚed ukonļením úŚední zkoušky 
klíļivosti (k § 8 odst. 3 zákona); 
§ 6 Standardní rozmnožovací materiál (k § 9 zákona); 
§ 7 Obchodní rozmnožovací materiál (k § 11 zákona); 
§ 8 SmŊs osiv (k § 12 odst. 4 a § 19 odst. 13 písm. e) zákona); 
§ 9 Sazenice zeleniny (k § 15 a § 19 odst. 7 písm. i) zákona); 
§ 10 Odborná zpŢsobilost žadatele o registraci (k § 16 odst. 1 písm. a) zákona); 
§ 11 Oznámení o zahájení ļinnosti (k § 16 odst. 4 zákona); 
§ 12 Kvalifikaļní a technické pŚedpoklady zpŢsobilosti povŊŚených osob a zpŢsob jejich 
prokazování (k § 17 odst. 7 zákona); 
§ 13 Dovoz rozmnožovacího materiálu (k § 18 zákona); 
§ 14 Oznaļování a balení rozmnožovacího materiálu (k § 19 zákona); 
§ 15 Malé balení (k § 19 odst. 13 písm. f) zákona); 
§ 16 Zrušovací ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu, na sled pŚedplodin na 
pozemku v pŚedcházejících letech, na poļet a termíny pŚehlídek množitelských porostŢ, na 
minimální vzdálenost množitelského porostu od porostŢ stejného nebo pŚíbuzného druhu, 
na vlastnosti množitelských porostŢ, na pŚípustné limity zjišŠované u množitelského 
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porostu úŚedními zkouškami, na vlastnosti pozemku a na vlastnost pŢdy, na které je 
množitelský porost a rozmnožovací materiál pŊstován;
PŚíloha ļ. 2 – Mezní hodnoty výskytu škodlivých organizmŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Poļty generací pro výrobu rozmnožovacího materiálu pŚedstupŔŢ a 
certifikovaného rozmnožovacího materiálu; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzory formuláŚŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Výļet a rozsah úŚedních zkoušek rozmnožovacího materiálu a zkoušky 
potŚebné ke zjištŊní vlastností množitelských porostŢ a rozmnožovacího materiálu u 
jednotlivých druhŢ;
PŚíloha ļ. 6 – Náležitosti ļísla množitelského porostu, ļísla partie rozmnožovacího 
materiálu a používané mŊrné jednotky hmotnosti a plochy pro jednotlivé druhy; 
PŚíloha ļ. 7 – Vzory dokladŢ vydávané Ústavem nebo povŊŚenou osobou; 
PŚíloha ļ. 8 – Zkoušky pro uvádŊní rozmnožovacího materiálu do obŊhu a požadavky na 
vlastnosti rozmnožovacího materiálu uvádŊného do obŊhu pŚed ukonļením úŚední zkoušky 
klíļivosti nebo zkoušky klíļivosti provedené povŊŚenou osobou a zpŢsob vedení evidence 
pro jednotlivé druhy; 
PŚíloha ļ. 9 – Požadované vlastnosti sazenic zeleniny; 
PŚíloha ļ. 10 – Barevné odlišení návŊsek podle kategorií a generací rozmnožovacího 
materiálu a vzory návŊsek;
PŚíloha ļ. 11 – Nejvyšší hmotnost nebo poļet kusŢ a zpŢsob oznaļování malého balení. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/08. Úļinnost: 2004/04/21 (s výjimkou ustanovení § 7). 

¶ vyhláška ļ. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odbŊr vzorkŢ, postupy a metody 
zkoušení osiva a sadby. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vymezení pojmŢ;
§ 2 Postup pŚi kontrole prŢvodních dokladŢ;
§ 3 – 8 Technologický postup a zpŢsob odbŊru vzorkŢ (k § 4 odst. 14 zákona); 
§ 3 Obecná ustanovení; 
§ 4 Hmotnost a velikost vzorkŢ;
§ 5 Vzorkování osiv; 
§ 6 Vzorkování sadby; 
§ 7 Adjustace a zasílání vzorkŢ;
§ 8 PŚíjem a uložení vzorkŢ osiva; 
§ 9 – 10 Postupy a metody zkoušení množitelských porostŢ a rozmnožovacího materiálu; 
§ 9 Postupy pro hodnocení pŚehlídek množitelských porostŢ (k § 7 odst. 6 písm. c) 
zákona);
§ 10 Metody zkoušení rozmnožovacího materiálu (k § 7 odst. 6 písm. k) zákona); 
§ 11 OdbŊr vzorkŢ pro srovnávací pokusy a zkoušky Evropských spoleļenství;
§ 12 Egalizace osiva; 
§ 13 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Technologické postupy odbŊru vzorkŢ osiva a sadby; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzory formuláŚŢ a dokladŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Postup pro hodnocení množitelských porostŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Metodika provádŊní vegetaļních zkoušek; 
PŚíloha ļ. 5 – Minimální velikost vzorkŢ, postupy zkoušek pro zjišŠování vlastností osiva, 
postupy pro zkoušení sadby brambor, postupy pro zkoušení cibulové sazeļky a sadby 
ļesneku.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/15. Úļinnost: 2004/04/26. 

¶ vyhláška ļ. 327/2004 Sb., o ochranŊ vļel, zvŊŚe, vodních organismŢ a dalších necílových 
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organismŢ pŚi použití pŚípravkŢ na ochranu rostlin. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Pojmy; 
§ 3 – 7 Podrobnosti k ochranŊ vļel, zvŊŚe, vodních organismŢ a dalších necílových 
organismŢ (k § 51 odst. 10 zákona); 
§ 3 Ochrana vļel;
§ 7 Letecká aplikace pŚípravku a vyhlašování jejího poļátku;
§ 8 – 11 Ochrana zvŊŚe a dalších suchozemských obratlovcŢ;
§ 10 Náležitosti oznámení aplikace pŚípravku ohrožujícího obratlovce oprávnŊnému 
uživateli honitby; 
§ 11 Ochrana vodních organismŢ a nŊkterých dalších necílových organismŢ;
§ 12 ZpŢsob odbŊru vzorku pŚi šetŚení pŚíļin úhynu vļel, zvŊŚe a ryb (k § 51 odst. 6 
zákona);
§ 13 PŚechodná ustanovení; 
§ 14 Zrušovací ustanovení; 
§ 15 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/30. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismŢ ve skladech 
rostlinných produktŢ a o zpŢsobech zjišŠování a regulace jejich výskytu v zemŊdŊlských
veŚejných skladech a skladech Státního zemŊdŊlského intervenļního fondu. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Evidence výskytu a evidence hubení škodlivých organismŢ ve skladech rostlinných 
produktŢ (k § 4 odst. 1 písm. d) zákona); 
§ 4 ZjišŠování a regulace výskytu škodlivých organismŢ pŚi skladování rostlinných 
produktŢ v zemŊdŊlských veŚejných skladech a skladech Státního zemŊdŊlského
intervenļního fondu (k § 4 odst. 2 zákona); 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor záznamŢ o výsledcích zjišŠování výskytu škodlivých organismŢ;
PŚíloha ļ. 2 – PŚehled škodlivých organismŢ nejļastŊji se vyskytujících ve skladech 
rostlinných produktŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/30. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 329/2004 Sb., o pŚípravcích a dalších prostŚedcích na ochranu rostlin. 
Oblast úpravy:

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 21 Ļást první – PŚípravky na ochranu rostlin; 

§ 2 Podmínky používání pŚípravku (k § 31 odst. 4 a 5 zákona); 
§ 3 – 4 Náležitosti žádosti o registraci pŚípravku (k § 32 odst. 3 a 7 zákona); 
§ 3 Dokumentaļní soubory údajŢ;
§ 4 Technické požadavky na zpracování žádosti a její souļásti;
§ 5 – 10 Posuzování žádosti o registraci pŚípravku (k § 33 odst. 1 a 6, § 34 odst. 1 a 2, 
§ 36 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 4, § 40 odst. 1 písm. c), § 40 odst. 2 písm. c) zákona); 
§ 5 Zásady hodnocení podkladových údajŢ a kritéria pŚi posuzování vlastností 
pŚípravku za úļelem rozhodnutí o jeho registraci; 
§ 9 Požadavky na údaje o úļinné látce a pŚípravku pro rozhodnutí o registraci na 
pŚechodnou dobu; 
§ 10 Zvláštní postup pro registraci pŚípravkŢ se starými úļinnými látkami; 
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§ 11 Technické náležitosti návrhu na rozšíŚené použití pŚípravku (k § 37 odst. 1 
zákona);
§ 12 Náležitosti žádosti o vzájemné uznání registrace (k § 38 odst. 5 zákona); 
§ 13 – 14 Hodnocení úļinné látky (k § 41 odst. 4 zákona); 
§ 13 Údaje, doklady a postup zpracování údajŢ pro hodnocení úļinné látky a 
požadavky pro její zaŚazení do seznamu úļinných látek; 
§ 14 Náležitosti toxikologického hodnocení úļinných látek, vļetnŊ jednotlivých 
položek, které jsou pŚedmŊtem hodnocení; 
§ 15 Technické požadavky na balení pŚípravkŢ a jejich oznaļování (k § 42 odst. 1 
písm. g) a § 42 odst. 7 zákona); 
§ 16 Náležitosti žádosti o povolení pokusu nebo zkoušky pŚípravku pro úļely vývoje a 
výzkumu, lhŢty pro pŚedložení této žádosti a technické požadavky na jejich provádŊní
(k § 44 odst. 5 zákona); 
§ 17 Zásady správné laboratorní praxe a zásady správné pokusnické praxe pro úļely
registrace pŚípravku a náležitosti žádosti o uznání osob k provádŊní úŚednŊ uznaných 
zkoušek a požadavky na tyto zkoušky (k § 45 odst. 4 zákona); 
§ 18 Podrobnosti použití pŚípravkŢ k hubení škodlivých obratlovcŢ (k § 49 odst. 2 
zákona);
§ 19 Evidence používání pŚípravkŢ pŚi podnikání (k § 49 odst. 3 zákona); 
§ 20 Úļinné látky, které jsou zakázané uvádŊt na trh pro použití v ochranŊ rostlin a 
používat v ochranŊ rostlin (k § 52 zákona); 
§ 21 Náležitosti žádosti o povolení dovozu soubŊžného pŚípravku, kritéria pro 
posuzování odchylek ve složení soubŊžného pŚípravku od referenļního pŚípravku a 
zpŢsob oznaļení soubŊžného pŚípravku, urļeného pro obchodní použití (k § 53 odst. 5 
zákona);

§ 22 – 23 Ļást druhá – Pomocné prostŚedky a bioagens na ochranu rostlin; 
§ 22 Požadavky na zápis dalšího prostŚedku na ochranu rostlin do úŚedního registru a 
další náležitosti žádosti o tento zápis (k § 54 odst. 3 a 4 zákona); 
§ 23 Oznaļování dalších prostŚedkŢ (k § 55 zákona); 

§ 24 – 26 Ļást tŚetí – Spoleļná ustanovení; 
§ 24 PŚechodné ustanovení; 
§ 25 Zrušovací ustanovení 
§ 26 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Dokumentaļní soubor údajŢ o pŚípravku a související požadavky; 
PŚíloha ļ. 2 – Dokumentaļní soubor údajŢ o úļinné látce a související požadavky; 
PŚíloha ļ. 3 – Zásady hodnocení podkladových údajŢ a kriteria pŚi posuzování vlastností 
pŚípravku za úļelem rozhodnutí o jeho registraci; 
PŚíloha ļ. 4 – VZOR (NÁVRH na povolení rozšíŚeného použití pŚípravku na ochranu 
rostlin);
PŚíloha ļ. 5 – Standardní vŊty vyjadŚující charakter zvláštních rizik pro ļlovŊka, zvíŚata
nebo životní prostŚedí;
PŚíloha ļ. 6 – Standardní vŊty vyjadŚující bezpeļnostní pokyny pro ochranu lidí, zvíŚat
nebo životního prostŚedí;
PŚíloha ļ. 7 – LhŢty pro podání žádosti o povolení pokusŢ s pŚípravkem nebo jeho zkoušek 
pro úļely vývoje nebo výzkumu; 
PŚíloha ļ. 8 – Zásady správné pokusnické praxe; 
PŚíloha ļ. 9 – Vzor záznamu údajŢ o používání pŚípravkŢ pŚi podnikání; 
PŚíloha ļ. 10 – Úļinné látky jejichž uvádŊní na trh pro použití v ochranŊ rostlin a jejich 
používání v ochranŊ rostlin se zakazuje; 
PŚíloha ļ. 11 – Údaje a související doklady, které musí obsahovat žádost o zápis 
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pomocného prostŚedku do úŚedního registru; 
PŚíloha ļ. 12 – Údaje o a související doklady, které musí obsahovat žádost o zápis 
bioagens do úŚedního registru; 
PŚíloha ļ. 13 – VZOR (Prohlášení o splnŊní zvláštních požadavkŢ na 

– pomocný prostŚedek podle § 58 zákona ļ. 326/2004 Sb. 
– bioagens podle § 59 zákona ļ. 326/2004 Sb.). 

Schváleno/Vydáno: 2004/04/30. Úļinnost: 2004/05/31. 
¶ vyhláška ļ. 330/2004 Sb., o opatŚeních proti zavlékání a rozšiŚování škodlivých 

organismŢ rostlin a rostlinných produktŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 662/2004 Sb. a vyhlášky ļ.
247/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy a základní pojmy; 
§ 2 PrŢzkum pŚed založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukļního
materiálu (k § 6 odst. 1 zákona); 
§ 3 Škodlivé organismy, rostliny a rostlinné produkty, které je zakázáno zavlékat a 
rozšiŚovat (k § 2 odst. 1 písm. e) a § 7 odst. 1 zákona); 
§ 4 Rostliny, rostlinné produkty a jiné pŚedmŊty, které je zakázáno dovážet a pŚemísŠovat
(k § 7 odst. 5 až 7 zákona); 
§ 5 Podmínky pro povolování dovozu, pŚemisŠování a pŚechovávání škodlivých 
organismŢ, rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ a manipulace s nimi a opatŚení
pro vylouļení rizik spojených s tŊmito ļinnostmi (k § 8 odst. 1, 2 a 4 zákona); 
§ 6 Škodlivé organismy, na které se vztahuje ohlašovací povinnost (k § 9 zákona); 
§ 7 Monitoring a prŢzkum výskytu invazních škodlivých organismŢ (k § 10 odst. 1 
zákona);
§ 8 Evidence výskytu nebo nepŚítomnosti škodlivých organismŢ (k § 10 odst. 4 zákona); 
§ 9 Oznamování výskytu škodlivých organismŢ Evropské komisi (k § 10 odst. 5 zákona); 
§ 10 Registrace právnických a fyzických osob (k § 12 odst. 2 a 7 zákona); 
§ 11 Povinnosti registrovaných osob (k § 13 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona); 
§ 12 PŚemísŠování rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ (k § 14 odst. 1 a 2 
zákona);
§ 13 Soustavná rostlinolékaŚská kontrola (k § 15 odst. 1 zákona); 
§ 14 OprávnŊní k vystavování rostlinolékaŚských pasŢ (k § 17 odst. 1 a 2 zákona); 
§ 15 Formy a náležitosti rostlinolékaŚských pasŢ (k § 18 odst. 2 zákona); 
§ 16 Nahrazování rostlinolékaŚských pasŢ (k § 19 odst. 1 a 2 zákona); 
§ 17 ZpŢsob plnŊní povinností fyzických a právnických osob, souvisejících s 
vystavováním rostlinolékaŚských pasŢ (k § 20 odst. 2 zákona); 
§ 18 Zásilky podléhající dovozní rostlinolékaŚské kontrole (k § 21 odst. 1 a 3 zákona); 
§ 19 Dovozní rostlinolékaŚská kontrola (k § 22 odst. 4 zákona); 
§ 20 RostlinolékaŚské osvŊdļení a rostlinolékaŚské osvŊdļení pro reexport (k § 23 zákona); 
§ 21 Povinnost dovozcŢ (k § 24 odst. 1 zákona); 
§ 22 Místa provádŊní dovozní rostlinolékaŚské kontroly (k § 25 odst. 1 a 3 zákona); 
§ 23 Naložení se zásilkou po provedení dovozní rostlinolékaŚské kontroly (k § 26 odst. 6 
zákona);
§ 24 Zvláštní ustanovení (k § 27 odst. 1 písm. c) zákona); 
§ 25 Vývoz; 
§ 26 Stanovení a udržování chránŊných zón a podmínky pro pŚemísŠování rostlin, 
rostlinných produktŢ nebo jiných pŚedmŊtŢ pŚes chránŊnou zónu s koneļným cílem mimo 
ni bez rostlinolékaŚského pasu platného pro tuto zónu (k § 29 odst. 4 a k § 30 odst. 1 
zákona);
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§ 27 Škodlivé organismy (k § 74 odst. 7 zákona); 
§ 28 MimoŚádná rostlinolékaŚská opatŚení a zpŢsob a rozsah odborného šetŚení (k § 76 
odst. 6 a 7 zákona); 
§ 29 Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimoŚádných
rostlinolékaŚských opatŚení a náležitosti žádosti o tuto náhradu (k § 76 odst. 11 zákona); 
§ 30 Zrušovací ustanovení; 
§ 31 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiŚování je zakázáno; 
PŚíloha ļ. 2 – Škodlivé organismy, jejichž zavlékání a rozšiŚování je zakázáno, pokud se 
vyskytují na urļitých rostlinách nebo rostlinných produktech; 
PŚíloha ļ. 3 – Rostliny, rostlinné produkty a jiné pŚedmŊty, které je zakázáno dovážet a 
pŚemísŠovat;
PŚíloha ļ. 4 – Zvláštní požadavky, které musí být splnŊny pŚi dovozu a pŚemísŠování
rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Podmínky pro pŚechovávání a jinou manipulaci se škodlivými organismy, 
rostlinami, rostlinnými produkty a jinými pŚedmŊty, pro pokusné a vŊdecké úļely nebo pro 
práci ve šlechtŊní odrŢd;
PŚíloha ļ. 6 – FormuláŚ oprávnŊní k dovozu anebo k pŚemístŊní škodlivých organismŢ,
rostlin, rostlinných produktŢ a jiných pŚedmŊtŢ, urļených pro pokusné a vŊdecké úļely
nebo pro práci ve šlechtŊní odrŢd;
PŚíloha ļ. 7 – Postupy k vylouļení skrytého napadení urļitých rostlin, rostlinných produktŢ
a jiných pŚedmŊtŢ, urļených pro pokusné a vŊdecké úļely nebo pro práci ve šlechtŊní
odrŢd, škodlivými organismy, za úļelem jejich uvolnŊní z karanténního režimu; 
PŚíloha ļ. 8 – Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a prŢzkumu podle § 10 
odst. 1 zákona; 
PŚíloha ļ. 9 – Rostliny, rostlinné produkty a jiné pŚedmŊty, které musejí být pŚed uvedením 
na trh podrobeny soustavné rostlinolékaŚské kontrole pŚednostnŊ v místech jejich 
produkce, pocházejí-li ze Spoleļenství, nebo musejí být pŚed povolením vstupu na území 
Spoleļenství podrobeny rostlinolékaŚské kontrole v zemi pŢvodu nebo v odesílající zemi, 
pocházejí-li z území mimo Spoleļenství, a jejichž dovozci, pŊstitelé, výrobci a obchodníci 
s nimi musejí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. a), b), popŚípadŊ d) zákona; 
PŚíloha ļ. 10 – Rostliny, rostlinné produkty a jiné pŚedmŊty, jejichž soustavnou 
rostlinolékaŚskou kontrolu mŢže rostlinolékaŚská správa provést podle § 15 odst. 3 zákona 
a jejichž pŊstitelé a provozovatelé jejich spoleļných obchodních skladŢ, odesílacích 
stŚedisek a balíren musí být registrováni podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona; 
PŚíloha ļ. 11 – Vzor žádosti o oprávnŊní k vydávání rostlinolékaŚských pasŢ;
PŚíloha ļ. 12 – Vzor ohlášení nákupu nebo jiného nabytí rostlin rostlinolékaŚské správŊ;
PŚíloha ļ. 12a – Vzory rostlinolékaŚského osvŊdļení a rostlinolékaŚského osvŊdļení pro 
export, jímž je opatŚena dovážená zásilka; 
PŚíloha ļ. 13 – Seznam vstupních míst pro provádŊní dovozní rostlinolékaŚské kontroly; 
PŚíloha ļ. 14 – Minimální podmínky pro provádŊní dovozní rostlinolékaŚské kontroly ve 
vstupních místech; 
PŚíloha ļ. 15 – Minimální požadavky na technické a odborné vybavení a zaŚízení místa 
jiného než vstupního místa urļeného pro provádŊní celé nebo ļásteļné kontroly 
zdravotního stavu zásilek dovážených ze tŚetích zemí; 
PŚíloha ļ. 16 – Vzor úŚedního oznámení o zadržení zásilky; 
PŚíloha ļ. 17 – Vzory rostlinolékaŚských osvŊdļení;
PŚíloha ļ. 18 – Podmínky pro pŚemísŠování rostlin, rostlinných produktŢ nebo jiných 
pŚedmŊtŢ pŚes chránŊnou zónu s koneļným cílem mimo ni, bez rostlinolékaŚského pasu 
platného pro tuto zónu; 
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PŚíloha ļ. 19 – Abecední seznam rostlin. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31 (s výjimkou ustanovení § 12 odst. 
3).

¶ vyhláška ļ. 331/2004 Sb., o opatŚeních k zabezpeļení ochrany proti zavlékání a šíŚení
pŢvodce bakteriální kroužkovitosti bramboru a pŢvodce bakteriální hnŊdé hniloby. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy 
§ 2 Pojmy; 
§ 3 PrŢzkum výskytu pŢvodce kroužkovitosti a pŢvodce hnŊdé hniloby; 
§ 4 OpatŚení pŚi zjištŊní podezŚení z výskytu pŢvodce kroužkovitosti nebo pŢvodce hnŊdé
hniloby;
§ 5 OpatŚení pŚi potvrzení výskytu pŢvodce kroužkovitosti nebo pŢvodce hnŊdé hniloby; 
§ 6 Testování klonovŊ pŚíbuzných partií hostitelských rostlin; 
§ 7 OpatŚení proti šíŚení pŢvodce kroužkovitosti a pŢvodce hnŊdé hniloby; 
§ 8 Testování rozmnožovacího materiálu bramboru; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – (A. Metody detekce a diagnózy pŢvodce kroužkovitosti; B. Metoda 
diagnózy, detekce a identifikace pŢvodce hnŊdé hniloby); 
PŚíloha ļ. 2 – (A. Rozsah informace o provedeném prŢzkumu výskytu pŢvodce
kroužkovitosti a pŢvodce hnŊdé hniloby podle § 3 odst. 12; B. Uchování testovaných 
vzorkŢ a partií a dokladování testování); 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsob provádŊní odborného šetŚení a stanovení rozsahu pravdŊpodobného
zamoŚení pŢvodcem kroužkovitostií nebo pŢvodcem hnŊdé hniloby a rozsahu jejich 
možného rozšíŚení a náležitosti oznámení potvrzeného výskytu pŢvodce kroužkovitosti 
nebo pŢvodce hnŊdé hniloby; 
PŚíloha ļ. 4 – OpatŚení po potvrzení pŚítomnosti pŢvodce kroužkovitosti nebo pŢvodce
hnŊdé hniloby; 
PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na zneškodŔování odpadŢ pŚi prŢmyslovém zpracování partie 
hostitelské rostliny oznaļené za zamoŚenou podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo pravdŊpodobnŊ
zamoŚenou podle § 5 odst. 1 písm. b); 
PŚíloha ļ. 6 – Oļista a dezinfekce objektŢ a pŚedmŊtŢ zamoŚených nebo podezŚelých ze 
zamoŚení pŢvodcem kroužkovitosti nebo pŢvodcem hnŊdé hniloby. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 332/2004 Sb., o opatŚeních k zabezpeļení ochrany proti zavlékání a šíŚení
pŢvodce rakoviny bramboru, háŅátka bramborového a háŅátka nažloutlého. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy 
§ 2 Pojmy; 
§ 3 Preventivní opatŚení;
§ 4 ZjišŠování a evidence výskytu pŢvodce rakoviny a háŅátka;
§ 5 OpatŚení pŚi zjištŊní podezŚení z výskytu pŢvodce rakoviny nebo háŅátka;
§ 6 OpatŚení po potvrzení výskytu pŢvodce rakoviny nebo háŅátka;
§ 7 MimoŚádná rostlinolékaŚská opatŚení proti šíŚení pŢvodce rakoviny a háŅátka;
§ 8 PŚezkušování zamoŚených pozemkŢ a objektŢ;
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Obsah odborného šetŚení po potvrzení výskytu pŢvodce rakoviny nebo 
háŅátka;
PŚíloha ļ. 2 – Asanace a likvidace materiálu zamoŚeného pŢvodcem rakoviny nebo 
háŅátkem nebo z tohoto zamoŚení podezŚelého;
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PŚíloha ļ. 3 – Hubení pŢvodce rakoviny a háŅátka v zamoŚené zeminŊ;
PŚíloha ļ. 4 – PŚeprava a zužitkování brambor a jiného materiálu z karanténního území a 
asanace usazenin v sedimentaļních jímkách a na zásobních deponiích zpracovatelských 
závodŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 333/2004 Sb., o odborné zpŢsobilosti na úseku rostlinolékaŚské péļe.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy 
§ 2 Požadavky na znalosti a dovednosti rostlinolékaŚe (k § 82 odst. 6 zákona); 
§ 2 Požadované znalosti a dovednosti; 
§ 3 Atestaļní studium (k § 83 odst. 2 zákona); 
§ 4 ZamŊŚení studia a délka odborné praxe pro vybrané obory živnostenského podnikání (k 
§ 85 odst. 2 zákona); 
§ 5 – 7 Odborná zpŢsobilost pro zacházení s pŚípravky (k § 86 odst. 6 zákona); 
§ 5 Požadavky na odbornou zpŢsobilost pro zacházení s pŚípravky;
§ 6 Zkouška odborné zpŢsobilosti pro zacházení s pŚípravky;
§ 7 Obsah a rozsah kurzu správné praxe v ochranŊ rostlin a bezpeļného zacházení s 
pŚípravky;
§ 8 Zrušovací ustanovení; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1; 
PŚíloha ļ. 2 – Obsah a rozsah kurzu k získání odborné zpŢsobilosti pro zacházení 
s pŚípravky podle § 86 zákona. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31 (s výjimkou ustanovení § 6 a 7). 

¶ vyhláška ļ. 334/2004 Sb., o mechanizaļních prostŚedcích na ochranu rostlin. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy 
§ 2 Údaje, jimiž musí být oznaļeny mechanizaļní prostŚedky uvádŊné na trh (k § 62 
zákona);
§ 3 Technické náležitosti žádosti o zápis mechanizaļního prostŚedku do úŚedního registru a 
technické a technologické požadavky na mechanizaļní prostŚedky (k § 63 odst. 4 zákona); 
§ 4 Mechanizaļní prostŚedky podléhající povinnému kontrolnímu testování (k § 66 odst. 1 
zákona);
§ 5 – 6 Intervaly kontrolního testování mechanizaļních prostŚedkŢ, technologické 
požadavky a technologický postup, podle nŊhož se kontrolní testování provádí (k § 66 
odst. 2 zákona); 
§ 5 Intervaly kontrolního testování; 
§ 6 Technologické požadavky a technologický postup, podle nŊhož se kontrolní testování 
provádí;
§ 7 Technické podmínky pro kontrolní testování mechanizaļních prostŚedkŢ (k § 66 odst. 4 
zákona);
§ 8 Náležitosti a vzor dokladu o funkļní zpŢsobilosti mechanizaļního prostŚedku (k § 67 
odst. 1 zákona); 
§ 9 Požadavky na technické zaŚízení k hubení škodlivých organismŢ (k § 68 odst. 2 
zákona);
§ 10 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Údaje, jimiž musí být oznaļeny mechanizaļní prostŚedky uvádŊné na trh; 
PŚíloha ļ. 2 – Technické a technologické požadavky na mechanizaļní prostŚedky;
PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti žádosti o zápis mechanizaļního prostŚedku do úŚedního registru; 
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PŚíloha ļ. 4 – Technologické požadavky na funkļní zpŢsobilost mechanizaļních
prostŚedkŢ a technologický postup, podle nŊhož se kontrolní testování provádí; 
PŚíloha ļ. 5 – Vybavení testaļní stanice zkušebním zaŚízením, pŚístroji a pomŢckami; 
PŚíloha ļ. 6 – Náležitosti a vzor dokladu o funkļní zpŢsobilosti mechanizaļního prostŚedku
na ochranu rostlin. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31. 

¶ vyhláška ļ. 528/2004 Sb., o požadavcích na národní referenļní laboratoŚe a referenļní
laboratoŚe v oblasti ļinností v pŢsobnosti zákona o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Požadavky na materiální a personální vybavení laboratoŚí;
§ 3 Požadavky na zamŊŚení, organizaci a metody ļinnosti laboratoŚí;
§ 6 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/09/30. Úļinnost: 2004/11/01. 

¶ vyhláška ļ. 175/2005 Sb., o náhradách nákladŢ za odborné úkony provedené Státní 
rostlinolékaŚskou správou. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Sazebník náhrad nákladŢ za odborné úkony provedené Státní rostlinolékaŚskou
správou.
Schváleno/Vydáno: 2005/04/20. Úļinnost: 2005/05/15. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 273/1998 Sb., o odbŊrech a chemických rozborech vzorkŢ hnojiv, ve 

znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1998/11/30. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 274/1998 Sb., o skladování a zpŢsobu používání hnojiv, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 476/2000 Sb., vyhlášky MZe ĻR ļ.
473/2002 Sb. a vyhlášky ļ. 399/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1998/11/30. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 474/2000 Sb., o stanovení požadavkŢ na hnojiva, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 401/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 209/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/13. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemŊdŊlství
(§ 12 – 14 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování produktŢ rostlinné výroby; § 
12 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování zrnin; § 13 Stavby pro posklizŔovou
úpravu a skladování brambor; § 14 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování 
ovoce a zeleniny; § 15 – 17 Stavby pro skladování minerálních hnojiv a pŚípravkŢ na 
ochranu rostlin; § 15 Stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv; § 16 Stavby 
pro skladování kapalných minerálních hnojiv; § 17 Stavby pro skladování pŚípravkŢ
na ochranu rostlin).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška ļ. 323/2004 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona o vinohradnictví 
a vinaŚství, ve znŊní vyhlášky ļ. 437/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/05. Úļinnost: 2004/05/28 (s výjimkou § 13 odst. 5). 

¶ vyhláška ļ. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinaŚských podoblastí, vinaŚských
obcí a viniļných tratí, vļetnŊ jejich územního vymezení. 



218

Schváleno/Vydáno: 2004/05/05. Úļinnost: 2004/05/28. 
¶ vyhláška ļ. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochranŊ chmele. 

Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/28. 

B.4d.4 Technické normy
46 58 Ochrana rostlin, metody.
¶ ĻSN 46 5891

Skladovanie prípravkov na ochranu rastlín. 
Schválena 1981/10/07. Úļinnost 1982/01/01. 

83 90 Sadovnictví a krajináŚství
¶ ĻSN 83 9001

Sadovnictví a krajináŚství – Terminologie – Základní odborné termíny a definice. 
Vydána 1999/06/01 
Úļinnost 1999/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 916
Sadovnictví a krajináŚství – Výsadby rostlin. 
idt DIN 18 916:1990 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 917
Sadovnictví a krajináŚství – Zakládání trávníkŢ.
idt DIN 18 917:1990 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 035-2
Sportovní hŚištŊ – Ļást 2: Závlaha trávníkových a mlatových ploch. 
idt DIN 18 035-2:1979 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 035-4
Sportovní hŚištŊ – Ļást 4: Trávníkové plochy. 
idt DIN 18 035-4:1991 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 918
Sadovnictví a krajináŚství – Technicko-biologická zabezpeļovací opatŚení.
idt DIN 18 918:1990 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 919
Sadovnictví a krajináŚství – Rozvojová a udržovací péļe o rostliny. 
idt DIN 18 919:1990 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 

¶ ĻSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajináŚství – Ochrana stromŢ, porostŢ a ploch pro vegetaci pŚi stavebních 
ļinnostech.
idt DIN 18 920:1990 
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Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 
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B.5 Ochrana zemŊdŊlského pŢdního fondu

B.5.1 Zákony 
¶ zákon ĻNR ļ. 334/1992 Sb., o ochranŊ zemŊdŊlského pŢdního fondu, ve znŊní zákona 
ĻNR ļ. 10/1993 Sb., zákona ļ. 98/1999 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 231/1999 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 76/2002 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást I – ZemŊdŊlský pŢdní fond; 
§ 2 – 3 Ļást II – ZmŊny kultur zemŊdŊlské a nezemŊdŊlské pŢdy a hospodaŚení na 
zemŊdŊlském pŢdním fondu; 

§ 2 ZmŊny kultur zemŊdŊlské a nezemŊdŊlské pŢdy;
§ 3 HospodaŚení na zemŊdŊlském pŢdním fondu; 

§ 4 Ļást III – Zásady ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu; 
§ 5 – 8 Ļást IV – Ochrana zemŊdŊlského pŢdního fondu 

§ 5 PŚi územnŊ plánovací ļinnosti;
§ 6 PŚi zpracování návrhŢ na stanovení dobývacích prostorŢ;
§ 7 PŚi zpracování zadání staveb; 
§ 8 PŚi stavební, tŊžební a prŢmyslové ļinnosti a pŚi geologickém a hydrogeologickém 
prŢzkumu; 

§ 9 – 10 Ļást V – OdnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu; 
§ 11 – 12 Ļást VI – Odvody za odnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu; 

§ 12 Splatnost odvodŢ;
§ 13 – 18 Ļást VII – PŢsobnost orgánŢ ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu; 

§ 18 Spoleļná ustanovení o výkonu státní správy na úseku ochrany zemŊdŊlského
pŢdního fondu; 

§ 19 Ļást VIII – Zvláštní ustanovení; 
§ 20 Ļást IX – Pokuty; 
§ 21 – 26 Ļást X – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
PŚíloha – Sazebník odvodŢ za odnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu (Ļást A 
Základní hodnotové ukazatele zemŊdŊlské pŢdy v tisících Kļs za 1 ha; Ļást B Faktory 
životního prostŚedí, které budou negativnŊ ovlivnŊny odnŊtím pŢdy ze zemŊdŊlského
pŢdního fondu a ekologické váhy tŊchto vlivŢ; Ļást C DŢvody ke snížení základní sazby 
odvodŢ za odnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu; Ļást D Postup pŚi výpoļtu
odvodŢ za odnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu; Ļást E Východiska ke zjišŠování
údajŢ potŚebných pro výpoļet odvodŢ za odnŊtí pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu). 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/12. Úļinnost: 1992/07/01. 

¶ zákon ļ. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pŢdních látkách, pomocných 
rostlinných pŚípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemŊdŊlských pŢd
(zákon o hnojivech), ve znŊní zákona ļ. 308/2000 Sb., zákona ļ. 147/2002 Sb. a zákona ļ.
317/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 461/2004 Sb., ve znŊní zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 UvádŊní hnojiv do obŊhu;
§ 4 Registrace hnojiv; 
§ 5 Rozhodnutí o registraci; 
§ 6 Registr hnojiv a zveŚejnŊní registrace; 
§ 7 Oznaļování a balení hnojiv a pomocných látek; 
§ 8 Skladování; 
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§ 9 Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalŢ;
§ 10 Agrochemické zkoušení zemŊdŊlských pŢd;
§ 11 ZjišŠování pŢdních vlastností lesních pozemkŢ;
§ 12 Odborný dozor; 
§ 13 Zvláštní opatŚení;
§ 14 – 14c PŚestupky a jiné správní delikty; 
§ 15 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 16 ZmocnŊní;
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
§ 18 Zrušovací ustanovení; 
§ 19 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1998/06/12. Úļinnost: 1998/09/01. 

¶ zákon ļ. 242/2000 Sb., o ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o 
správních poplatcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 320/2002 Sb. a 
zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 37 Ļást první – Ekologické zemŊdŊlství;
§ 1 – 4 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 Vymezení pojmŢ;

§ 5 – 18 Hlava II – Ekologické zemŊdŊlství;
§ 5 PŚechodné období; 
§ 6 Registrace osob podnikajících v ekologickém zemŊdŊlství;
§ 7 ZmŊny týkající se pozemkŢ na ekofarmŊ a ekofarmy; 
§ 8 Zrušení a zánik registrace; 
§ 10 Omezení pŢsobení škodlivých vlivŢ na ekologicky obhospodaŚované pozemky; 
§ 14 Chov hospodáŚských zvíŚat v ekologickém zemŊdŊlství;

§ 22 – 27 Hlava IV – OsvŊdļování a oznaļování bioproduktu, biopotraviny a ostatního 
bioproduktu;

§ 22 OsvŊdļování o pŢvodu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu; 
§ 23 Oznaļování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu; 

§ 28 – 34 Hlava V – Kontrolní systém; 
§ 32 Stížnost proti nevydání osvŊdļení;
§ 33 Správní delikty; 
§ 34 Zvláštní opatŚení;

§ 35 – 37 Hlava VI – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 35 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 37 Vztah ke správnímu Śádu;

§ 38 Ļást druhá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 39 Ļást tŚetí – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2000/06/29. Úļinnost: 2001/01/01. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 427/1990 Sb., o pŚevodech vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby, ve znŊní zákona ļ. 541/1990 Sb., zákona ļ. 429/1991 Sb. a 
zákona ļ. 561/1991 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1990/10/25. Úļinnost: 1990/12/01. 

¶ zákon ļ. 500/1990 Sb., o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech pŚevodŢ
vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znŊní
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zákona ļ. 438/1991 Sb., zákona ļ. 282/1992 Sb., zákona ļ. 473/1992 Sb., zákona ļ.
170/1993 Sb., zákona ļ. 155/1994 Sb., zákona ļ. 191/1994 Sb., zákona ļ. 218/1994 Sb., 
zákona ļ. 161/1997 Sb., zákona ļ. 164/1998 Sb., zákona ļ. 269/1998 Sb., zákona ļ.
21/2000 Sb., zákona ļ. 246/2000 Sb., zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona 274/2001 Sb., 
zákona ļ. 473/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 282/2003 Sb. (§ 15 odst. 2 
písm v)).
Schváleno/Vydáno: 1990/11/15. Úļinnost: 1990/12/15. 

¶ zákon ļ. 172/1991 Sb., o pŚechodu nŊkterých vŊcí z majetku Ļeské republiky do 
vlastnictví obcí, ve znŊní zákona ļ. 485/1991 Sb., zákona ļ. 10/1993 Sb., zákona ļ.
114/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 398/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 277/2002 Sb. a 
zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/04/24. Úļinnost: 1991/05/24. 

¶ zákon ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému
majetku, ve znŊní zákona ļ. 42/1992 Sb., zákona ļ. 93/1992 Sb., zákona ļ. 39/1993 Sb., 
zákona ļ. 183/1993 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 195/1993 Sb., ve znŊní nálezŢ Ústavního 
soudu uveŚejnŊných pod ļ. 131/1994 Sb., ļ. 166/1995 Sb., a ļ. 29/1996 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 30/1996 Sb., zákona ļ. 139/2002 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/05/21. Úļinnost: 1991/06/24. 

¶ zákon ĻNR ļ. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Ļeské republiky, ve znŊní zákona ļ.
546/1992 Sb., zákona ļ. 161/1997 Sb., zákona ļ. 269/1998 Sb., zákona ļ. 95/1999 Sb., 
zákona ļ. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 3/2000 Sb., 
zákona ļ. 66/2000 Sb., zákona ļ. 308/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 396/2000 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 313/2001 Sb., zákona ļ. 15/2002 Sb., zákona ļ. 148/2002 Sb., zákona ļ.
260/2002 Sb., zákona ļ. 423/2002 Sb., zákona ļ. 253/2003 Sb. a zákona ļ. 85/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/12/16. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 243/1992 Sb., kterým se upravují nŊkteré otázky související se zákonem 
ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému
majetku, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 441/1992 Sb., zákona ļ.
29/1996 Sb., zákona ļ. 30/1996 Sb., zákona ļ. 212/2000 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/15. Úļinnost: 1992/05/29. 

¶ zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv k nemovitostem,
ve znŊní zákona ļ. 210/1993 Sb., zákona ļ. 90/1996 Sb., zákona ļ. 27/2000 Sb., zákona ļ.
30/2000 Sb. a zákona ļ. 120/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/28. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ļeské republiky (katastrální 
zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., zákona ļ.103/2000 Sb., zákona ļ. 120/2000 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 172/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 220/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/07. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ļ. 151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
oceŔování majetku), ve znŊní zákona ļ. 121/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/17. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ zákon ļ. 252/1997 Sb., o zemŊdŊlství, ve znŊní zákona ļ. 62/2000 Sb., zákona ļ.
307/2000 Sb., zákona ļ. 128/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 247/2003 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 85/2004 Sb., zákona ļ. 317/2004 Sb., zákona ļ. 94/2005 Sb. a zákona ļ.
441/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 4/2006 Sb. (§ 3g Aktualizace evidence pŢdy).
Schváleno/Vydáno: 1997/09/24. Úļinnost: 1997/11/12. 

¶ zákon ļ. 95/1999 Sb., o podmínkách pŚevodu zemŊdŊlských a lesních pozemkŢ
z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmŊnŊ zákona ĻNR ļ. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu Ļeské republiky, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákona ļ. 357/1992 Sb., o dani 
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dŊdické, dani darovací a dani z pŚevodu nemovitostí, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve 
znŊní zákona ļ. 253/2001 Sb., zákona ļ. 253/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 366/2003 
Sb., ve znŊní zákona ļ. 94/2005 Sb. a zákona ļ. 342/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/04/28. Úļinnost: 1999/05/25. 

¶ zákon ļ. 256/2000 Sb., o Státním zemŊdŊlském intervenļním fondu a o zmŊnŊ
nŊkterých dalších zákonŢ (zákon o Státním zemŊdŊlském intervenļním fondu), ve znŊní
zákona ļ. 128/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 248/2003 Sb., ve znŊní zákona ļ. 85/2004 
Sb., zákona ļ. 237/2004 Sb., zákona ļ. 482/2004 Sb. a zákona ļ. 441/2005 Sb., v úplném 
znŊní pod ļ. 5/2006 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/07/14. Úļinnost: 2000/08/11. 

¶ zákon ļ. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úŚadech, a o zmŊnŊ
zákona ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému 
majetku, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. (§ 2; § 3 PŚedmŊt
a obvod pozemkových úprav – odst. 3; § 4 Formy pozemkových úprav; § 6 Zahájení 
Śízení – odst. 6; § 8 Soupis a ocenŊní nárokŢ vlastníkŢ – odst. 3, 4; § 9 Návrh 
pozemkových úprav – odst. 8, 11).
Schváleno/Vydáno: 2002/03/21. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ zákon ļ. 147/2002 Sb., o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním ústavu zemŊdŊlském a o 
zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském), ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 21/2004 Sb., zákona ļ.
317/2004 Sb. a zákona ļ. 321/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 462/2004 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 441/2005 Sb. a zákona ļ. 553/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/20. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ zákon ļ. 219/2003 Sb., o uvádŊní do obŊhu osiva a sadby pŊstovaných rostlin a o 
zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o obŊhu osiva a sadby) (§ 13 Rozmnožovací materiál 
v ekologickém zemŊdŊlství).
Schváleno/Vydáno: 2003/06/25. Úļinnost: 2003/08/30 (s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 
písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4). 

B.5.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 1/1999 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování podpory 

v zemŊdŊlství na ļásteļnou kompenzaci nepŚíznivých ekonomických vlivŢ.
Oblast úpravy:
(§ 1 – 7 Finanļní podpora státu na ļásteļnou kompenzaci nepŚíznivých ekonomických 
vlivŢ);
PŚíloha ļ. 1 – Okresy a katastrální území pro finanļní podporu ke zmírnŊní škod 
zpŢsobených nedostatkem vodních srážek podle § 3 tohoto naŚízení;
PŚíloha ļ. 2 – Katastrální území pro finanļní podporu ke zmírnŊní škod zpŢsobených
krupobitím podle § 3 tohoto naŚízení;
PŚíloha ļ. 3 – Katastrální území obcí pŚíslušných okresŢ, které byly podle výsledkŢ
soustavného zjišŠování, vyhodnocování a evidence výskytu škodlivých organismŢ rostlin, 
provedeného podle § 3 písm. b) zákona ļ. 147/1996 Sb. v roce 1998 Státní 
rostlinolékaŚskou správou, postiženy kalamitním výskytem hraboše polního; 
PŚíloha ļ. 4 – Žádost o podporu ke zmírnŊní škod zpŢsobených nedostatkem vodních 
srážek v jarním období 1998; 
PŚíloha ļ. 5 – Žádost o podporu ke zmírnŊní škod zpŢsobených krupobitím v ļervenci
1998;
PŚíloha ļ. 6 – Žádost o podporu ke zmírnŊní škod zpŢsobených kalamitním výskytem 
hraboše polního v roce 1998; 
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PŚíloha ļ. 7 – Soupis škod na polních porostech. 
Schváleno/Vydáno: 1998/12/16. Úļinnost: 1999/01/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 72/1999 Sb., o stanovení zpŢsobu úhrady nákladŢ souvisejících 
s vedením a aktualizací bonitovaných pŢdnŊ ekologických jednotek a nákladŢ spojených 
s ocenŊním vŊcí, identifikací parcel a vymŊŚením pozemkŢ.
Schváleno/Vydáno: 1999/03/17. Úļinnost: 1999/04/23. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 88/1999 Sb., o použití další ļásti pŚíjmŢ Pozemkového fondu Ļeské
republiky k podpoŚe zemŊdŊlství na ļásteļnou kompenzaci nepŚíznivých ekonomických 
vlivŢ.
Schváleno/Vydáno: 1999/04/21. Úļinnost: 1999/05/18. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpŢrné programy k podpoŚe
mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství, k podpoŚe aktivit podílejících se na udržování 
krajiny, programy pomoci k podpoŚe ménŊ pŚíznivých oblastí a kritéria pro jejich 
posuzování, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 500/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 203/2004 
Sb.
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Ļást první – Obecná ustanovení; 
§ 8 – 11 Ļást druhá – Program pomoci k podpoŚe ménŊ pŚíznivých oblastí; 

§ 8 Vymezení ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 9 Vyrovnávací pŚíspŊvek na program pomoci; 
§ 10 Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku na program pomoci; 
§ 11 Výše vyrovnávacího pŚíspŊvku na program pomoci; 

§ 12 – 14 Ļást tŚetí - PodpŢrné programy k podpoŚe mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství
a k podpoŚe aktivit podílejících se na udržování krajiny; 

§ 12 Druhy podpŢrných programŢ;
§ 13 Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé podpŢrné programy; 
§ 14 Výše finanļní dotace na jednotlivé podpŢrné programy; 

§ 15 – 18 Ļást ļtvrtá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 15 PŚechodné ustanovení; 
§ 16 Ochrana osobních údajŢ fyzických osob; 
§ 17 Zrušovací ustanovení; 
§ 18 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Ļást A – Žádost o poskytnutí dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku
(vzor) (1. Údaje týkající se žadatele; 2. Ļestné prohlášení pŚi podání žádosti o poskytnutí 
dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku (vzor)); 
PŚíloha ļ. 2 – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele v ménŊ pŚíznivých oblastech pro 
program pomoci ménŊ pŚíznivým oblastem (§ 8) (vzor); 
PŚíloha ļ. 3 – VZOR – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele ve zvláštŊ chránŊných
územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4, § 10 odst. 1 písm. a); 
PŚíloha ļ. 4 – VZOR – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele v ochranných pásmech 
stanovených k ochranŊ vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojŢ
povrchových nebo podzemních vod urļených pro zásobování pitnou vodou (§ 10 odst. 1 
písm. b)); 
PŚíloha ļ. 5 – VZOR – Údaje o zmŊnŊ struktury zemŊdŊlské výroby zatravnŊním 
zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele s ornou pŢdou (§ 12 písm. a) bod 1 podle kritérií 
uvedených v § 13 odst. 1); 
PŚíloha ļ. 6 – Údaje o výmŊrách zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele, pŚepoļítávací
koeficienty na velké dobytļí jednotky a poļet hospodáŚských zvíŚat chovaných v 
hospodáŚském obvodu žadatele pro program pomoci ménŊ pŚíznivým oblastem podle 
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kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostŢ pastvou 
hospodáŚských zvíŚat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor); 
PŚíloha ļ. 7 – VZOR – Údaje k žádosti o poskytnutí dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku a podklady pro kontrolu; 
PŚíloha ļ. 8 – Údaje o zemŊdŊlských pozemcích žadatele s výskytem náletŢ, dŚevin,
popŚípadŊ pozemkŢ zemŊdŊlsky neobdŊlávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor); 
PŚíloha ļ. 9 – Údaje o ļásteļném vyrovnání ztrát v dŢsledku hospodaŚení žadatele v rámci 
ekologického zemŊdŊlství, popŚípadŊ v etapŊ pŚechodného období v rámci ekologického 
zemŊdŊlství (§ 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3) (vzor); 
PŚíloha ļ. 10 – VZOR – Údaje o vápnŊní zemŊdŊlských pozemkŢ žadatele s ornou pŢdou s 
pŢdní reakcí do 5,5 pH (§ 12 písm. b) bod 1 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 5); 
PŚíloha ļ. 11 – VZOR – Údaje o založení prvkŢ územních systémŢ ekologické stability 
krajiny (§ 12 písm. b) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 6); 
PŚíloha ļ. 12 – ZmŊna struktury zemŊdŊlské výroby zalesnŊním podle § 12 písm. c) bod 1 
(vzor);
PŚíloha ļ. 13 – Seznam dokladŢ pŚikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpŢrný
program zmŊny struktury zemŊdŊlské výroby zalesnŊním, vļetnŊ ochrany takto vzniklých 
lesních porostŢ do jejich zajištŊní (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku 
provedeného lesnického výkonu (vzor); 
PŚíloha ļ. 14 – Údaje o zmŊnŊ struktury zemŊdŊlské výroby založením porostŢ rychle 
rostoucích dŚevin urļených pro energetické využití na zemŊdŊlských pozemcích žadatele, 
vļetnŊ údržby takto založených porostŢ (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 
13 odst. 8) (vzor); 
PŚíloha ļ. 15 – VZOR – Ļestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace na podpŢrný
program podle § 12 písm. a) bod 4; 
PŚíloha ļ. 16 – Informace nezbytné pro posouzení potŚeby dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku podle § 3 odst. 4 (vzor); 
PŚíloha ļ. 17 – VZOR – Ļestné prohlášení pŚíjemce dotace, pŚípadnŊ vyrovnávacího 
pŚíspŊvku – fyzické osoby; 
PŚíloha ļ. 18 – VZOR – Prohlášení statutárního orgánu právnické osoby – pŚíjemce dotace, 
pŚípadnŊ vyrovnávacího pŚíspŊvku;
PŚíloha ļ. 19 – Závazek dodržovat zásady správné zemŊdŊlské praxe (vzor); 
PŚíloha ļ. 20 – Seznam katastrálních území zaŚazených do ménŊ pŚíznivých oblastí (§ 8). 
Schváleno/Vydáno: 2000/11/22. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanļní
podpory za uvádŊní pŢdy do klidu a finanļní kompenzaļní podpory za uvádŊní pŢdy do 
klidu a zásady pro prodej Śepky olejné vypŊstované na pŢdŊ uvádŊné do klidu, ve znŊní
naŚízení vlády ĻR ļ. 454/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 294/2002 Sb., naŚízení vlády ĻR
ļ. 306/2003 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 129/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 9 Ļást druhá – Finanļní podpora a finanļní kompenzaļní podpora; 

§ 2 Podmínky pro poskytování finanļní podpory; 
§ 3 Výše finanļní podpory; 
§ 4 Podmínky pro poskytování finanļní kompenzaļní podpory; 
§ 5 Výše finanļní kompenzaļní podpory; 
§ 6 – 9 Spoleļná ustanovení o finanļní podpoŚe a finanļní kompenzaļní podpoŚe;

§ 10 – 16 Ļást tŚetí – Zásady prodeje Śepky olejné; 
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§ 10 Žádost o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru Śepkového oleje; 
§ 10a Posouzení žádosti o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru 
Śepkového oleje; 
§ 11 – 13 Povinnosti Fondu; 
§ 12 Posouzení žádosti o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru 
Śepkového oleje; 
§ 13 Kupní smlouva na dodávku Śepky olejné; 
§ 14 – 16 Zásady výbŊrového Śízení na prodej Śepky olejné za úļelem jejího vývozu 
mimo území Ļeské republiky; 

§ 17 Ļást ļtvrtá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor žádosti o poskytnutí finanļní podpory popŚípadŊ finanļní kompenzaļní
podpory;
PŚíloha ļ. 2 – Ļestné prohlášení o splnŊní podmínek pro poskytnutí finanļní podpory za 
uvádŊní pŢdy do klidu, popŚípadŊ finanļní kompenzaļní podpory za uvádŊní pŢdy do klidu 
(vzor);
PŚíloha ļ. 3 – Výļet plodin pŊstovaných pro jiné úļely, než je výroba potravin, krmiv a 
osiv, které lze pŊstovat na pŢdŊ uvádŊné do klidu; 
PŚíloha ļ. 4 – Kritéria pro semena Śepky olejné vypŊstované na orné pŢdŊ uvádŊné do klidu 
a prodávané Fondu; 
PŚíloha ļ. 5 – Informace o hlášení zmŊny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní 
porost na ornou pŢdu podle § 6 odst. 5 naŚízení vlády ļ. 86/2001 Sb. (vzor); 
PŚíloha ļ. 6 – Žádost o koupi Śepky olejné za úļelem výroby methylesteru Śepkového oleje 
(vzor);
PŚíloha ļ. 7 – PŚihláška do výbŊrového Śízení na prodej Śepky olejné za úļelem jejího 
vývozu mimo území Ļeské republiky (vzor); 
PŚíloha ļ. 8 – Žádost o finanļní podporu na nepotravináŚské užití Śepky olejné (vzor). 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/31. Úļinnost: 2001/02/28. Zrušeno: 2005/09/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a 
skladování hnojiv a statkových hnojiv, stŚídání plodin a provádŊní protierozních opatŚení
v tŊchto oblastech. 
Oblast úpravy:
§ 1 Hlava I; 

§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 – 3 Hlava II – Zranitelné oblasti; 

§ 2 Stanovení zranitelných oblastí; 
§ 3 PŚezkoumání zranitelných oblastí; 

§ 4 – 12 Hlava III – Používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, stŚídání plodin a 
provádŊní protierozních opatŚení ve zranitelných oblastech; 

§ 6 – 9 Používání hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech; 
§ 6 Období zákazu hnojení; 
§ 7 Používání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na pŢdnŊ-klimatické podmínky 
stanovištŊ;
§ 8 Omezení množství dusíku aplikovaného v organických a organominerálních 
hnojivech a ve statkových hnojivech na zemŊdŊlskou pŢdu;
§ 9 Skladování hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech; 
§ 10 StŚídání plodin ve zranitelných oblastech; 
§ 11 – 12 ProvádŊní protierozních opatŚení ve zranitelných oblastech; 

§ 13 Hlava IV – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam zranitelných oblastí; 
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PŚíloha ļ. 2 – Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek, stanovení aplikaļních
pásem a skupin pŢd ohrožených erozí (Tabulka ļ. 1 – Období zákazu používání dusíkatých 
hnojivých látek; Tabulka ļ. 2 – I. aplikaļní pásmo; Tabulka ļ. 3 – II. aplikaļní pásmo; 
Tabulka ļ. 4 – III. aplikaļní pásmo; Tabulka ļ. 5 – Skupina pŢd ohrožených erozí). 
Schváleno/Vydáno: 2003/03/03. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 241/2004 Sb., o podmínkách provádŊní pomoci ménŊ pŚíznivým 
oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 121/2005 
Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 510/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 19 Ļást první – Pomoc ménŊ pŚíznivým oblastem a oblastem s ekologickými 
omezeními; 
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmu; 

§ 3 – 7 Hlava II – MénŊ pŚíznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními a kritéria pro 
jejich vymezení; 

§ 3 ĻlenŊní ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 4 Kritéria pro vymezení oblasti typu H; 
§ 5 Kritéria pro vymezení oblasti typu O; 
§ 6 Kritéria pro vymezení oblasti typu S; 
§ 7 Kritéria pro vymezení oblasti s ekologickými omezeními; 

§ 8 – 9 Hlava III – Vyrovnávací pŚíspŊvek a jeho sazby; 
§ 8 Vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 9 Sazby vyrovnávacího pŚíspŊvku;

§ 10 – 17 Hlava IV – Vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 10 Žádost o poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 11 Nárok na vyrovnávací pŚíspŊvek;
§ 12 Výpoļet vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 13 Poskytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 14 Poskytnutí sníženého vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 15 Neposkytnutí vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 16 Vrácení vyrovnávacího pŚíspŊvku;
§ 17 Spoleļná ustanovení k poskytování vyrovnávacího pŚíspŊvku;

§ 18 – 19 Hlava V – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 18 Údaje rozhodné pro vymezení ménŊ pŚíznivých oblastí; 
§ 18a Údaje rozhodné pro poskytování vyrovnávacího pŚíspŊvku v oblastech typu E; 
§ 18b NesplnŊní podmínky první a druhé seļe;
§ 18c Zaokrouhlování; 
§ 19 PŚechodné ustanovení; 

§ 20 Ļást druhá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Bodové hodnocení výnosnosti zemŊdŊlské pŢdy;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam obcí a katastrálních území zaŚazených do ménŊ pŚíznivých oblastí; 
PŚíloha ļ. 3 – Zásady správné zemŊdŊlské praxe; 
PŚíloha ļ. 4 – Druhy a kategorie hospodáŚských zvíŚat zapoļítávaných do výpoļtu intenzity 
chovu podle § 13 odst. 1 písm. b) bodu 2 a koeficient pŚepoļtu na velké dobytļí jednotky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/21. Úļinnost: 2004/04/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 242/2004 Sb., o podmínkách provádŊní opatŚení na podporu rozvoje 
mimoprodukļních funkcí zemŊdŊlství spoļívajících v ochranŊ složek životního prostŚedí (o 
provádŊní agroenvironmentálních opatŚení), ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 542/2002004 
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Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 119/2005 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 515/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Agroenvironmentální opatŚení;
§ 3 Žádost o zaŚazení do agroenvironmentálního opatŚení;
§ 4 Poskytnutí dotace v rámci agroenvironmentálního opatŚení;
§ 5 ZmŊna výmŊry, na kterou je poskytována dotace v rámci agroenvironmentálního 
opatŚení;

§ 6 – 20 Ļást druhá – Bližší podmínky provádŊní agroenvironmentálního opatŚení;
§ 6 PodopatŚení ekologické zemŊdŊlství;
§ 7 PodopatŚení ošetŚování travních porostŢ;
§ 8 Titul zatravŔování orné pŢdy;
§ 9 Titul tvorba travnatých pásŢ na svažitých pŢdách;
§ 10 Titul pŊstování meziplodin; 
§ 11 Titul trvale podmáļené louky a rašelinné louky; 
§ 12 Titul ptaļí lokality na travních porostech; 
§ 13 Titul biopásy; 
§ 14 PodopatŚení osevní postup v ochranných zónách jeskyní; 
§ 14a PodopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné; 
§ 15 Sazby dotace v rámci agroenvironmentálního opatŚení;
§ 16 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích ke snížení dotace; 
§ 17 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích k neposkytnutí 
dotace v pŚíslušném kalendáŚním roce v rámci pŚíslušného agroenvironmentálního 
opatŚení;
§ 18 Porušení zásad vedoucích k neposkytnutí dotace v pŚíslušném kalendáŚním roce 
v rámci všech agroenvironmentálních opatŚení, do kterých je žadatel v pŚíslušném 
kalendáŚním roce zaŚazen;
§ 19 Porušení podmínek agroenvironmentálního opatŚení vedoucích k vyŚazení
z pŚíslušného agroenvironmentálního opatŚení a vrácení dotace; 
§ 20 Porušení zásad vedoucích k vyŚazení ze všech agroenvironmentálních opatŚení,
do kterých je žadatel v pŚíslušném kalendáŚním roce zaŚazen, a vrácení dotace; 

§ 21 – 23 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 21 PŚechodná ustanovení; 
§ 22 Zvláštní ustanovení; 
§ 23 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Zásady správné zemŊdŊlské praxe; 
PŚíloha ļ. 2 – Druhy a kategorie hospodáŚských zvíŚat zapoļítávaných do výpoļtu intenzity 
chovu podle § 6 odst. 6 a 7, § 7 odst. 3, § 7 odst. 5 písm. a), § 7 odst. 7 písm. a), § 7 odst. 8 
písm. c) bodu 1 a podle § 7 odst. 10 a koeficient pŚepoļtu na velké dobytļí jednotky; 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor vedení pastevního deníku pro úļely podopatŚení ošetŚování travních 
porostŢ (§ 7 odst. 7 písm. e)); 
PŚíloha ļ. 4 – Speciální byliny a zelenina pŊstované v systému ekologického zemŊdŊlství
na orné pŢdŊ pro úļely podopatŚení ekologické zemŊdŊlství (§ 6); 
PŚíloha ļ. 5 – Meziplodiny pro úļely podopatŚení péļe o krajinu titulu pŊstování
meziplodin (§ 10); 
PŚíloha ļ. 6 – PŚepoļtové koeficienty obsahu dusíku ve hnojivech a statkových hnojivech; 
PŚíloha ļ. 7 – Seznam druhŢ ovocných stromŢ a ovocných keŚŢ, které lze pŊstovat v rámci 
podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 3 
písm. c); 
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PŚíloha ļ. 8 – Seznam technických zaŚízení, které lze používat ke zjišŠování teplot a 
vlhkosti vzduchu v ovocném sadu v rámci podopatŚení integrované systémy pŊstování
ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. c) a rozsah zjišŠovaných údajŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Použití prostŚedkŢ pro sledování výskytu škodlivých organismŢ v ovocném 
sadu v rámci podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 
14a odst. 4 písm. d); 
PŚíloha ļ. 10 – Mezní hodnoty chemických látek, jejichž obsah je zjišŠován v rámci 
podopatŚení integrované systémy pŊstování ovoce nebo révy vinné podle § 14a odst. 4 
písm. e) a f); 
PŚíloha ļ. 11 – Seznam pŚípravkŢ na ochranu rostlin, které lze používat v rámci opatŚení
integrované systémy pŊstování ovoce a révy vinné podle § 14a odst. 4 písm. a) a odst. 5 
písm. a) a e). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/21. Úļinnost: 2004/04/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 308/2004 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek pro poskytování 
dotací na zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy a na založení porostŢ rychle rostoucích dŚevin na 
zemŊdŊlské pŢdŊ urļených pro energetické využití. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 8 Ļást druhá – Program na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy;
§ 3 Dotace v rámci programu na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy;
§ 4 Žádost o zaŚazení do programu na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy a žádost 
o dotaci na zalesnŊní;
§ 5 Oznámení o provedení zalesnŊní, žádost o poskytnutí dotace na péļi a žádost o 
poskytnutí náhrady; 
§ 6 Výše dotace na zalesnŊní, výše dotace na péļi a výše náhrady; 
§ 7 Dotace na zalesnŊní, dotace na péļi a poskytnutí náhrady; 
§ 8 Poskytnutí dotace na zalesnŊní, dotace na péļi a náhrady ve zvláštních pŚípadech;

§ 9 – 14 Ļást tŚetí – Program na podporu založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 9 Dotace v rámci programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 10 Žádost o zaŚazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích 
dŚevin a žádost o dotaci na založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 11 Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 12 Dotace na založení produkļního porostu rychle rostoucích dŚevin a dotace na 
založení reprodukļního porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 13 Výše dotace na založení produkļního porostu rychle rostoucích dŚevin a výše 
dotace na založení reprodukļního porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 14 Dotace na založení porostu rychle rostoucích dŚevin ve zvláštních pŚípadech;

§ 15 – 17 Ļást ļtvrtá – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Náležitosti projektu zalesnŊní;
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti projektu o založení porostu rychle rostoucích dŚevin.
Schváleno/Vydáno: 2004/05/05. Úļinnost: 2004/05/24. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 504/1992 Sb., o výši náhrady v hotovosti poskytované podle zákona 
ļ. 229/1991 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/09/16. Úļinnost: 1993/01/01. 
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¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 144/2005 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek poskytování 
jednotné platby na plochu zemŊdŊlské pŢdy pro kalendáŚní roky 2005 a 2006. 
Schváleno/Vydáno: 2005/04/13. Úļinnost: 2005/04/20 (naŚízení pozbývá úļinnosti
2007/06/30).

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 145/2005 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek poskytování 
národních doplŔkových plateb k pŚímým podporám pro rok 2005. 
Schváleno/Vydáno: 2005/04/13. Úļinnost: 2005/04/19 (naŚízení pozbývá úļinnosti
2006/06/30).

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 196/2005 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek provádŊní
prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popŚípadŊ na chov bahnic. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/11. Úļinnost: 2005/07/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytování dotace na 
provádŊní opatŚení ke zlepšení obecných podmínek pro produkci vļelaŚských produktŢ a 
jejich uvádŊní na trh. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/11. Úļinnost: 2005/05/26. 

B.5.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 13/1994 Sb., kterou se upravují nŊkteré podrobnosti ochrany 

zemŊdŊlského pŢdního fondu. 
Oblast úpravy:
§ 1 Kritéria rozhodná pro uložení zmŊny kultury zemŊdŊlské pŢdy (k § 2 odst. 3 zákona); 
§ 2 Vymezení nejvýše pŚípustného obsahu škodlivých látek v pŢdŊ (k § 3 odst. 1 a 3 
zákona);
§ 3 – 7 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zpracování a 
projednávání územnŊ plánovací dokumentace a územnŊ plánovacích podkladŢ (k § 5 
zákona);
§ 5 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zpracování a 
projednávání návrhŢ na stanovení dobývacích prostorŢ (k § 6 zákona); 
§ 6 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zpracování dokumentace 
staveb potŚebné k vydání územního rozhodnutí; 
§ 7 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zpracování návrhŢ tras 
nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních 
cest a jejich souļástí (k § 7 zákona); 
§ 8 – 11 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi stavební, tŊžební a 
prŢmyslové ļinnosti a pŚi geologickém a hydrogeologickém prŢzkumu (k § 8 zákona); 
§ 8 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi geologickém a 
hydrogeologickém prŢzkumu; 
§ 9 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zpracování plánu otvírky, 
pŚípravy a dobývání; 
§ 10 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pŚi zabezpeļení skrývky 
kulturních vrstev pŢdy, jejího provádŊní a využití skrývaných zemin; 
§ 11 Postupy k zajištŊní ochrany zemŊdŊlského pŢdního fondu pro zabezpeļení rekultivace 
pŢdy;
§ 12 – 15 Postupy pŚi odnímání pŢdy ze zemŊdŊlského pŢdního fondu (k § 9 a 10 zákona); 
§ 16 – 17 Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
PŚíloha ļ. 1 – Rizikové prvky v pŢdách náležejících do zemŊdŊlského pŢdního fondu; 
PŚíloha ļ. 2 – Ukazatele zneļištŊní zeminy na pŢdách náležejících do zemŊdŊlského
pŢdního fondu; 
PŚíloha ļ. 3 – Obsah vyhodnocení pŚedpokládaných dŢsledkŢ navrhovaného Śešení územnŊ
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plánovací dokumentace na zemŊdŊlský pŢdní fond; 
PŚíloha ļ. 4 – Obsah vyhodnocení pŚedpokládaných dŢsledkŢ návrhu na stanovení 
dobývacího prostoru na zemŊdŊlský pŢdní fond; 
PŚíloha ļ. 5 – Obsah vyhodnocení dŢsledkŢ navrhovaného umístŊní staveb na zemŊdŊlský
pŢdní fond; 
PŚíloha ļ. 6 – Obsah vyhodnocení dŢsledkŢ navrhovaného dobývání (tŊžby) nerostŢ na 
zemŊdŊlský pŢdní fond; 
PŚíloha ļ. 7 – Obsah a zpŢsob zpracování plánu rekultivace pŢdy odŔaté ze zemŊdŊlského
pŢdního fondu pro nŊkteré nezemŊdŊlské úļely.
Schváleno/Vydáno: 1993/12/29. Úļinnost: 1994/01/24. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 273/1998 Sb., o odbŊrech a chemických rozborech vzorkŢ hnojiv, ve 
znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 475/2000 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 OdbŊr vzorkŢ hnojiv, pomocných pŢdních látek, pomocných rostlinných pŚípravkŢ,
substrátŢ a statkových hnojiv; 
§ 8 – 10 Chemické rozbory, biologické zkoušky a testy; 
PŚíloha ļ. 1 – Minimální poļty dílļích vzorkŢ podle druhu výrobku a velikosti partie; 
PŚíloha ļ. 2 – Postupy chemických rozborŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Metody mikrobiologických zkoušek. 
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1998/11/30. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 274/1998 Sb., o skladování a zpŢsobu používání hnojiv, ve znŊní
vyhlášky MZe ĻR ļ. 476/2000 Sb., vyhlášky MZe ĻR ļ. 473/2002 Sb. a vyhlášky ļ.
399/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první – Skladování hnojiv a statkových hnojiv; 

§ 1 Skladování tuhých hnojiv; 
§ 2 Skladování jednosložkových hnojiv typu dusiļnanu amonného; 
§ 3 Skladování kapalných hnojiv; 
§ 4 Skladování statkových hnojiv; 

§ 5 – 8 Ļást druhá – Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných pŢdních látek, 
pomocných rostlinných pŚípravkŢ a substrátŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ a lesních pozemcích a 
vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných pŢdních látek, 
pomocných rostlinných pŚípravkŢ, substrátŢ a upravených kalŢ;

§ 5 Používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných pŢdních látek, pomocných 
rostlinných pŚípravkŢ a substrátŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ a lesních pozemcích; 
§ 6 Hnojení lesních pozemkŢ;
§ 7 Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných pŢdních látek, 
pomocných rostlinných pŚípravkŢ, substrátŢ a upravených kalŢ;

PŚíloha ļ. 1 – Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených 
kalŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech; 
PŚíloha ļ. 3 – (A – PrŢmŊrná roļní produkce statkových hnojiv, pŚi prŢmŊrné úrovni 
spotŚeby steliva, v pŚepoļtu na dobytļí jednotku /1 DJ = 500 kg živé hmotnosti/; B – 
Požadované minimální skladovací kapacity pro prŢmŊrnou produkci statkových hnojiv, v 
pŚepoļtu od jedné dobytļí jednotky /1 DJ = 500 kg živé hmotnosti/, prŢmŊrná roļní
produkce živin /kg na 1 DJ/ a koeficient pŚepoļtu zvíŚat na dobytļí jednotky). 
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1998/11/30. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemŊdŊlských pŢd a 
zjišŠování pŢdních vlastností lesních pozemkŢ, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 477/2000 
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Sb. a vyhlášky ļ. 400/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 OdbŊr vzorkŢ zemŊdŊlských pŢd;
§ 2 – 3 ZjišŠované agrochemické vlastnosti zemŊdŊlských pŢd;
§ 4 OdbŊr pŢdních vzorkŢ lesních pozemkŢ;
§ 5 ZjišŠované pŢdní vlastnosti lesních pozemkŢ;
PŚíloha ļ. 1 – Protokol o odbŊru vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Rizikové prvky a rizikové látky sledované pŚi agrochemickém zkoušení 
zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 3 – Principy chemických rozborŢ zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 4 – Protokol o výsledcích agrochemických rozborŢ pŢdních vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Kritéria pro hodnocení výsledkŢ chemických rozborŢ zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 6 – Principy chemických rozborŢ lesních pozemkŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Mikrobiologické rozbory zemŊdŊlských pŢd (1. Principy mikrobiálních 
rozborŢ zemŊdŊlských pŢd; 2. Kritéria hodnocení); 
PŚíloha ļ. 8 – Fyzikální rozbory zemŊdŊlských pŢd.
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných pŢdnŊ
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR
ļ. 546/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Charakteristika bonitovaných pŢdnŊ ekologických jednotek (BPEJ); 
§ 2 Vedení BPEJ; 
§ 3 – 4 Aktualizace BPEJ; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Charakteristika klimatických regionŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Charakteristika hlavních pŢdních jednotek; 
PŚíloha ļ. 3 – Charakteristika sklonitosti a expozice; 
PŚíloha ļ. 4 – Charakteristika skeletovitosti a hloubky pŢdy.
Schváleno/Vydáno: 1998/12/15. Úļinnost: 1998/12/31. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 474/2000 Sb., o stanovení požadavkŢ na hnojiva, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 401/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 209/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, statkových hnojivech, pomocných 
pŢdních látkách, pomocných rostlinných pŚípravcích a substrátech a pŚípustné odchylky; 
§ 2 Typy hnojiv; 
§ 3 Oznaļování hnojiv, pomocných pŢdních látek, pomocných rostlinných pŚípravkŢ a 
substrátŢ;
§ 4 Balení hnojiv; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Limitní hodnoty rizikových prvkŢ v hnojivech, statkových hnojivech, 
pomocných pŢdních látkách, pomocných rostlinných pŚípravcích a substrátech; 
PŚíloha ļ. 2 – PŚípustné odchylky; 
PŚíloha ļ. 3 – Tabulky typŢ hnojiv; 
PŚíloha ļ. 4 – Oznaļení živin. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/13. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
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znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 263/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 174/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Oddíl 1 – Obecná ustanovení; 

§ 2 Náležitosti žádosti o registraci (k § 6 odst. 12 zákona); 
§ 15 – 24 Oddíl 4 – Požadavky pro chov vyjmenovaných zvíŚat (k § 14 odst. 3 zákona); 

§ 22 Králíci; 
§ 24 Ryby (k § 18 odst. 3 zákona); 

§ 25 – 33 Oddíl 5 – Výroba biopotravin; 
§ 33; 

§ 34 – 37 Oddíl 6 – OsvŊdļování, oznaļování, dovoz a evidence; 
§ 35 Podrobnosti o oznaļování (k § 25 odst. 1 zákona); 
§ 36 (k § 26 odst. 2 a 4 zákona); 

§ 38 Oddíl 7 – ZávŊreļné ustanovení; 
§ 38 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1; 
PŚíloha ļ. 12 – Náležitosti ohlášení o zahájení výroby biopotravin, náležitosti žádosti o 
osvŊdļení biopotraviny, náležitosti ohlášení o uvádŊní bioproduktŢ ļi biopotravin do 
obŊhu a náležitosti žádosti o osvŊdļení pro vývoz bioproduktŢ a biopotravin; 
PŚíloha ļ. 14 – Grafický znak, kterým se oznaļí bioprodukty a biopotraviny; 
PŚíloha ļ. 15 – Seznam zemí a jejich inspekļních orgánŢ, jejichž osvŊdļení se uznává za 
rovnocenné osvŊdļením podle zákona o ekologickém zemŊdŊlství.
Schváleno/Vydáno: 2001/01/23. Úļinnost: 2001/02/13. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalŢ na 
zemŊdŊlské pŢdŊ, ve znŊní vyhlášky ļ. 504/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Podmínky použití upravených kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;

§ 1 Technické podmínky použití upravených kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
§ 2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v pŢdŊ a rizikových látek, 
které mohou být do zemŊdŊlské pŢdy pŚidány;
§ 3 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvkŢ v kalech a 
mikrobiologická kritéria pro použití kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
§ 4 Postupy odbŊru vzorkŢ kalŢ a pŢdy a metody analýzy kalŢ a pŢdy;
§ 5 Obsah programu použití kalŢ na zemŊdŊlskou pŢdu;

§ 6 Ļást druhá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Evidenļní list využití kalŢ v zemŊdŊlství za rok ……; 
PŚíloha ļ. 2 – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvkŢ v pŢdŊ (ukazatele 
pro hodnocení pŢd);
PŚíloha ļ. 3 – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvkŢ v kalech pro 
jejich použití na zemŊdŊlské pŢdŊ (ukazatele pro hodnocení kalŢ);
PŚíloha ļ. 4 – Mikrobiologická kritéria pro použití kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
PŚíloha ļ. 5 – Minimální ļetnost chemických a mikrobiologických analýz kalŢ
využívaných na zemŊdŊlské pŢdŊ za rok; 
PŚíloha ļ. 6 – Metody odbŊru vzorkŢ, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení; 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Ļeského úŚadu zemŊmŊŚiļského a katastrálního ļ. 190/1996 Sb., kterou se 

provádí zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv 
k nemovitostem, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru 
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nemovitostí ĻR (katastrální zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., ve znŊní vyhlášky 
ĻÚZK ļ. 179/1998 Sb., vyhlášky ĻÚZK ļ. 113/2000 Sb. a vyhlášky ĻÚZK ļ. 163/2001 
Sb.
Schváleno/Vydáno: 1996/06/19. Úļinnost: 1996/07/10. 

¶ vyhláška MF ĻR ļ. 279/1997 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o oceŔování
majetku), ve znŊní vyhlášky MF ĻR ļ. 127/1999 Sb., vyhlášky MF ĻR ļ. 173/2000 Sb., 
vyhlášky MF ĻR ļ. 338/2001 Sb. a vyhlášky MF ĻR ļ. 325/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/10/31. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ vyhláška ĻSÚ ļ. 126/2001 Sb., kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemŊdŊlského
registru.
Schváleno/Vydáno: 2001/03/27. Úļinnost: 2001/04/12. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemŊdŊlství
(§ 10 Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moļŢvky a hnojŢvky; § 11 
Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šŠáv; § 15 – 17 Stavby pro 
skladování minerálních hnojiv a pŚípravkŢ na ochranu rostlin; § 15 Stavby pro 
skladování tuhých minerálních hnojiv; § 16 Stavby pro skladování kapalných 
minerálních hnojiv; § 17 Stavby pro skladování pŚípravkŢ na ochranu rostlin).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladŢ za odborné 
a zkušební úkony vykonávané v pŢsobnosti ÚstŚedního kontrolního a zkušebního ústavu 
zemŊdŊlského, ve znŊní vyhlášky ļ. 129/2005 Sb (§ 3 Odborné a zkušební úkony na 
úseku hnojiv; PŚíloha ļ. 3 – Sazebník náhrad nákladŢ za odborné a zkušební úkony 
na úseku hnojiv).
Schváleno/Vydáno: 2002/05/17. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 545/2002 Sb., o postupu pŚi provádŊní pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/12. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 433/2003 Sb., o zpŢsobu výpoļtu nároku na vrácení spotŚební danŊ zaplacené 
v cenách nŊkterých minerálních olejŢ spotŚebovaných v zemŊdŊlské prvovýrobŊ, lesních 
školkách a pŚi obnovŊ a výchovŊ lesa a o zpŢsobu a podmínkách vedení dokladŢ a 
evidence a o normativech spotŚeby tŊchto výrobkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 79/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/03. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 389/2004 Sb., o opatŚeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 
pŚedcházení a o zmŊnŊ vyhlášky ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka, ve znŊní vyhlášky ļ. 356/2004 Sb. (§ 28 
PŚeprava a rozmetání hnoje a rozstŚikování kejdy a moļŢvky zvíŚat vnímavých 
druhŢ vyprodukovaných v ochranném pásmu; § 40 PŚeprava a rozmetání hnoje a 
rozstŚikování kejdy a moļŢvky zvíŚat vnímavých druhŢ vyprodukovaných v pásmu 
dozoru).
Schváleno/Vydáno: 2004/06/23. Úļinnost: 2004/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 528/2004 Sb., o požadavcích na národní referenļní laboratoŚe a referenļní
laboratoŚe v oblasti ļinností v pŢsobnosti zákona o ÚstŚedním kontrolním a zkušebním 
ústavu zemŊdŊlském. 
Schváleno/Vydáno: 2004/09/30. Úļinnost: 2004/11/01. 

¶ vyhláška ļ. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a zpŢsob poskytování finanļní
náhrady za újmu vzniklou omezením zemŊdŊlského hospodaŚení, vzor a náležitosti 
uplatnŊní nároku. 
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Schváleno/Vydáno: 2005/10/18. Úļinnost: 2005/11/01. 
¶ vyhláška ļ. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s pŚiŚazenými 

prŢmŊrnými základními cenami zemŊdŊlských pozemkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/10/25. Úļinnost: 2006/01/01. 

B.5.4 Technické normy
46 53 ProstŚedí a výrobní oblasti. 
¶ ĻSN 46 5302

Znaļení charakteru pŢd zpracovávaných mechanizaļními prostŚedky.
Schválena 1981/06/09. Úļinnost 1982/04/01. 

¶ ĻSN 46 5328
Ochrana prírody. Pozemky. Všeobecné požiadavky na rekultiváciu pozemkov. 
Schválena 1987/08/10. Úļinnost 1988/07/01. 

¶ ĻSN 46 5330
Ochrana prírody. Pozemky. Termíny a definície v oblasti rekultivácie pozemkov. 
Schválena 1983/12/27. Úļinnost 1985/01/01. 

¶ ĻSN 46 5332
Ochrana prírody. Pôdy. Požiadavky na ochranu úrodnej vrstvy pôdy pri zemných prácach. 
Schválena 1986/02/19. Úļinnost 1987/01/01. 

46 57 Hnojení.
¶ ĻSN 46 5730

Rašeliny a rašelinné zeminy. 
Schválena 1987/03/16. Úļinnost 1988/03/01. 
ZmŊna *1 8.96 

¶ ĻSN 46 5735
PrŢmyslové komposty. 
Schválena 1991/04/12. Úļinnost 1991/06/01. 
ZmŊna *1 8.96 

¶ ĻSN 46 5750
Zásady skladování tuhých prŢmyslových hnojiv. 
Schválena 1982/08/13. Úļinnost 1984/07/01. 
ZmŊna a 4.83 

¶ ĻSN EN 12047
MŊŚení sypného úhlu tuhých prŢmyslových hnojiv. 
idt EN 12047:1996 
idt ISO 8398:1989 
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 

¶ ĻSN EN 12049
Hnojiva a materiály k vápnŊní pŢd – Stanovení obsahu vody – Gravimetrická metoda po 
sušení za sníženého tlaku. 
idt EN 12049:1996 
idt ISO 8189:1992 
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 

¶ ĻSN EN 12048
Hnojiva a materiály k vápnŊní pŢd – Stanovení obsahu vody – Gravimetrická metoda po 
sušení pŚi (150 +-2) °C. 
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idt EN 12048:1996 
idt ISO 8190:1992 
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 

75 01 Vodní hospodáŚství. Názvosloví.
¶ ĻSN 75 0142

Vodní hospodáŚství. Názvosloví protierozní ochrany pŢdy.
Schválena 1991/03/01. Úļinnost 1992/03/01. 

¶ ĻSN 75 0145
Meliorace. Terminologie v pedologii. 
Vydána 1994/12/01 
Úļinnost 1995/01/01 

75 41 Hydromeliorace. PrŢzkumné práce.
¶ ĻSN 75 4100

PrŢzkum pro melioraļní opatŚení na zemŊdŊlských pŢdách. Základní ustanovení. 
Vydána 1993/12/01 
Úļinnost 1994/01/01 

75 42 Hydromeliorace. OdvodŔování.
¶ ĻSN 75 4200

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemŊdŊlských pŢd odvodnŊním. 
Vydána 1994/01/01 
Úļinnost 1994/02/01 

75 45 Protierozní ochrana zemŊdŊlské pŢdy.
¶ ĻSN 75 4500

Protierozní ochrana zemŊdŊlské pŢdy.
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 
Oprava 10.97 

83 61 Kvalita pŢdy.
¶ ĻSN ISO 10381-6

Kvalita pŢdy – OdbŊr vzorkŢ – Ļást 6: Pokyny pro odbŊr, manipulaci a uchovávání 
pŢdních vzorkŢ urļených pro studium aerobních mikrobiálních procesŢ v laboratoŚi.
idt ISO 10381-6:1993 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN ISO 11464
Kvalita pŢdy – PŚíprava vzorkŢ pro fyzikálnŊ-chemické rozbory. 
idt ISO 11464:1994 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN EN 13040
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – PŚíprava vzorkŢ pro chemické a fyzikální zkoušení, 
stanovení hmotnostního podílu sušiny, vlhkosti a hustoty. 
idt EN 13040:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN EN 13041
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – Stanovení fyzikálních vlastností – Objemová 
hmotnost, objem vzduchu, objem vody, souļinitel smršŠování a celková pórovitost. 
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idt EN 13041:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

83 62 Kvalita pŢdy.
¶ ĻSN ISO 11265

Kvalita pŢdy. Stanovení elektrické konduktivity. 
idt ISO 11265:1994 
Vydána 1996/11/01 
Úļinnost 1996/12/01 

¶ ĻSN EN 13038
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – Stanovení elektrické konduktivity. 
idt EN 13038:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN ISO 10390
Kvalita pŢdy. Stanovení pH. 
idt ISO 10390:1994 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN EN 13037
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – Stanovení pH. 
idt EN 13037:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN ISO 11260
Kvalita pŢdy – Stanovení kationtové výmŊnné kapacity pŚi pH pŢdy a výmŊnných kationtŢ
za použití roztoku chloridu barnatého. 
idt ISO 11260:1994 
idt ISO 11260/Cor.1:1996 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

83 63 Kvalita pŢdy.
¶ ĻSN ISO 11048

Kvalita pŢdy – Stanovení síranŢ rozpustných ve vodŊ a síranŢ rozpustných v kyselinŊ.
idt ISO 11048:1995 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

83 64 Kvalita pŢdy.
¶ ĻSN ISO 10694

Kvalita pŢdy – Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu. 
idt ISO 10694:1995 
Vydána 1998/05/01 
Úļinnost 1998/06/01 

¶ ĻSN ISO 11261
Kvalita pŢdy – Stanovení celkového dusíku – Modifikovaná Kjeldahlova metoda. 
idt ISO 11261:1995 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

¶ ĻSN ISO 11263
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Kvalita pŢdy – Stanovení fosforu – Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného 
v roztoku hydrogenuhliļitanu sodného. 
idt ISO 11263:1994 
Vydána 1998/07/01 
Úļinnost 1998/08/01 

83 66 Kvalita pŢdy.
¶ ĻSN ISO 11465

Kvalita pŢdy – Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti pŢdy – 
Gravimetrická metoda. 
idt ISO 11465:1993 
idt ISO 11465/Cor.1:1994 
Vydána 1998/05/01 
Úļinnost 1998/06/01 

¶ ĻSN EN 12579
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – OdbŊr vzorkŢ.
idt EN 12579:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN EN 12580
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – Stanovení množství. 
idt EN 12580:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN EN 13039
PŢdní melioranty a stimulanty rŢstu – Stanovení organických látek a popelovin. 
idt EN 13039:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

83 90 Sadovnictví a krajináŚství.
¶ ĻSN DIN 18 915

Sadovnictví a krajináŚství – Práce s pŢdou.
idt DIN 18 915:1990 
Vydána 1997/06/01 
Úļinnost 1997/07/01 
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B.6 Lesní hospodáŚství

B.6.1 Zákony 
¶ zákon ĻNR ļ. 282/1991 Sb., o Ļeské inspekci životního prostŚedí a její pŢsobnosti v 

ochranŊ lesa, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. a zákona ļ. 149/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první; 
§ 2 – 9 Ļást druhá – PŢsobnost inspekce v ochranŊ lesa. 
Schváleno/Vydáno: 1991/06/19. Úļinnost: 1991/07/15. 

¶ zákon ļ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ (lesní zákon), ve 
znŊní zákona ļ. 238/1999 Sb., zákona ļ. 67/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ.
76/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 149/2003 Sb. a zákona ļ. 1/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 47 Ļást první – Zákon o lesích; 
§ 1 – 10 Hlava první – Úvodní ustanovení; 
§ 1 – 5 Oddíl první; 

§ 1 Úcel zákona; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Pozemky urļené k plnŊní funkcí lesa; 
§ 4 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu; 
§ 5 Zákaz nájmu a podnájmu; 

§ 6 – 10 Oddíl druhý – Kategorizace lesŢ;
§ 6 Kategorie lesŢ;
§ 7 Lesy ochranné; 
§ 8 Lesy zvláštního urļení;
§ 9 Lesy hospodáŚské;
§ 10 Lesy pod vlivem imisí; 

§ 11 – 18 Hlava druhá – Zachování lesŢ;
§ 11 – 12 Oddíl první; 

§ 11 Základní povinnosti; 
§ 12 Evidence a dŊlení pozemkŢ;

§ 13 – 14 Oddíl druhý – Ochrana pozemkŢ urļených k plnŊní funkcí lesa; 
§ 13 Obsah a základní povinnosti; 
§ 14 Zpracování a projednání návrhŢ dokumentací; 

§ 15 – 16 Oddíl tŚetí – OdnŊtí pozemkŢ a omezení jejich využívání; 
§ 15 Obecné zásahy; 
§ 16 řízení o odnŊtí nebo o omezení; 

§ 17 – 18 Oddíl ļtvrtý – Poplatek za odnŊtí;
§ 18 Splatnost poplatku; 

§ 19 – 22 Hlava tŚetí – Obecné užívání lesŢ;
§ 19 Užívání lesŢ;
§ 20 Zákaz nŊkterých ļinností v lesích; 
§ 21 Náhrady za poškozování lesa; 
§ 22 Bezpeļnost osob a majetku; 

§ 23 – 28 Hlava ļtvrtá – PŚedpoklady trvale udržitelného hospodaŚení v lese; 
§ 23 Oddíl první – Diferenciace hospodaŚení;

§ 23 Oblastní plány rozvoje lesŢ;
§ 24 – 28 Oddíl druhý – HospodáŚská úprava lesŢ;

§ 24 Lesní hospodáŚské plány; 
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§ 25 Lesní hospodáŚské osnovy; 
§ 26 Zpracování plánŢ a osnov; 
§ 27 Schvalování a zmŊny plánŢ;
§ 28 Inventarizace lesŢ;

§ 29 – 40 Hlava pátá – HospodaŚení v lesích; 
§ 29 – 36 Oddíl první; 

§ 29 Reprodukļní materiál lesních dŚevin;
§ 30 Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dŚevin;
§ 31 Obnova a výchova lesních porostŢ;
§ 32 Ochrana lesa; 
§ 33 TŊžba dŚíví;
§ 34 Lesní doprava; 
§ 35 Meliorace a hrazení bystŚin v lesích; 
§ 36 HospodaŚení v lesích ochranných a v lesích zvláštního urļení;

§ 37 Oddíl druhý – Odborný lesní hospodáŚ;
§ 38 – 39a Oddíl tŚetí – Lesní stráž; 

§ 39 Práva a povinnosti lesní stráže; 
§ 40 Oddíl ļtvrtý – Lesní hospodáŚská evidence; 
§ 41 – 45 Hlava šestá – Licence; 

§ 41 Obecné podmínky pro udŊlení licence; 
§ 42 Zvláštní podmínky pro udŊlení licence; 
§ 43 PŚekážky pro udŊlení licence; 
§ 44 Rozhodnutí o licenci; 
§ 45 OdnŊtí a zánik licence; 

§ 46 Hlava sedmá – Podpora hospodaŚení v lesích; 
§ 47 – 52 Hlava osmá – Státní správa lesŢ;
§ 47 – 49 Oddíl první – Orgány státní správy lesŢ;

§ 48 Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 48a Kraj; 
§ 49 Ministerstvo; 

§ 50 – 52 Oddíl druhý – Dozor v lesním hospodáŚství;
§ 52 Povinnosti odborných lesních pracovníkŢ;

§ 53 – 57 Hlava devátá – Sankce; 
§ 53 Oddíl první – PŚestupky;
§ 54 – 57 Oddíl druhý – Pokuty; 

§ 56 Spoleļná ustanovení o pokutách; 
§ 58 – 59 Hlava desátá – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 60 Ļást druhá – ZmŊna zákona ĻNR ļ. 2/1969 Sb., o zŚízení ministerstev a jiných 
ústŚedních orgánŢ státní správy Ļeské republiky; 
§ 61 Ļást tŚetí – ZmŊna a doplnŊní zákona ĻNR ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a 
krajiny;
§ 63 Ļást pátá – ZmŊna zákona ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích;
§ 64 - 65 Ļást šestá – Zrušovací ustanovení; 
PŚíloha – Výpoļet poplatku za odnŊtí lesních pozemkŢ.
Schváleno/Vydáno: 1995/11/03. Úļinnost: 1996/01/01. 

¶ zákon ļ. 149/2003 Sb., o uvádŊní do obŊhu reprodukļního materiálu lesních dŚevin
lesnicky významných druhŢ a umŊlých kŚížencŢ, urļeného k obnovŊ lesa a 
k zalesŔování, a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o obchodu 
s reprodukļním materiálem lesních dŚevin), ve znŊní zákona ļ. 387/2005 Sb. 
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Oblast úpravy:
§ 1 – 40 Ļást první – UvádŊní reprodukļního materiálu lesních dŚevin, urļených k obnovŊ
lesa a k zalesŔování, do obŊhu;
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 10 Hlava II – UvádŊní reprodukļního materiálu do obŊhu;
§ 3 Základní ustanovení; 
§ 4 Požadavky na kvalitu reprodukļního materiálu; 
§ 5 Oddíly reprodukļního materiálu; 
§ 6 Potvrzení o pŢvodu;
§ 7 Balení reprodukļního materiálu; 
§ 8 – 9 PrŢvodní list; 
§ 10 Fenotypová klasifikace; 

§ 11 – 18a Hlava III – Uznávací Śízení;
§ 11 Uznávání zdroje reprodukļního materiálu; 
§ 12 Uznané jednotky; 
§ 13 Uznávání zdroje identifikovaného reprodukļního materiálu; 
§ 14 Uznávání zdroje selektovaného reprodukļního materiálu; 
§ 15 Uznávání zdroje kvalifikovaného reprodukļního materiálu; 
§ 16 Uznávání zdroje testovaného reprodukļního materiálu; 
§ 17 Omezení mýtní úmyslné tŊžby a ochranná lhŢta;
§ 18 RejstŚík uznaných zdrojŢ reprodukļního materiálu; 
§ 18a Národní seznam; 

§ 19 Hlava IV – Genové základny; 
§ 20 – 23 Hlava V – Licence a licenļní Śízení;

§ 20 Licence; 
§ 21 Podmínky pro udŊlení licence; 
§ 21a PŚekážky pro udŊlení licence; 
§ 22 Rozhodnutí o licenci; 
§ 23 OdnŊtí a zánik licence; 

§ 24 – 25 Hlava VI – Evidence a dozor; 
§ 24 Evidence; 
§ 25 Vývoz a dovoz; 

§ 26 – 33 Hlava VII – VŊŚejná správa v oblasti nakládání s reprodukļním materiálem; 
§ 26 Orgány veŚejné správy; 
§ 27 Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 28 Kraje; 
§ 29 Ministerstvo; 
§ 30 OprávnŊní povŊŚené osoby; 
§ 31 Kontrola; 
§ 32 Vrchní státní dozor; 
§ 33 OprávnŊní ministerstva v mimoŚádných pŚípadech;

§ 34 – 36 Hlava VIII – Pokuty a zvláštní opatŚení;
§ 34 Pokuty; 
§ 35 Spoleļná ustanovení o pokutách; 
§ 36 Zvláštní opatŚení;

§ 37 – 40 Hlava IX – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 37 Výjimky z pŢsobnosti zákona; 
§ 38 Vztah ke správnímu Śádu;



242

§ 39 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 40 PŚechodná ustanovení; 

§ 41 Ļást druhá – ZmŊna zákona o lesích a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ (lesní 
zákon);
§ 42 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 43 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o Ļeské inspekci životního prostŚedí a její pŢsobnosti
v ochranŊ lesa; 
§ 44 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam druhŢ lesních dŚevin (§ 3 odst. 1); 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor „Informaļního dokladu“ (Informaļní doklad o pŚevozu reprodukļního
materiálu mezi ļlenskými státy); 
PŚíloha ļ. 3 – List o pŢvodu plodŢ, semen a vegetativních ļástí rostlin ļ.:… rok:…; 
PŚíloha ļ. 4 – List o pŢvodu sadebního materiálu lesních dŚevin ļ.:… rok:… 
Schváleno/Vydáno: 2003/04/18. Úļinnost: 2004/01/01 (s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 
písm. a), § 31 odst. 8 a § 41 bod 4). 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 427/1990 Sb., o pŚevodech vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby, ve znŊní zákona ļ. 541/1990 Sb., zákona ļ. 429/1991 Sb. a 
zákona ļ. 561/1991 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1990/10/25. Úļinnost: 1990/12/01. 

¶ zákon ļ. 500/1990 Sb., o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech pŚevodŢ
vlastnictví státu k nŊkterým vŊcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znŊní
zákona ļ. 438/1991 Sb., zákona ļ. 282/1992 Sb., zákona ļ. 473/1992 Sb., zákona ļ.
170/1993 Sb., zákona ļ. 155/1994 Sb., zákona ļ. 191/1994 Sb., zákona ļ. 218/1994 Sb., 
zákona ļ. 161/1997 Sb., zákona ļ. 164/1998 Sb., zákona ļ. 269/1998 Sb., zákona ļ.
21/2000 Sb., zákona ļ. 246/2000 Sb., zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona 274/2001 Sb., 
zákona ļ. 473/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 282/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1990/11/15. Úļinnost: 1990/12/15. 

¶ zákon ļ. 172/1991 Sb., o pŚechodu nŊkterých vŊcí z majetku Ļeské republiky do 
vlastnictví obcí, ve znŊní zákona ļ. 485/1991 Sb., zákona ļ. 10/1993 Sb., zákona ļ.
114/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 398/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 277/2002 Sb. a 
zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/04/24. Úļinnost: 1991/05/24. 

¶ zákon ĻNR ļ. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Ļeské republiky, ve znŊní zákona ļ.
546/1992 Sb., zákona ļ. 161/1997 Sb., zákona ļ. 269/1998 Sb., zákona ļ. 95/1999 Sb., 
zákona ļ. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 3/2000 Sb., 
zákona ļ. 66/2000 Sb., zákona ļ. 308/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 396/2000 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 313/2001 Sb., zákona ļ. 15/2002 Sb., zákona ļ. 148/2002 Sb., zákona ļ.
260/2002 Sb., zákona ļ. 423/2002 Sb., zákona ļ. 253/2003 Sb. a zákona ļ. 85/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/12/16. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv k nemovitostem,
ve znŊní zákona ļ. 210/1993 Sb., zákona ļ. 90/1996 Sb., zákona ļ. 27/2000 Sb., zákona ļ.
30/2000 Sb. a zákona ļ. 120/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/28. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ļeské republiky (katastrální 
zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., zákona ļ.103/2000 Sb., zákona ļ. 120/2000 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 172/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 220/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/07. Úļinnost: 1993/01/01. 
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¶ zákon ļ. 151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o 
oceŔování majetku), ve znŊní zákona ļ. 121/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/17. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ zákon ļ. 95/1999 Sb., o podmínkách pŚevodu zemŊdŊlských a lesních pozemkŢ
z vlastnictví státu na jiné osoby a o zmŊnŊ zákona ĻNR ļ. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
fondu Ļeské republiky, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákona ļ. 357/1992 Sb., o dani 
dŊdické, dani darovací a dani z pŚevodu nemovitostí, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve 
znŊní zákona ļ. 253/2001 Sb., zákona ļ. 253/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 366/2003 
Sb., ve znŊní zákona ļ. 94/2005 Sb. a zákona ļ. 342/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/04/28. Úļinnost: 1999/05/25. 

¶ zákon ļ. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod zpŢsobených vybranými zvláštŊ
chránŊnými živoļichy, ve znŊní zákona ļ. 476/2001 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/04/05. Úļinnost: 2000/05/10. 

¶ zákon ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (§ 9 Omezení a zákazy 
dané v zájmu ochrany; § 14 OprávnŊní myslivecké stráže; § 35 Hlava I – Myslivecký 
hospodáŚ; § 42 Doba lovu a podmínky lovu; § 45 Hlava V – Zakázané zpŢsoby lovu; § 
54 Neuhrazované škody zpŢsobené zvŊŚí; § 57 – 60 Hlava I – Orgány státní správy 
myslivosti a jejich pŢsobnost; § 61 Hlava II – Dozor v myslivosti).
Schváleno/Vydáno: 2001/11/27. Úļinnost: 2002/07/01 (s výjimkou ustanovení § 45 odst. 1 
písm. l) a písm. w)). 

¶ zákon ļ. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úŚadech, a o zmŊnŊ
zákona ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému 
majetku, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. (§ 2; § 3 PŚedmŊt
a obvod pozemkových úprav – odst. 3; § 4 Formy pozemkových úprav; § 6 Zahájení 
Śízení – odst. 6; § 8 Soupis a ocenŊní nárokŢ vlastníkŢ – odst. 3, 4; § 9 Návrh 
pozemkových úprav – odst. 8, 11).
Schváleno/Vydáno: 2002/03/21. Úļinnost: 2003/01/01. 

B.6.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 193/2000 Sb., kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesŢ

v letech 2001 až 2004. 
Oblast úpravy:
§ 1 Úļel inventarizace lesŢ;
§ 2 Rozsah a zpŢsob provedení inventarizace; 
§ 3 Organizace inventarizace; 
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha – Inventarizaļní údaje. 
Schváleno/Vydáno: 2000/07/07. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 308/2004 Sb., o stanovení nŊkterých podmínek pro poskytování 
dotací na zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy a na založení porostŢ rychle rostoucích dŚevin na 
zemŊdŊlské pŢdŊ urļených pro energetické využití. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;

§ 3 – 8 Ļást druhá – Program na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy;
§ 3 Dotace v rámci programu na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy;
§ 4 Žádost o zaŚazení do programu na podporu zalesŔování zemŊdŊlské pŢdy a žádost 
o dotaci na zalesnŊní;
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§ 5 Oznámení o provedení zalesnŊní, žádost o poskytnutí dotace na péļi a žádost o 
poskytnutí náhrady; 
§ 6 Výše dotace na zalesnŊní, výše dotace na péļi a výše náhrady; 
§ 7 Dotace na zalesnŊní, dotace na péļi a poskytnutí náhrady; 
§ 8 Poskytnutí dotace na zalesnŊní, dotace na péļi a náhrady ve zvláštních pŚípadech;

§ 9 – 14 Ļást tŚetí – Program na podporu založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 9 Dotace v rámci programu na podporu založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 10 Žádost o zaŚazení do programu na podporu založení porostu rychle rostoucích 
dŚevin a žádost o dotaci na založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 11 Oznámení o založení porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 12 Dotace na založení produkļního porostu rychle rostoucích dŚevin a dotace na 
založení reprodukļního porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 13 Výše dotace na založení produkļního porostu rychle rostoucích dŚevin a výše 
dotace na založení reprodukļního porostu rychle rostoucích dŚevin;
§ 14 Dotace na založení porostu rychle rostoucích dŚevin ve zvláštních pŚípadech;

§ 15 – 17 Ļást ļtvrtá – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Náležitosti projektu zalesnŊní;
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti projektu o založení porostu rychle rostoucích dŚevin.
Schváleno/Vydáno: 2004/05/05. Úļinnost: 2004/05/24. 

B.6.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnŊtí nebo omezení a 

podrobnostech o ochranŊ pozemkŢ urļených k plnŊní funkcí lesa. 
Oblast úpravy:
§ 1 Náležitosti žádosti o odnŊtí nebo o omezení pozemkŢ urļených k plnŊní funkcí lesa; 
§ 2 Návrh plánu rekultivace; 
§ 3 Podrobnosti pŚi Śízení o záboru pozemkŢ;
§ 4 Podrobnosti pŚi rekultivaci pozemkŢ urļených k plnŊní funkcí lesa. 
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesŢ pod vlivem imisí. 
Oblast úpravy:
§ 1 Charakteristika pásem ohrožení; 
§ 2 Stanovení pásem ohrožení; 
§ 3 Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
PŚíloha – StupeŔ poškození jednoho stromu (smrk); StupeŔ poškození porostu (smrk). 
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zamŊstnancŢ orgánŢ státní 
správy lesŢ a jejich oznaļení, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 52/1999 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Vymezení podoby služebního stejnokroje; 
§ 2 PŚidŊlení stejnokroje; 
§ 3 Evidence; 
§ 4 Užívání stejnokroje; 
§ 5 – 6 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – OdŊvní souļásti služebního stejnokroje; 
PŚíloha ļ. 2 – Vzor odznaku státní správy lesŢ (mŊŚítko 1 : 1). 
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 
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minimálního podílu melioraļních a zpevŔujících dŚevin a o poskytování náhrad zvýšených 
nákladŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioraļních a zpevŔujících
dŚevin pŚi obnovŊ porostu; 
§ 3 Poskytování náhrad zvýšených nákladŢ vzniklých z omezeného zpŢsobu hospodaŚení v 
lesích zvláštního urļení;
§ 4 Poskytování náhrad zvýšených nákladŢ vzniklých z plnŊní opatŚení uložených orgány 
státní správy lesŢ ve prospŊch úļelového hospodaŚení v lesích ochranných nebo v lesích 
zvláštního urļení;
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánŢ rozvoje lesŢ a o 
vymezení hospodáŚských souborŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 Oblastní plány rozvoje lesŢ;
§ 2 Vymezení hospodáŚských souborŢ;
PŚíloha ļ. 1 – Hranice pŚírodních lesních oblastí; 
PŚíloha ļ. 2 – PŚehled souborŢ lesních typŢ ĻR;
PŚíloha ļ. 3 – Základní hospodáŚská doporuļení dle hospodáŚských souborŢ pro odvození 
závazných ustanovení maximální celkové výše tŊžby a minimálního podílu melioraļních a 
zpevŔujících dŚevin;
PŚíloha ļ. 4 – Rámcové vymezení cílových hospodáŚských souborŢ.
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 84/1996 Sb., o lesním hospodáŚském plánování. 
Oblast úpravy:
§ 1 Oddíl první – Lesní pozemky; 

§ 1 ĻlenŊní lesních pozemkŢ;
§ 2 – 12 Oddíl druhý – Lesní hospodáŚské plány; 

§ 2 Náležitosti plánu; 
§ 3 Textová ļást;
§ 4 HospodáŚská kniha; 
§ 5 Lesnické mapy; 
§ 7 Podrobnosti o údajích obsažených ve zjištŊní stavu lesa; 
§ 8 Odvození závazného ustanovení maximální celkové výše tŊžeb;
§ 9 Minimální plošný rozsah výchovných zásahŢ v porostech do 40 let vŊku;
§ 10 Minimální podíl melioraļních a zpevŔujících dŚevin pŚi obnovŊ porostu; 
§ 11 Schvalování plánu; 
§ 12 ZmŊny plánu; 

§ 13 – 18 Oddíl tŚetí – Lesní hospodáŚské osnovy; 
§ 13 Zadávání osnov; 
§ 14 Zpracování osnov; 
§ 15 Náležitosti osnov; 
§ 16 ZpŢsob odvození závazných ustanovení osnov; 
§ 17 PŚedávání osnov vlastníkŢm lesŢ;
§ 18 ZmŊny osnov; 

§ 19 Oddíl ļtvrtý;
PŚíloha ļ 1; 



246

PŚíloha ļ. 2 – Jednotné mapové znaļky pro lesnické mapy (velikost odpovídající mŊŚítku
1:5000);
PŚíloha ļ. 4 – Ļíselné oznaļení, názvy a zkratky dŚevin;
PŚíloha ļ. 5 – Dílļí tŊžební procento, normální paseka a probírkové intenzity pro odvození 
závazného ustanovení maximální celkové výše tŊžeb.
Schváleno/Vydáno: 1996/03/18. Úļinnost: 1996/04/19. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udŊlení licence 
v lesním hospodáŚství a podrobnosti o udŊlování licencí v lesním hospodáŚství, ve znŊní
vyhlášky ļ. 324/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Náležitosti žádosti o udŊlení licence; 
§ 2 Odborné lesnické vzdŊlání.
Schváleno/Vydáno: 1996/03/28. Úļinnost: 1996/04/29. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatŚeních k ochranŊ
lesa a vzor služebního odznaku a vzor prŢkazu lesní stráže, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ.
236/2000 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úkoly ochrany lesa; 
§ 2 Zabezpeļení ochrany lesa; 
§ 3 Kalamitní škŢdci;

§ 4 – 8 Ļást druhá – Ochrana lesa proti škodám pŢsobeným biotickými ļiniteli;
§ 4 Ochrana lesa pŚed hmyzími škŢdci;
§ 5 Ochrana lesa pŚed škodami pŢsobenými zvŊŚí;
§ 6 Ochrana lesa pŚed škodami pŢsobenými ostatními živoļišnými škŢdci;
§ 8 Podmínky pro používání pŚípravkŢ na ochranu rostlin; 

§ 9 – 9c Ļást tŚetí – Lesní stráž; 
§ 9 Podrobnosti o pŚedpokladech pro výkon funkce lesní stráže a jejich ovŊŚování;

§ 10 Ļást ļtvrtá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Roļní hlášení o výskytu škodlivých ļinitelŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Základní, zvýšený a kalamitní výskyt kalamitních hmyzích škŢdcŢ a metody 
kontroly a obrany proti tŊmto škŢdcŢm; 
PŚíloha ļ. 3 – Evidenļní list lesní stráže; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzor služebního odznaku a prŢkazu lesní stráže. 
Schváleno/Vydáno: 1996/03/28. Úļinnost: 1996/04/29. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 219/1998 Sb., o zpŢsobu výpoļtu nákladŢ na ļinnost odborného 
lesního hospodáŚe v pŚípadech, kdy jeho ļinnost hradí stát. 
Oblast úpravy:
§ 1 ZpŢsob výpoļtu nákladŢ;
§ 2 Zrušovací ustanovení; 
Schváleno/Vydáno: 1998/09/10. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemŊdŊlských pŢd a 
zjišŠování pŢdních vlastností lesních pozemkŢ, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 477/2000 
Sb. a vyhlášky ļ. 400/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 OdbŊr vzorkŢ zemŊdŊlských pŢd;
§ 2 – 3 ZjišŠované agrochemické vlastnosti zemŊdŊlských pŢd;
§ 4 OdbŊr pŢdních vzorkŢ lesních pozemkŢ;
§ 5 ZjišŠované pŢdní vlastnosti lesních pozemkŢ;
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PŚíloha ļ. 1 – Protokol o odbŊru vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Rizikové prvky a rizikové látky sledované pŚi agrochemickém zkoušení 
zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 3 – Principy chemických rozborŢ zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 4 – Protokol o výsledcích agrochemických rozborŢ pŢdních vzorkŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Kritéria pro hodnocení výsledkŢ chemických rozborŢ zemŊdŊlských pŢd;
PŚíloha ļ. 6 – Principy chemických rozborŢ lesních pozemkŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Mikrobiologické rozbory zemŊdŊlských pŢd (1. Principy mikrobiálních 
rozborŢ zemŊdŊlských pŢd; 2. Kritéria hodnocení); 
PŚíloha ļ. 8 – Fyzikální rozbory zemŊdŊlských pŢd.
Schváleno/Vydáno: 1998/11/12. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 55/1999 Sb., o zpŢsobu výpoļtu výše újmy nebo škody zpŢsobené
na lesích. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 14 Ļást druhá – Výpoļet výše škod; 
§ 3 – 6 Hlava 1 – Výpoļet výše škod na lesním pozemku; 

§ 3 Škoda z trvalého odnŊtí nebo trvalého omezení plnŊní produkļní funkce; 
§ 4 Škoda z doļasného odnŊtí nebo doļasného omezení produkļní funkce; 
§ 5 Škoda z trvalého poškození plnŊní produkļní funkce; 
§ 6 Škoda z doļasného poškození plnŊní produkļní funkce; 

§ 7 – 13 Hlava 2 – Výpoļet výše škod na lesním porostu; 
§ 7 Škoda z pŚedļasného smýcení lesního porostu; 
§ 8 Škoda ze zniļení lesního porostu; 
§ 9 Škoda ze snížení pŚírŢstu lesního porostu; 
§ 10 Škoda ze snížení produkce lesního porostu; 
§ 11 Škoda ze snížení kvality lesního porostu; 
§ 12 Škoda na porostech lesa hospodáŚského zpŢsobu výbŊrného;
§ 13 Škoda zpŢsobená krádeží dŚevní hmoty na pni; 

§ 14 Hlava 3 – Výpoļet výše škod z mimoŚádných a nákladovŊ nároļnŊjších opatŚení;
§ 14 Škoda z mimoŚádných nebo nákladovŊ nároļnŊjších opatŚení;

§ 15 – 16 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa pŚi zakmenŊní 1,0 podle skupin 
lesních dŚevin, bonit a vŊku porostu v Kļ/m2;
PŚíloha ļ. 2 – Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa; 
PŚíloha ļ. 3 – Sdružení jednotlivých lesních dŚevin do jednotlivých skupin dŚevin;
PŚíloha ļ. 4 – Upravená potenciální renta z lesa r v Kļ/m2;
PŚíloha ļ. 5 – Procenta mýtní nezralosti Mn; 
PŚíloha ļ. 6 – Hodnota roļního pŚírŢstu Z podle skupin dŚevin v Kļ/m2 pro prŢmŊrnou
bonitu;
PŚíloha ļ. 7 – Koeficient K1 pro výpoļet škody ze snížení pŚírŢstu lesního porostu v 
dŢsledku imisí; 
PŚíloha ļ. 8 – Koeficient K2 vyjadŚující míru poškození podle stupŔŢ poškození okusem 
zvŊŚí;
PŚíloha ļ. 9 – Koeficient K3 pro výpoļet škody ze snížení kvality lesního porostu 
zpŢsobené mechanickým poškozením stromŢ loupáním a ohryzem zvŊŚí nebo 
pŚibližováním dŚíví apod.; 
PŚíloha ļ. 10 – PŚevodní tabulky bonit lesních dŚevin.
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Schváleno/Vydáno: 1999/03/15. Úļinnost: 1999/03/30. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro 

plnŊní funkcí lesa. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 Požadavky na stavby a jejich zaŚízení;
§ 4 Požadavky na stavby cest; 
§ 5 Požadavky na stavby hrazení bystŚin a strží; 
§ 6 Požadavky na stavby odvodnŊní lesní pŢdy a malých vodních nádrží v lesích; 
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o oznaļování, mŊŚení a 
klasifikaci dŚíví.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 MŊŚení dŚíví;
§ 4 Klasifikace dŚíví;
§ 5 Oznaļování dŚíví;
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Pravidla pro mŊŚení, zaokrouhlování rozmŊrŢ a stanovení objemu dŚíví;
PŚíloha ļ. 2 – Klasifikace dŚíví podle rozmŊrŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Klasifikace dŚíví podle jakosti. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/31. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukļním materiálem lesních dŚevin.
Oblast úpravy:
§ 1 Požadavky na kvalitu reprodukļního materiálu (k § 4 zákona); 
§ 2 Podrobnosti sluļování oddílŢ reprodukļních materiálŢ a urļení výškových pásem (k § 
5 odst. 4 zákona); 
§ 3 Podrobnosti o oznámení a podrobnosti o potvrzení o pŢvodu a o žádosti o jeho vydání 
(k § 6 odst. 7 zákona); 
§ 4 Náležitosti úŚední pojistky (k § 7 odst. 5 zákona); 
§ 5 Podrobnosti o obsahu a formŊ prŢvodního listu, o zpŢsobu jeho pŚipojení a o 
klasifikaļním oznaļení ļástí rostlin a sadebního materiálu (k § 8 odst. 9 zákona); 
§ 6 Podrobnosti zaŚazování porostu do fenotypové tŚídy a jeho oznaļování (k § 10 odst. 4 
zákona);
§ 7 Podrobnosti o zaŚazování uznaného zdroje reprodukļního materiálu do uznané 
jednotky (k § 12 odst. 2 zákona); 
§ 8 Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje semen a porostŢ za zdroj 
identifikovaného reprodukļního materiálu (k § 13 odst. 4 zákona); 
§ 9 Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje selektovaného reprodukļního materiálu a 
o jeho oznaļování (k § 14 odst. 4 zákona); 
§ 10 Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje za zdroj kvalifikovaného reprodukļního
materiálu a o jeho oznaļování (k § 15 odst. 4 zákona); 
§ 11 Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje testovaného reprodukļního materiálu a 
o jeho oznaļování (k § 16 odst. 4 zákona); 
§ 12 Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstŚíku (k § 18 odst. 4 zákona); 
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§ 13 Podrobnosti pro vyhlašování genových základen a podrobnosti o zpŢsobu
hospodaŚení v lesích na jejich území a o jejich oznaļování (k § 19 odst. 5 zákona); 
§ 14 Podrobnosti podávání žádosti o udŊlení licence (k § 20 odst. 3 zákona); 
§ 15 Podrobnosti vedení evidence a pŚedkládání záznamŢ o oddílech reprodukļního
materiálu a o vedení a pŚedkládání evidence o školkaŚské ļinnosti (k § 24 odst. 3 zákona); 
§ 16 Podrobnosti oznámení o dovozu reprodukļního materiálu (k § 25 odst. 4 zákona); 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Malé oddíly semen; 
PŚíloha ļ. 2 – Parametry výsadbyschopného sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti; 
PŚíloha ļ. 3 – Parametry koŚenového systému výsadbyschopného sadebního materiálu 
obvyklé obchodní jakosti; 
PŚíloha ļ. 4 – Parametry sadebního materiálu topolŢ obvyklé obchodní jakosti (klasifikace 
N1 podle 1999/105 EC); 
PŚíloha ļ. 5 – NepŚípustné vady sadebního materiálu obvyklé obchodní jakosti; 
PŚíloha ļ. 6 – Požadavky na obchodovatelnou jakost ļásti rostlin; 
PŚíloha ļ. 7 – Vzorec oznaļování vŊku a zpŢsobu pŊstování sadebního materiálu; 
PŚíloha ļ. 8 – Urļení výškových pásem u zdrojŢ reprodukļního materiálu rostoucích mimo 
les;
PŚíloha ļ. 9 – Vzor Oznámení o konání sbŊru semenného materiálu, odbŊru ļásti rostlin 
nebo vyzvedávání sadebního materiálu; 
PŚíloha ļ. 10 – Vzor Žádost o vydání potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 11a – Vzor Žádost o vydání potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu pro 
oddíly vzniklé zmenšením oddílu; 
PŚíloha ļ. 11b – Vzor Žádost o vydání potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu pro 
oddíl vzniklý slouļením oddílŢ;
PŚíloha ļ. 12 – Vzor Potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu pocházejícího ze zdroje 
semen nebo z porostu; 
PŚíloha ļ. 13 – Vzor Potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu pocházejícího ze 
semenného sadu nebo rodiļovských stromŢ;
PŚíloha ļ. 14 – Vzor Potvrzení o pŢvodu reprodukļního materiálu pocházejícího z klonŢ
nebo smŊsi klonŢ;
PŚíloha ļ. 15 – Vzor úŚední pojistky; Vzor Evidence o použitých úŚedních pojistkách; 
PŚíloha ļ. 16 – Vzor PrŢvodní list ļ. … k oddílu reprodukļního materiálu ļ. … pro 
semenný materiál; 
PŚíloha ļ. 17 – Vzor PrŢvodní list ļ. … k oddílu reprodukļního materiálu ļ. … ļásti
rostlin;
PŚíloha ļ. 18 – Vzor PrŢvodní list ļ. … k oddílu reprodukļního materiálu ļ. … sadební 
materiál; 
PŚíloha ļ. 19 – Kritéria pro zaŚazování dŚevin v porostech do fenotypových tŚíd;
PŚíloha ļ. 20 – Skladba evidenļního ļísla uznané jednotky, význam jeho jednotlivých 
komponentŢ a oznaļení orgánŢ veŚejné správy; 
PŚíloha ļ. 21 – Vzor Žádost o uznání zdroje semen nebo porostŢ za zdroj identifikovaného 
reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 22 – Požadavky pro uznání zdroje selektovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 23 – Vzor Žádost o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje 
reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 24 – PŚíloha k žádosti o vypracování posudku pro uznání zdroje selektovaného 
reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 25 – Vzor Žádost o uznání zdroje selektovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 26 – Požadavky pro uznání zdrojŢ k produkci kvalifikovaného reprodukļního
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materiálu; 
PŚíloha ļ. 27a – Vzor Žádost o uznání semenného sadu (smŊsi klonŢ) za zdroj 
kvalifikovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 27b – Vzor Žádost o uznání rodiļovského stromu (klonu) za zdroj 
kvalifikovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 28 – Požadavky pro uznání zdroje testovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 29a – Vzor Žádost o uznání porostu (semenného sadu, smŊsi klonŢ) za zdroj 
testovaného reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 29b – Vzor Žádost o uznání rodiļovského stromu (klonu) za zdroj testovaného 
reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 30 – Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstŚíku uznaných zdrojŢ
reprodukļního materiálu; 
PŚíloha ļ. 31 – Vzor Žádost o udŊlení licence v lesním hospodáŚství (k § 20 a 22 zákona ļ.
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukļním materiálem lesních dŚevin);
PŚíloha ļ. 32 – Vzor Oznámení ļ. …/rok … o dovozu reprodukļního materiálu lesních 
dŚevin.
Schváleno/Vydáno: 2004/01/20. Úļinnost: 2004/01/29. 

¶ vyhláška ļ. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o pŚenosu semen a sazenic 
lesních dŚevin, o evidenci o pŢvodu reprodukļního materiálu a podrobnosti o obnovŊ
lesních porostŢ a o zalesŔování pozemkŢ prohlášených za pozemky urļené k plnŊní funkcí 
lesa.
Oblast úpravy:
§ 1 Podrobnosti o pŚenosu semen a sazenic lesních dŚevin;
§ 2 Podrobnosti o obnovŊ lesa a zalesŔování;
§ 3 Podrobnosti o evidenci o pŢvodu reprodukļního materiálu; 
§ 4 PŚechodné ustanovení; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Možnosti pŚenosŢ reprodukļního materiálu lesních dŚevin mezi pŚírodními 
lesními oblastmi – PLO (oblastmi provenience) v rámci Ļeské republiky (smrk ztepilý); 
PŚíloha ļ. 2 – Možnosti pŚenosŢ reprodukļního materiálu lesních dŚevin mezi pŚírodními 
lesními oblastmi – PLO (oblastmi provenience) v rámci Ļeské republiky (borovice lesní); 
PŚíloha ļ. 3 – Možnosti pŚenosŢ reprodukļního materiálu lesních dŚevin mezi pŚírodními 
lesními oblastmi – PLO (oblastmi provenience) v rámci Ļeské republiky (modŚín
evropský);
PŚíloha ļ. 4 – Možnosti pŚenosŢ reprodukļního materiálu lesních dŚevin mezi pŚírodními 
lesními oblastmi – PLO (oblastmi provenience) v rámci Ļeské republiky (jedle bŊlokorá;
javor mléļ; javor klen; olše lepkavá; olše šedá; bŚíza bŊlokorá; bŚíza pýŚitá; habr obecný; 
buk lesní; jasan ztepilý; modŚín japonský; borovice ļerná; topol ļerný; topol bílý; topol 
osika; tŚešeŔ ptaļí; dub zimní; dub pýŚitý; dub letní; dub ļervený; trnovník akát; lípa 
malolistá; lípa velkolistá; jilm horský; jilm vaz); 
PŚíloha ļ. 5 – Možnosti pŚenosŢ reprodukļního materiálu lesních dŚevin mezi pŚírodními 
lesními oblastmi – PLO (oblastmi provenience) v rámci Ļeské republiky a z oblastí 
pŚirozeného rozšíŚení (douglaska tisolistá; jedle obrovská); 
PŚíloha ļ. 6 – Minimální poļty jedincŢ jednotlivých druhŢ dŚevin na jeden hektar pozemku 
pŚi obnovŊ lesa a zalesŔování (prostokoŚenný sadební materiál v tis. ks); 
PŚíloha ļ. 7 – Vzor Evidence o pŢvodu reprodukļního materiálu použitého k obnovŊ lesa a 
zalesŔování.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/23. Úļinnost: 2004/04/01. 
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Vyhlášky související 
¶ vyhláška Ļeského úŚadu zemŊmŊŚiļského a katastrálního ļ. 190/1996 Sb., kterou se 

provádí zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv 
k nemovitostem, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí ĻR (katastrální zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., ve znŊní vyhlášky 
ĻÚZK ļ. 179/1998 Sb., vyhlášky ĻÚZK ļ. 113/2000 Sb. a vyhlášky ĻÚZK ļ. 163/2001 
Sb.
Schváleno/Vydáno: 1996/06/19. Úļinnost: 1996/07/10. 

¶ vyhláška MF ĻR ļ. 279/1997 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
151/1997 Sb., o oceŔování majetku a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o oceŔování
majetku), ve znŊní vyhlášky MF ĻR ļ. 127/1999 Sb., vyhlášky MF ĻR ļ. 173/2000 Sb., 
vyhlášky MF ĻR ļ. 338/2001 Sb. a vyhlášky MF ĻR ļ. 325/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/10/31. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 360/2000 Sb., o stanovení zpŢsobu výpoļtu výše náhrady škody 
zpŢsobené vybranými zvláštŊ chránŊnými živoļichy na vymezených domestikovaných 
zvíŚatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, vļelstvech, vļelaŚském zaŚízení,
nesklizených polních plodinách a na lesních porostech. 
Schváleno/Vydáno: 2000/10/02. Úļinnost: 2000/10/13. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 244/2002 Sb., kterou se provádí nŊkterá ustanovení zákona ļ.
449/2001 Sb., o myslivosti (§ 1 – 3 Ļást první – Podrobnosti o pŚedpokladech pro 
výkon funkce myslivecké stráže a jejich ovŊŚování, služební odznak a prŢkaz 
myslivecké stráže; § 4 – 8 Ļást druhá – PrŢkaz mysliveckého hospodáŚe, zpŢsob
provádŊní zkoušek pro myslivecké hospodáŚe a myslivecké organizace a školy, které 
mohou být povŊŚeny organizací tŊchto zkoušek; § 19 – 24 Ļást ļtvrtá – Lovecké 
lístky, povolenky k lovu a zkoušky z myslivosti; § 30 – 32 Ļást šestá – Vyšší odborné 
myslivecké zkoušky; § 33 – 35 Ļást sedmá – Služební stejnokroje zamŊstnancŢ
orgánŢ státní správy myslivosti a jejich oznaļení).
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 245/2002 Sb., o dobŊ lovu jednotlivých druhŢ zvŊŚe a o bližších 
podmínkách provádŊní lovu, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 480/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/07. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 491/2002 Sb., o zpŢsobu stanovení minimálních a normovaných 
stavŢ zvŊŚe a o zaŚazování honiteb nebo jejich ļástí do jakostních tŚíd.
Schváleno/Vydáno: 2002/11/13. Úļinnost: 2002/11/28. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 545/2002 Sb., o postupu pŚi provádŊní pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/12. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 433/2003 Sb., o zpŢsobu výpoļtu nároku na vrácení spotŚební danŊ zaplacené 
v cenách nŊkterých minerálních olejŢ spotŚebovaných v zemŊdŊlské prvovýrobŊ, lesních 
školkách a pŚi obnovŊ a výchovŊ lesa a o zpŢsobu a podmínkách vedení dokladŢ a 
evidence a o normativech spotŚeby tŊchto výrobkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 79/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/03. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude 
vymezena ļást honitby jako bažantnice. 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/17. Úļinnost: 2004/02/01. 

¶ vyhláška ļ. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu 
mysliveckého hospodaŚení v honitbŊ.
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Schváleno/Vydáno: 2004/10/26. Úļinnost: 2005/01/01. 

B.6.4 Oznámení 
¶ oznámení MZe ĻR ļ. 153/1993 Sb., o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikaļní

pŚedpoklady odborných lesních hospodáŚŢ.
Schváleno/Vydáno: 1993/04/01. Úļinnost: 1993/05/20. 

B.6.5 Technické normy
48 00 Lesnictví a myslivost všeobecnŊ.
¶ ĻSN 48 0007

Tabulky objemu kulatiny podle stŚedové tloušŠky.
Schválena 1959/01/04. Úļinnost 1959/07/01. 

¶ ĻSN 48 0008
Tabulky objemu výŚezŢ podle ļepové tloušŠky.
Schválena 1959/02/04. Úļinnost 1959/10/01. 

¶ ĻSN 48 0009
Tabulky objemu kulatiny bez kŢry podle stŚedové tloušŠky mŊŚené v kŢŚe.
Schválena 1975/08/27. Úļinnost 1977/01/01. 

¶ ĻSN 48 0050
Surové dŚíví. Základní a spoleļná ustanovení. 
Schválena 1990/11/26. Úļinnost 1992/04/01. 

¶ ĻSN 48 0051
Sortimenty surového dŚíví. Surové kmeny. 
Schválena 1981/06/29. Úļinnost 1982/02/01. 

¶ ĻSN EN 1315-1
TŚídŊní podle rozmŊrŢ – Ļást 1: Listnatá kulatina. 
idt EN 1315-1:1997 
Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 1315-2
TŚídŊní podle rozmŊrŢ – Ļást 2: Jehliļnatá kulatina. 
idt EN 1315-2:1997 
Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN 48 0055
Jehliļnaté sortimenty surového dŚíví. Technické požadavky. 
Schválena 1983/09/12. Úļinnost 1985/01/01. 
ZmŊna a 9.90 

¶ ĻSN 48 0056
Listnaté sortimenty surového dreva. Technické požiadavky. 
Schválena 1983/09/12. Úļinnost 1985/01/01. 

¶ ĻSN P ENV 1927-1
Jehliļnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 1: Smrky a jedle. 
idt ENV 1927-1:1998 
Vydána 1999/12/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN P ENV 1927-2
Jehliļnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 2: Borovice. 
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idt ENV 1927-2:1998 
Vydána 1999/12/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN P ENV 1927-3
Jehliļnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 3: ModŚíny a douglasky. 
idt ENV 1927-3:1998 
Vydána 1999/12/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 1316-1
Listnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 1: Dub a buk. 
idt EN 1316-1:1997 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 1316-2
Listnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 2: Topol. 
idt EN 1316-2:1997 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 1316-3
Listnatá kulatina – TŚídŊní podle jakosti – Ļást 3: Jasan a javory. 
idt EN 1316-3:1997 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 2000/01/01 

48 02 Sortimenty surového dŚíví.
¶ ĻSN EN 13556

Kulatina a Śezivo – Obchodní názvy dŚeva používaného v EvropŊ.
idt EN 13556:2003 
Vydána 2004/07/01 
Úļinnost 2004/08/01. 

¶ ĻSN 48 0203
Surové dŚíví. Kulatina. TŚídŊní vad. 
Schválena 1981/12/24. Úļinnost 1983/01/01. 
ZmŊna a 12.82 

¶ ĻSN 48 0204
Surové dŚíví. Kulatina. MŊŚení vad. 
Schválena 1981/12/24. Úļinnost 1983/01/01. 
ZmŊna a 12.82, *2 2.99 

¶ ĻSN 48 0205
Surové dŚíví. Kulatina. Názvy a definice vad. 
Schválena 1981/12/24. Úļinnost 1983/01/01. 
ZmŊna a 12.82, *2 10.98 

¶ ĻSN EN 1310
Kulatina a Śezivo – Metody mŊŚení vad. 
idt EN 1310:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 1311
Kulatina a Śezivo – Metody mŊŚení biologického poškození. 
idt EN 1311:1997 
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Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 2000/01/01 

48 12 Kontrola zkoušení. 
¶ ĻSN 48 1211

Lesní semenáŚství – SbŊr, jakost a zkoušky jakosti plodŢ a semen lesních dŚevin.
Vydána 1997/10/01 
Úļinnost 1997/11/01 
ZmŊna *Z1 2.01 

48 21 PŊstování lesa.
¶ ĻSN 48 2115

Sadební materiál lesních dŚevin.
Vydána 1998/04/01 
Úļinnost 1998/05/01 
ZmŊna *Z1 4.02 

75 01 Vodní hospodáŚství.
¶ ĻSN 75 0146

Lesnickotechnické meliorace – Terminologie. 
Vydána 2000/08/01 
Úļinnost 2000/09/01 
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B.7 Ochrana horninového prostŚedí

B.7.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 44/1988 Sb., o ochranŊ a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znŊní

zákona ļ. 541/1991 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 439/1992 Sb., ve znŊní zákona ļ. 10/1993 
Sb., zákona ļ. 168/1993 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ.
366/2000 Sb., zákona ļ. 315/2001 Sb., zákona ļ. 61/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., 
zákona ļ. 150/2003 Sb., zákona ļ. 3/2005 Sb. a zákona ļ. 386/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Nerosty; 
§ 3 RozdŊlení nerostŢ na vyhrazené a nevyhrazené; 
§ 4 Ložisko nerostŢ;
§ 5 Nerostné bohatství; 
§ 5a Organizace; 
§ 6 Výhradní ložisko; 
§ 7 Ložisko nevyhrazených nerostŢ;

§ 8 – 10 Ļást druhá – Povinnosti organizace pŚi využívání výhradního ložiska; 
§ 11 – 14c Ļást tŚetí – Ložiskový prŢzkum a hospodaŚení se zásobami výhradních ložisek; 

§ 11 Vyhledávání a prŢzkum výhradních ložisek; 
§ 12 Oznamování pŚírodního nahromadŊní vyhrazeného nerostu; 
§ 13 Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti; 
§ 14 Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpoļtu zásob 
výhradních ložisek; 
§ 14a Odpis zásob výhradních ložisek; 
§ 14b Návrh na odpis zásob výhradního ložiska; 
§ 14c Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska; 

§ 15 – 19 Ļást ļtvrtá – Ochrana nerostného bohatství; 
§ 15 Zabezpeļení ochrany nerostného bohatství pŚi územnŊ plánovací ļinnosti;
§ 16 ChránŊné ložiskové území; 
§ 17 Stanovení chránŊného ložiskového území; 
§ 18 Omezení nŊkterých ļinností v chránŊném ložiskovém území; 
§ 19 Povolování staveb a zaŚízení v chránŊném ložiskovém území; 

§ 20 – 22 Ļást pátá; 
§ 20 – 22 Nakládání s pozemky; 

§ 23 Ļást šestá – Výstavba dolŢ a lomŢ;
§ 23 Projektování, výstavba a rekonstrukce dolŢ a lomŢ;

§ 24 – 33 Ļást sedmá – Dobývání výhradních ložisek; 
§ 24 OprávnŊní k dobývání výhradního ložiska; 
§ 25 Dobývací prostor; 
§ 26 Hranice dobývacího prostoru; 
§ 27 Stanovení, zmŊny a zrušení dobývacího prostoru; 
§ 28 řízení o stanovení, zmŊnách a zrušení dobývacího prostoru; 
§ 29 Evidence; 
§ 30 Hospodárné využívání výhradních ložisek; 
§ 31 Povinnosti a oprávnŊní organizace pŚi dobývání výhradních ložisek; 
§ 32 Plány otvírky, pŚípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištŊní a 
likvidace hlavních dŢlních dŊl a lomŢ;
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§ 32a Úhrady; 
§ 33 řešení stŚetŢ zájmŢ;

§ 34 – 35 Ļást osmá – Jiné zásahy do zemské kŢry;
§ 34 Zvláštní zásahy do zemské kŢry;
§ 35 Stará dŢlní díla; 

§ 36 – 37a Ļást devátá – DŢlní škody a jejich náhrada; 
§ 36 DŢlní škody; 
§ 37 Náhrada dŢlních škod; 
§ 37a VytváŚení finanļních rezerv; 

§ 38 – 42 Ļást desátá – Spoleļná ustanovení; 
§ 38 Bezpeļnost provozu; 
§ 39 DŢlnŊ mŊŚická a geologická dokumentace; 
§ 40 DŢlní vody; 
§ 41 Vztah ke správnímu Śádu;

§ 43 – 45 Ļást jedenáctá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení. 
§ 43 PŚechodná ustanovení; 
§ 43a PŚechodná ustanovení k úpravám úļinným od nabytí úļinnosti zákona Ļeské
národní rady ļ. 541/1991 Sb.; 
§ 44 Zrušovací ustanovení; 
§ 45 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 1988/04/19. Úļinnost: 1988/07/01. 
¶ zákon ĻNR ļ. 61/1988 Sb., o hornické ļinnosti, výbušninách a státní báŔské správŊ,

ve znŊní zákona ļ. 425/1990 Sb., zákona ļ. 542/1991 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 440/1992 
Sb., ve znŊní zákona ļ. 169/1993 Sb., zákona ļ. 128/1999 Sb., zákona ļ. 71/2000 Sb., 
zákona ļ. 124/2000 Sb., zákona ļ. 315/2001 Sb., zákona ļ. 206/2002 Sb., zákona ļ.
320/2002 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 408/2002 Sb., ve znŊní zákona ļ. 226/2003 Sb., 
zákona ļ. 227/2003 Sb., zákona ļ. 3/2005 Sb. a zákona ļ. 386/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 20 Ļást druhá - Hornická ļinnost a ļinnost provádŊná hornickým zpŢsobem; 
§ 2 – 4 Oddíl první – Základní pojmy 

§ 2 Hornická ļinnost;
§ 3 Ļinnost provádŊná hornickým zpŢsobem; 
§ 3a Organizace; 
§ 3b Další práva a povinnosti zamŊstnancŢ a zástupcŢ zamŊstnancŢ;
§ 4 OdstranŊní pochybností; 

§ 5 – 8b Oddíl druhý – Základní podmínky hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné
hornickým zpŢsobem; 

§ 5 – 8b Povinnosti organizací pŚi hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem; 
§ 7 BáŔská záchranná služba a pomoc organizací pŚi havárii; 
§ 8 Technická zaŚízení;

§ 9 – 18a Oddíl tŚetí – Povolování hornické ļinnosti;
§ 9 Vyhledávání a prŢzkum ložisek dŢlními díly; 
§ 10 Otvírka, pŚíprava a dobývání výhradních ložisek, zajištŊní a likvidace dŢlních dŊl
a lomŢ;
§ 11 Zvláštní zásahy do zemské kŢry;
§ 13 ZajišŠování a likvidace starých dŢlních dŊl;
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§ 14 DŢlnŊ mŊŚická a geologická dokumentace; 
§ 15 – 16 Vstup na cizí nemovitosti; 
§ 17 – 18a řízení o povolení hornické ļinnosti;

§ 19 – 20 Oddíl ļtvrtý - Ļinnost provádŊná hornickým zpŢsobem; 
§ 19 Dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu; 
§ 20 Ostatní ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem; 

§ 21 – 37 Ļást tŚetí – Výbušniny; 
§ 21 Základní pojmy; 
§ 22 – 26 Nakládání s výbušninami; 
§ 22 Obecné povinnosti pŚi nakládání s výbušninami; 
§ 23 Výroba výbušnin a pomŢcek;
§ 24 UvádŊní výbušnin, výbušných pŚedmŊtŢ a pomŢcek na trh; 
§ 25 PŚedávání a pŚejímání výbušnin; 
§ 26 PŚeprava a pŚenášení výbušnin; 
§ 27 – 29 ProvádŊní prací spojených s použitím výbušnin; 
§ 28a Používání výbušnin v rizikových podmínkách a v rizikovém prostŚedí;
§ 29 Objekty pro výrobu, zpracování a uskladŔování výbušnin; 
§ 30 – 34 Sklady výbušnin; 
§ 33 Evidence výbušnin; 
§ 34 ZpŢsobilost k zacházení s výbušninami; 
§ 35 – 36a PŚivádŊní výbušnin k výbuchu, jejich zneškodŔování a niļení;
§ 36a Povinnosti organizací vyrábŊjících a zpracovávajících výbušniny; 
§ 36b – 36c Informace o organizacích, které používají výbušniny; 

§ 38 – 43 Ļást ļtvrtá – Státní báŔská správa; 
§ 38 Organizace státní báŔské správy; 
§ 39 PŢsobnost orgánŢ státní báŔské správy; 
§ 40 Ļeský báŔský úŚad;
§ 41 Obvodní báŔské úŚady;
§ 42 – 43 BáŔští inspektoŚi;

§ 44 – 49 Ļást pátá – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 44 – 49 Sankce; 
§ 47 PŚechodná ustanovení; 
§ 48 Zrušovací ustanovení; 
§ 49 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 1988/04/21. Úļinnost: 1988/07/01. 
¶ zákon ĻNR ļ. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Ļeském geologickém úŚadu, ve 

znŊní zákona ĻNR ļ. 543/1991 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva ĻNR ļ. 369/1992 
Sb., zákona ļ. 366/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 66/2001 Sb., ve znŊní zákona ļ.
320/2002 Sb., zákona ļ. 18/2004 Sb. a zákona ļ. 3/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 Úļel zákona; 
§ 2 Geologické práce; 

§ 3 – 4f Ļást druhá – OprávnŊní k provádŊní geologických prací; 
§ 3 OprávnŊní k projektování, provádŊní a vyhodnocování geologických prací a 
osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti;
§ 4 Stanovení prŢzkumného území pro ložiskový prŢzkum; 
§ 4b Poplatek za oprávnŊní provádŊt ložiskový prŢzkum; 
§ 4c Vyhledávání a prŢzkum ložisek nevyhrazených nerostŢ;
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§ 4d – 4f Zvláštní ustanovení pro vyhledávání a prŢzkum ložisek ropy nebo hoŚlavého
zemního plynu; 

§ 5 – 16 Ļást tŚetí – Projektování, provádŊní a vyhodnocování geologických prací; 
§ 6 Projektování geologických prací; 
§ 7 Evidence geologických prací; 
§ 9 ProvádŊní geologických prací; 
§ 9a Podávání návrhŢ a oznámení; 
§ 10 Vyhodnocování geologických prací; 
§ 11 Návratnost prostŚedkŢ za geologické práce; 
§ 12 Odevzdávání a zpŚístupŔování výsledkŢ geologických prací; 
§ 13 Využití výsledkŢ geologických prací pŚi územním plánování; 
§ 14 Vstup na cizí nemovitosti a jejich využívání; 
§ 15 Ochrana výzkumných a prŢzkumných dŊl;
§ 16 Náhrada škody; 
§ 17 Státní geologická služba; 

§ 19 – 21 Ļást ļtvrtá – Kontrola a sankce; 
§ 19 Kontrola; 
§ 20 Sankce; 
§ 21 Zrušení prŢzkumného území; 

§ 22 – 28 Ļást pátá – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení. 
Schváleno/Vydáno: 1988/04/21. Úļinnost: 1988/07/01. 

B.7.2 NaŚízení vlády 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 

shody, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 174/1998 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 78/1999 Sb., 
naŚízení vlády ĻR ļ. 323/2000 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 344/2000 Sb. a naŚízení vlády ĻR
ļ. 329/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/25. Úļinnost: 1997/09/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zaŚízení a 
ochranné systémy urļené pro použití v prostŚedí s nebezpeļím výbuchu. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/09. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištŊní bezpeļnosti a 
ochrany zdraví pŚi práci v prostŚedí s nebezpeļím výbuchu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/02. Úļinnost: 2004/09/01. 

B.7.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické ļinnosti a ohlašování ļinnosti
provádŊné hornickým zpŢsobem, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 242/1993 Sb., vyhlášky ĻBÚ
ļ. 434/2000 Sb. a vyhlášky ļ. 299/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první – Hospodárné využívání výhradních ložisek; 

§ 2 Výrubnost, zneļištŊní a ztráty; 
§ 3 VýtŊžnost;
§ 4 ZjišŠování výsledkŢ, jejich evidence a využití; 

§ 5 – 9 Ļást druhá – Povolování hornické ļinnosti;
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§ 5 Druhy povolení hornické ļinnosti;
§ 6 Žádost o povolení hornické ļinnosti;
§ 7 Plány a dokumentace týkající se hornické ļinnosti;
§ 8 Rozhodnutí o povolení hornické ļinnosti a pŚípustnost zmŊn v plánech a 
dokumentaci; 

§ 10 – 13 Ļást tŚetí – Ohlašování hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem; 

§ 10 PŚedmŊt ohlašování; 
§ 11 Obsah ohlášení; 
§ 13 Ohlašovací lhŢty;

§ 14 – 15 Ļást ļtvrtá – ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Dokumentace vyhledávání a prŢzkumu výhradního ložiska dŢlními díly; 
PŚíloha ļ. 2 – Dokumentace zajištŊní a likvidace dŢlních dŊl pŚi vyhledávání a prŢzkumu 
výhradního ložiska dŢlními díly; 
PŚíloha ļ. 3 – Plán otvírky, pŚípravy a dobývání výhradního ložiska hlubinným a 
povrchovým zpŢsobem; 
PŚíloha ļ. 4 – Plán tŊžební otvírky a tŊžby ropy, hoŚlavého zemního plynu a technicky 
využitelného pŚírodního plynu; 
PŚíloha ļ. 5 – Plán pŚípravy, otvírky a dobývání loužícího pole; 
PŚíloha ļ. 6 – Plán zajištŊní dŢlních dŊl a lomŢ a likvidace hlavních dŢlních dŊl a lomŢ;
PŚíloha ļ. 7 – Plán zajištŊní a likvidace vrtŢ a sond; 
PŚíloha ļ. 8 – Plán zajištŊní a likvidace loužicího pole; 
PŚíloha ļ. 9 – Dokumentace zvláštních zásahŢ do zemské kŢry;
PŚíloha ļ. 10 – Dokumentace zajištŊní a likvidace zvláštních zásahŢ do zemské kŢry;
PŚíloha ļ. 11 – Plán zajištŊní a likvidace starých dŢlních dŊl;
PŚíloha ļ. 12 – Hodnocení rizik lokality, ve které je úložištŊ umístŊno.
Schváleno/Vydáno: 1988/05/20. Úļinnost: 1988/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování 
dokumentace a stanovení ochranných pilíŚŢ, celíkŢ a pásem pro ochranu dŢlních a 
povrchových objektŢ, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 340/1992 Sb. a vyhlášky ĻBÚ ļ.
331/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/09/06. Úļinnost: 1992/01/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znŊní
vyhlášky ĻBÚ ļ. 351/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/03/16. Úļinnost: 1992/04/16. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek 
nevyhrazených nerostŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/03/16. Úļinnost: 1992/04/16. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 364/1992 Sb., o chránŊných ložiskových územích. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Návrh na stanovení chránŊného ložiskového území; 
§ 3 Rozhodnutí o stanovení chránŊného ložiskového území; 
§ 4 ZmŊna a zrušení chránŊného ložiskového území; 
§ 5 Evidence chránŊných ložiskových území; 
§ 6 ChránŊné území pro zvláštní zásahy do zemské kŢry;
§ 7 Zrušovací ustanovení; 
§ 8 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1992/05/29. Úļinnost: 1992/07/10. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 435/1992 Sb., o dŢlnŊ mŊŚické dokumentaci pŚi
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hornické ļinnosti a nŊkterých ļinnostech provádŊných hornickým zpŢsobem, ve znŊní
vyhlášky ĻBÚ ļ. 158/1997 Sb. a vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/13. Úļinnost: 1992/09/07. 

¶ vyhláška MHPaR ĻR ļ. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostŢ.
Schváleno/Vydáno: 1992/10/02. Úļinnost: 1992/10/29. 

¶ vyhláška MH ĻR ļ. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorŢ
a z vydobytých vyhrazených nerostŢ, ve znŊní vyhlášky MPO ĻR ļ. 426/2001 Sb. a 
vyhlášky ļ. 63/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 Postup organizace; 
§ 2 – 5 Ļást druhá – Výpoļet úhrad; 

§ 2 Úhrada z dobývacího prostoru; 
§ 3 Úhrada z vydobytých nerostŢ;
§ 4 Snížení nebo osvobození od úhrady z vydobytých nerostŢ;
§ 5 Stanovení základu úhrady; 

§ 6 – 9 Ļást tŚetí - LhŢty a postup pŚi správŊ úhrad; 
§ 6 LhŢty plateb; 
§ 7 Správa úhrad; 
§ 8 Vedení úļtŢ úhrad; 
§ 9 PŚevody úhrad; 

§ 10 – 12 Ļást ļtvrtá – Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
PŚíloha ļ. 1 – Výše sazby úhrady podle druhu vydobytého nerostu; 
PŚíloha ļ. 2 – ZpŢsob výpoļtu úhrady z vydobytých nerostŢ.
Schváleno/Vydáno: 1992/12/03. Úļinnost: 1992/12/31. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na 
provedení a stavbu objektŢ a zaŚízení pro rozvod a izolaci vŊtrŢ a uzavírání dŢlních dŊl, ve 
znŊní vyhlášky ļ. 90/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1993/12/06. Úļinnost: 1994/01/18. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 5/1994 Sb., kterou se stanoví zpŢsob odbŊru a 
rozboru vzorkŢ inertního a uhelného prachu a smŊsi inertního a uhelného prachu 
v uhelných dolech. 
Schváleno/Vydáno: 1993/12/06. Úļinnost: 1994/01/18. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 15/1995 Sb., o oprávnŊní k hornické ļinnosti a 
ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem, jakož i k projektování objektŢ a zaŚízení, které 
jsou souļástí tŊchto ļinností, ve znŊní vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1995/01/03. Úļinnost: 1995/03/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báŔsko-technické
podmínky pro zŚizování, využití a ochranu dŢlních dŊl vybraných pro využití pŚi krizových 
situacích pro uplatŔování preventivních, technických a bezpeļnostních opatŚení a 
provádŊní kontrol. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/24. Úļinnost: 2001/02/23. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 206/2001 Sb., o osvŊdļení odborné zpŢsobilosti projektovat, 
provádŊt a vyhodnocovat geologické práce. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Obory odborné zpŢsobilosti;
§ 3 Podmínky odborné zpŢsobilosti;
§ 4 – 7 Postup pŚi ovŊŚování odborné zpŢsobilosti;
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§ 5 Posouzení odborné úrovnŊ dosavadních prací; 
§ 6 OvŊŚení znalosti právních pŚedpisŢ;
§ 7 DŢvŊrnost;
§ 8 ZpŢsob evidence a zveŚejŔování vydaných osvŊdļení;
§ 9 PŚechodná ustanovení; 
§ 10 Zrušovací ustanovení; 
§ 11 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/06/04. Úļinnost: 2001/06/20. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Ļást první; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Rozsah evidovaných údajŢ;
§ 3 Postup pŚi vedení evidence; 
§ 4 ZmŊna evidence; 
§ 5 ZpŚístupŔování informací; 
§ 6 PŚechodné ustanovení; 

§ 7 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha – Evidenļní list geologických prací. 
Schváleno/Vydáno: 2001/07/17. Úļinnost: 2001/09/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a pŚi
tŊžbŊ ropy a zemního plynu. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Výklad pojmŢ;

§ 3 – 26 Ļást druhá – Spoleļná ustanovení; 
§ 3 – 7 Hlava I – Zásady vypracování havarijního plánu; 

§ 3 Vypracování havarijního plánu; 
§ 4 Ļásti havarijního plánu; 
§ 5 Vydání havarijního plánu; 
§ 6 Závaznost havarijního plánu; 
§ 7 Uložení havarijního plánu; 

§ 8 – 17 Hlava II – Pohotovostní ļást havarijního plánu; 
§ 8 Obsah pohotovostní ļásti havarijního plánu; 
§ 9 Seznamy zamŊstnancŢ, organizací, právnických a fyzických osob a orgánŢ;
§ 10 ZamŊstnanci a jiné osoby; 
§ 11 Vedoucí likvidace havárie; 
§ 12 Úkoly vedoucího likvidace havárie; 
§ 13 StanovištŊ vedoucího likvidace havárie; 
§ 14 PŚíkazy vedoucího likvidace havárie; 
§ 15 Zástupce vedoucího likvidace havárie; 
§ 16 Inspekļní služba; 
§ 17 Úkoly technicko-hospodáŚských zamŊstnancŢ;

§ 18 – 19 Hlava III – Operativní ļást havarijního plánu; 
§ 18 Obsah operativní ļásti havarijního plánu; 
§ 19 PŚipravenost materiálŢ a zaŚízení;

§ 20 Hlava IV – Mapová ļást havarijního plánu; 
§ 20 Obsah mapové ļásti havarijního plánu; 
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§ 21 – 22 Hlava V – Seznámení s havarijním plánem a cviļné poplachy; 
§ 21 Seznámení s havarijním plánem; 
§ 22 Cviļné poplachy; 

§ 23 – 25 Hlava VI – ZmŊny, doplŔování a kontroly havarijního plánu; 
§ 23 ZmŊny a doplŔování havarijního plánu; 
§ 24 Kontroly havarijního plánu; 
§ 25 Kontrola havarijního plánu hlavní báŔskou záchrannou stanicí; 

§ 26 Hlava VII – Havarijní komise; 
§ 26 Havarijní komise; 

§ 27 – 44 Ļást tŚetí – Dodatková ustanovení pro zdolávání havárií v dolech; 
§ 27 – 29 Hlava I – Další úkoly zamŊstnancŢ;

§ 27 Další úkoly vedoucího likvidace havárie; 
§ 28 Úkoly vedoucího vŊtrání;
§ 29 Další úkoly technicko-hospodáŚských zamŊstnancŢ;

§ 30 – 33 Hlava II – Dodatková ustanovení pro operativní ļást havarijního plánu dolu; 
§ 30 Obsah operativní ļásti havarijního plánu dolu; 
§ 31 Signalizace pro odvolání zamŊstnancŢ z dolu; 
§ 32 Záchranné cesty; 
§ 33 Komorové úkryty a pŚevybavovací stanovištŊ;

§ 34 – 43 Hlava III – Dodatková ustanovení pro mapovou ļást havarijního plánu dolu; 
§ 34 Obsah mapové ļásti havarijního plánu dolu; 
§ 35 Mapa zdolávání havárií; 
§ 36 Úļelové dŢlní mapy; 
§ 37 Mapa dŢlního požárního vodovodu a ostatních hasebních prostŚedkŢ;
§ 38 Mapa tlakovzdušné sítŊ;
§ 39 Mapa rozvodu elektrické energie; 
§ 40 Mapa telekomunikaļních zaŚízení;
§ 41 Mapa degazaļní sítŊ;
§ 42 Mapa rozmístŊní zaŚízení aromatické signalizace; 
§ 43 Mapa chladicích jednotek; 

§ 44 Hlava IV – Cviļné poplachy v dole; 
§ 44 Cviļné poplachy v dole; 

§ 45 – 47 Ļást ļtvrtá – Dodatková ustanovení pro zdolávání havárií pŚi tŊžbŊ a úpravŊ ropy 
a zemního plynu a pŚi vrtných a geofyzikálních pracích; 

§ 45 Další úkoly technicko-hospodáŚských zamŊstnancŢ;
§ 46 Dodatková ustanovení pro mapovou ļást havarijního plánu; 
§ 47 Cviļné poplachy na povrchu; 

§ 48 – 49 Ļást pátá – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 48 Zrušovací ustanovení; 
§ 49 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2002/01/21. Úļinnost: 2002/04/01. 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 306/2002 Sb., kterou se urļují obvody pŢsobnosti

obvodních báŔských úŚadŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 5. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/26. Úļinnost: 2002/09/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a 
nebezpeļných stavŢ, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazŢ a 
poruch technických zaŚízení.
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Oblast úpravy:
§ 1 – 3. 
Schváleno/Vydáno: 2002/10/16. Úļinnost: 2002/11/01. 

¶ vyhláška ļ. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Definice pojmŢ;

§ 3 – 9 Ļást druhá – Obsah a náležitosti geologické dokumentace; 
§ 3 Obsah geologické dokumentace; 
§ 4 ĻlenŊní geologické dokumentace; 
§ 5 Náležitosti geologické dokumentace; 
§ 6 Obsah prvotní geologické dokumentace; 
§ 7 Obsah souhrnné geologické dokumentace; 
§ 8 Digitální forma geologické dokumentace; 
§ 9 Zvláštnosti geologické dokumentace technických prací; 

§ 10 – 11 Ļást tŚetí – Geologická dokumentace hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné
hornickým zpŢsobem; 

§ 10 Geologická dokumentace hornické ļinnosti;
§ 11 Geologická dokumentace ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem; 

§ 12 – 16 Ļást ļtvrtá – Odevzdávání, uchovávání, zpŚístupŔování a vyŚazování výsledkŢ
geologických prací a geologické dokumentace; 

§ 12 Odevzdávání výsledkŢ geologických prací a geologické dokumentace; 
§ 13 Uchovávání výsledkŢ geologických prací a geologické dokumentace; 
§ 14 ZpŚístupŔování výsledkŢ geologických prací a geologické dokumentace; 
§ 15 VyŚazování písemné dokumentace; 
§ 16 VyŚazování hmotné dokumentace; 

§ 17 – 18 Ļást pátá – PŚechodná a zrušovací ustanovení; 
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
§ 18 Zrušovací ustanovení; 

§ 19 Ļást šestá – Úļinnost;
§ 19 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2004/06/03. Úļinnost: 2004/09/01. 
¶ vyhláška ļ. 369/2004 Sb., o projektování, provádŊní a vyhodnocování geologických prací, 

oznamování rizikových geofaktorŢ a o postupu pŚi výpoļtu zásob výhradních ložisek. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Úvodní ustanovení; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Definice pojmŢ;
§ 3 ĻlenŊní prŢzkumných geologických prací; 
§ 4 – 5 Projektování geologických prací; 
§ 4 Postup pŚi projektování geologických prací; 
§ 5 Projekt geologických prací; 
§ 6 – 14 ProvádŊní geologických prací; 
§ 6 Zahájení geologických prací; 
§ 7 ProvádŊní geologických prací; 
§ 8 Lokalizace geologických prací; 
§ 9 PŚehledy;
§ 10 Oznamování rizikových geofaktorŢ životního prostŚedí;
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§ 11 Postup pŚi vyhledávání a prŢzkumu ložisek nerostŢ;
§ 12 Roļní zpráva o rozsahu a výsledcích ložiskového prŢzkumu; 
§ 13 Hlášení o zjištŊní nebo rozšíŚení výhradního ložiska; 
§ 14 ZajištŊní a likvidace prací spojených se zásahem do pozemku; 
§ 15 – 19 Vyhodnocování geologických prací; 
§ 15 Vyhodnocování výsledkŢ geologických prací; 
§ 16 ZávŊreļná zpráva; 
§ 17 Podmínky využitelnosti; 
§ 18 Výpoļet nebo pŚepoļet zásob nerostŢ;
§ 19 Postup pŚi vyhodnocování zásob podzemních vod; 
§ 20 PŚechodná ustanovení; 
§ 21 Zrušovací ustanovení; 
§ 22 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Podmínky využitelnosti zásob nerostŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Podmínky pro vymezování prognózních zdrojŢ nerostŢ a jejich zaŚazování
do kategorií; 
PŚíloha ļ. 3 – Osnova závŊreļné zprávy o Śešení geologického úkolu; 
PŚíloha ļ. 4 – Osnova závŊreļné zprávy o výsledku ložiskového prŢzkumu obsahující 
výpoļet vyhledaných zásob; 
PŚíloha ļ. 5 – Osnova závŊreļné zprávy o výsledku ložiskového prŢzkumu s výpoļtem 
prozkoumaných zásob; 
PŚíloha ļ. 6 – Osnova likvidaļního výpoļtu zásob; 
PŚíloha ļ. 7 – Osnova závŊreļné zprávy o Śešení geologického úkolu s výpoļtem zásob 
podzemních vod; 
PŚíloha ļ. 8 – Podmínky pro odhady a výpoļty zásob využitelného množství podzemních 
vod a jejich klasifikaci; 
PŚíloha ļ. 9 – Rizikové geofaktory životního prostŚedí;
PŚíloha ļ. 10 – Postup pŚi zpracování a náležitosti výpoļtu nebo pŚepoļtu zásob nerostŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/03. Úļinnost: 2004/09/01. 

¶ vyhláška ļ. 659/2004 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu 
v dolech s nebezpeļím dŢlních otŚesŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 řízení protiotŚesové prevence; 
§ 4 ZaŚazování ļástí horského masivu; 
§ 5 ZaŚazování dŢlních dŊl;
§ 6 Prognóza vzniku otŚesŢ;
§ 7 ProstŚedky protiotŚesové prevence; 
§ 8 Projektování dŢlních dŊl;
§ 9 Koordinace prací; 
§ 10 Projekty protiotŚesové prevence a technologické postupy; 
§ 11 Pouļení zamŊstnancŢ;
§ 12 Omezení prací; 
§ 13 Vedení dŢlních dŊl;
§ 14 OpatŚení pro ostatní dŢlní díla; 
§ 15 Požadavky na instalace elektrických zaŚízení;
§ 16 Hlášení a dokumentace otŚesŢ;
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
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§ 18 Zrušovací ustanovení; 
§ 19 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/17. Úļinnost: 2005/01/15. 

¶ vyhláška ļ. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou zpŢsobilost
pŚi hornické ļinnosti nebo ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem a o zmŊnŊ nŊkterých
právních pŚedpisŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 11 Ļást první – Požadavky na odbornou kvalifikaci a odbornou zpŢsobilost pŚi
hornické ļinnosti nebo ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem; 
§ 1 – 7 Hlava I – Odborná kvalifikace a odborná zpŢsobilost;

§ 1 Vymezení pojmŢ;
§ 2 OdbornŊ kvalifikovaná osoba; 
§ 3 Odborná zpŢsobilost;
§ 4 OvŊŚování odborné zpŢsobilosti;
§ 5 Postup ovŊŚování odborné zpŢsobilosti orgány státní báŔské správy; 
§ 6 Platnost osvŊdļení;
§ 7 Postup ovŊŚování odborné zpŢsobilosti organizací; 

§ 8 Hlava II – Opakované ovŊŚení odborné zpŢsobilosti;
§ 8 Periodické zkoušky; 

§ 9 Hlava III – Uznávání odborné kvalifikace a odborné zpŢsobilosti státních pŚíslušníkŢ
ļlenských státŢ Evropské unie; 
§ 10 Hlava IV – Ustanovení pŚechodná;
§ 11 Hlava V – Zrušovací ustanovení; 
§ 12 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 72/1988 Sb.; 
§ 13 Ļást tŚetí – ZmŊna vyhlášky ļ. 22/1989 Sb.; 
§ 14 Ļást ļtvrtá – ZmŊna vyhlášky ļ. 26/1989 Sb.; 
§ 15 Ļást pátá – ZmŊna vyhlášky ļ. 51/1989 Sb.; 
§ 16 Ļást šestá – ZmŊna vyhlášky ļ. 55/1996 Sb.; 
§ 17 Ļást sedmá – ZmŊna vyhlášky ļ. 239/1998 Sb.; 
§ 18 Ļást osmá – ZmŊna vyhlášky ļ. 175/1992 Sb.; 
§ 19 Ļást devátá – ZmŊna vyhlášky ļ. 435/1992 Sb.; 
§ 20 Ļást desátá – ZmŊna vyhlášky ļ. 15/1995 Sb.; 
§ 21 Ļást jedenáctá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Teoretické a praktické oblasti, které tvoŚí obsah vzdŊlání a pŚípravy
vyžadované v Ļeské republice pro výkon vybraných regulovaných ļinností;
PŚíloha ļ. 2. 
Schváleno/Vydáno: 2005/07/12. Úļinnost: 2005/08/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 447/2001 Sb., o báŔské záchranné službŊ.

Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 72/2002 Sb., o dŢlní degazaci. 

Schváleno/Vydáno: 2002/01/21. Úļinnost: 2002/04/01. 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických 

zaŚízeních.
Schváleno/Vydáno: 2002/01/22. Úļinnost: 2002/04/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 75/2002 Sb., o bezpeļnosti provozu elektrických 
technických zaŚízení používaných pŚi hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem. 
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Schváleno/Vydáno: 2002/01/22. Úļinnost: 2002/04/01. 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 165/2002 Sb., o separátním vŊtrání pŚi hornické 
ļinnosti v plynujících dolech. 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/11. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška ļ. 392/2003 Sb., o bezpeļnosti provozu technických zaŚízení a o požadavcích na 
vyhrazená technická zaŚízení tlaková, zdvihací a plynová pŚi hornické ļinnosti a ļinnosti
provádŊné hornickým zpŢsobem. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/09. Úļinnost: 2004/01/01 (s výjimkou ustanovení poslední 
vŊty § 13 odst. 1). 

B.7.4 Technické normy
44 64 Ochrana proti výbuchu, ohni, záparu a jiným druhŢm nebezpeļí v podzemí dolŢ.
¶ ĻSN 44 6405

OdbŊr a rozbor vzorkŢ inertního prachu a smŊsí uhelného a inertního prachu. 
Vydána 1992/08/01 
Úļinnost 1992/09/01 

72 10 Zeminy, popisy a klasifikace 
¶ ĻSN EN ISO 14689-1

Geotechnický prŢzkum a zkoušení – Pojmenování a zatŚiŅování hornin – Ļást 1: 
Pojmenování a popis. 
idt EN ISO 14689-1:2003 
idt ISO 14689-1:2003 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01. 

72 11 Zkušební metody hornin a zemin 
¶ ĻSN 72 1151

Zkoušení pŚírodního stavebního kamene. Základní ustanovení. 
Schválena 1983/01/06. Úļinnost 1984/04/01. 

72 12 Horniny stejnorodé, složené ze zrn jednoho nerostu 
¶ ĻSN 72 1200

KŚemenné písky. Základní technické požadavky. 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN 72 1206
Sádrovec a anhydrit jako pŚísada do cementu. 
Schválena 1972/06/29. Úļinnost 1973/03/01. 
ZmŊna *a 9.74, b 7.76 

¶ ĻSN 72 1208
Zkušební písky SP a N II. 
Vydána 1994/02/01 
Úļinnost 1994/03/01 

¶ ĻSN 72 1210
Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit. 
Schválena 1983/10/06. Úļinnost 1985/01/01. 
ZmŊna *1 11.92 

¶ ĻSN 72 1217
Vápenec, dolomit. Jakost. 
Vydána 1992/11/01 
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Úļinnost 1992/12/01 
¶ ĻSN 72 1220

Mleté vápence a dolomity. 
Schválena 1983/01/13. Úļinnost 1984/01/01. 
ZmŊna *1 11.92 

¶ ĻSN 72 1227
Vápenatá a hoŚeļnatovápenatá hnojiva. 
Vydána 1993/03/01 
Úļinnost 1993/04/01 

¶ ĻSN 72 1230
KŚemence a silicity. 
Schválena 1989/08/31. Úļinnost 1990/06/01. 

72 13 Horniny složené, žula apod. 
¶ ĻSN 72 1300

Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky. 
Vydána 1992/04/01 
Úļinnost 1992/05/01 

¶ ĻSN 72 1310-1
Plavené kaoliny. Spoleļná ustanovení. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-2
Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-3
Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-4
Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-5
Plavené kaoliny. DoplŔkové keramické kaoliny. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-6
Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský prŢmysl. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-7
Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský prŢmysl. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-8
Plavené kaoliny. NátŊrové kaoliny pro papírenský prŢmysl. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1310-9
Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový prŢmysl. Druhy jakosti. 
Schválena 1990/10/26. Úļinnost 1991/12/01. 

¶ ĻSN 72 1330
Jílové suroviny. Základní technické požadavky. 
Vydána 1992/09/01 
Úļinnost 1992/10/01 
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¶ ĻSN 72 1370
Živce a živcové suroviny. 
Schválena 1988/05/17. Úļinnost 1989/07/01. 

72 15 Nerosty nerudné, kameniva, zeminy, tuha 
¶ ĻSN EN 13043 

Kamenivo pro asfaltové smŊsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 
jiných dopravních ploch. 
idt EN 13043:2002 
Vydána 2004/04/01 
Úļinnost 2004/05/01 

¶ ĻSN EN 12620 
Kamenivo do betonu. 
idt EN 12620:2002 
Vydána 2004/04/01 
Úļinnost 2004/05/01 

¶ ĻSN 72 1519
Ušlechtilé drtŊ pro teraca a povrchové úpravy. 
Schválena 1970/07/29. Úļinnost 1971/04/01. 

¶ ĻSN 72 1550
Slévárenská tuha a plnidla. Spoleļná ustanovení. 
Schválena 1986/03/07. Úļinnost 1987/02/01. 

¶ ĻSN 72 1564
CihláŚské zeminy. Spoleļná ustanovení. 
Schválena 1985/08/20. Úļinnost 1986/10/01. 
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B.8 Odpadové hospodáŚství

B.8.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmŊnŊ nŊkterých dalších zákonŢ, ve znŊní zákona 
ļ. 477/2001 Sb., zákona ļ. 76/2002 Sb., zákona ļ. 275/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., 
zákona ļ. 356/2003 Sb., zákona ļ. 167/2004 Sb., zákona ļ. 188/2004 Sb., zákona ļ.
317/2004 Sb., zákona ļ. 7/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 106/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 PŢsobnost zákona; 
§ 3 Pojem odpad; 
§ 4 Další základní pojmy; 

§ 5 – 9 Ļást druhá – ZaŚazování odpadŢ a hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 5 – 6 Hlava I – ZaŚazování odpadŢ;

§ 5 ZaŚazování odpadu podle Katalogu odpadŢ;
§ 6 ZaŚazování odpadu podle kategorií; 

§ 7 – 9 Hlava II – Hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 7 PovŊŚení k hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 8 Odejmutí a zánik povŊŚení k hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 9 OsvŊdļení o vylouļení nebezpeļných vlastností odpadu; 

§ 10 – 24 Ļást tŚetí – Povinnosti pŚi nakládání s odpady; 
§ 10 – 15 Hlava I – Všeobecné povinnosti; 

§ 10 PŚedcházení vzniku odpadŢ;
§ 11 PŚednostní využívání odpadŢ;
§ 12 Obecné povinnosti; 
§ 13 Balení a oznaļování nebezpeļných odpadŢ;
§ 14 Souhlas k provozování zaŚízení k využívání, odstraŔování, sbŊru nebo výkupu 
odpadŢ;
§ 15 Odpadový hospodáŚ;

§ 16 – 24 Hlava II – Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady; 
§ 16 – 17a Díl 1 – PŢvodci odpadŢ;

§ 16 Povinnosti pŢvodcŢ odpadŢ;
§ 17 Povinnosti a oprávnŊní obce a fyzických osob pŚi nakládání s komunálním 
odpadem; 
§ 17a Poplatek za komunální odpad; 

§ 18 Díl 2 – SbŊr a výkup odpadŢ;
§ 18 Povinnosti pŚi sbŊru a výkupu odpadŢ;

§ 19 Díl 3 – Využívání odpadŢ;
§ 19 Povinnosti pŚi využívání odpadŢ;

§ 20 – 23 Díl 4 – OdstraŔování odpadŢ;
§ 20 Spoleļná ustanovení; 
§ 21 Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadŢ;
§ 22 – 23 Zvláštní ustanovení pro spalování odpadŢ;

§ 24 Díl 5 – PŚeprava odpadŢ;
§ 24 Povinnosti pŚi pŚepravŊ odpadŢ;

§ 25 – 37o Ļást ļtvrtá – Povinnosti pŚi nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady 
a vybranými zaŚízeními; 
§ 25 Hlava I – Spoleļná ustanovení; 
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§ 26 – 37o Hlava II – Zvláštní ustanovení pro vybrané výrobky, vybrané odpady a vybraná 
zaŚízení;
§ 26 – 27 Díl 1 – PCB; 

§ 27 Povinnosti pŚi nakládání s PCB, odpady s obsahem PCB a zaŚízeními 
obsahujícími PCB; 

§ 28 – 29 Díl 2 – Odpadní oleje; 
§ 29 Povinnosti pŚi nakládání s odpadními oleji; 

§ 30 – 31 Díl 3 – Baterie a akumulátory; 
§ 31 Povinnosti pŚi nakládání s bateriemi a akumulátory; 

§ 32 – 33 Díl 4 – Kaly z ļistíren odpadních vod; 
§ 33 Povinnosti pŚi používání kalŢ;

§ 34 Díl 5 – Odpady z výroby oxidu titaniļitého;
§ 34 Povinnosti pŚi nakládání s odpady z výroby oxidu titaniļitého;

§ 35 Díl 6 – Odpady z azbestu; 
§ 35 Povinnosti pŚi nakládání s odpady z azbestu; 

§ 36 – 37e Díl 7 – Autovraky; 
§ 37 Povinnosti pŚi nakládání s autovraky; 
§ 37a Povinnosti výrobcŢ a dovozcŢ pŚi využití odpadŢ z vybraných autovrakŢ;
§ 37b Povinnosti provozovatele zaŚízení ke sbŊru autovrakŢ;
§ 37c Povinnosti zpracovatele autovrakŢ;
§ 37e Poplatky na podporu sbŊru, zpracování, využití a odstranŊní vybraných 
autovrakŢ;

§ 37f – 37o Díl 8 – Elektrická a elektronická zaŚízení;
§ 37g Základní pojmy; 
§ 37h Základní povinnosti výrobcŢ elektrozaŚízení;
§ 37i Seznam výrobcŢ elektrozaŚízení;
§ 37j UvádŊní elektrozaŚízení na trh; 
§ 37k ZpŊtný odbŊr elektrozaŚízení a oddŊlený sbŊr elektroodpadu; 
§ 37l Zpracování elektroodpadu; 
§ 37m Využívání elektroodpadu; 
§ 37n Financování nakládání s elektrozaŚízením pocházejícím z domácností; 
§ 37o Financování nakládání s elektroodpadem; 

§ 38 Ļást pátá – ZpŊtný odbŊr nŊkterých výrobkŢ;
§ 39 – 40 Ļást šestá – Evidence a ohlašování odpadŢ a zaŚízení;

§ 39 Evidence a ohlašování odpadŢ, zaŚízení k nakládání s odpady, shromažŅovacích
a sbŊrových míst, skladŢ odpadŢ, PCB, zaŚízení obsahujících PCB a odpadŢ PCB; 
§ 40 Evidence pŚi pŚepravŊ nebezpeļných odpadŢ;

§ 41 – 44 Ļást sedmá – Plány odpadového hospodáŚství;
§ 41 Spoleļná ustanovení; 
§ 42 Plán odpadového hospodáŚství Ļeské republiky; 
§ 43 Plán odpadového hospodáŚství kraje; 
§ 44 Plán odpadového hospodáŚství pŢvodce odpadŢ;

§ 45 – 52 Ļást osmá – Ekonomické nástroje; 
§ 45 – 48 Hlava I – Poplatky za uložení odpadŢ;
§ 49 – 52 Hlava II – Finanļní rezerva pro rekultivace a asanace skládek; 
§ 53 – 65 Ļást devátá – PŚeshraniļní pŚeprava odpadŢ;

§ 55 Oznámení o pŚeshraniļní pŚepravŊ odpadŢ;
§ 56 Zákazy a námitky; 
§ 57 Finanļní záruka a pojištŊní;
§ 58 Povinnost vrácení odpadŢ;
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§ 59 Zahájení pŚeshraniļní pŚepravy odpadŢ;
§ 60 PŚeshraniļní pŚeprava odpadŢ do státŢ, které nejsou ļlenskými státy Evropské 
unie, a z tŊchto státŢ;

§ 66 – 70 Ļást desátá – Sankce; 
§ 66 – 68 Hlava I – Pokuty fyzickým osobám oprávnŊným k podnikání a právnickým 
osobám; 
§ 69 – 70 Hlava II – PŚestupky;
§ 71 – 81a Ļást jedenáctá – Výkon veŚejné správy v oblasti odpadového hospodáŚství;

§ 71 Orgány veŚejné správy v oblasti odpadového hospodáŚství;
§ 72 Ministerstvo; 
§ 73 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 73a ÚstŚední kontrolní a zkušební ústav zemŊdŊlský;
§ 74 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 75 Orgány ochrany veŚejného zdraví; 
§ 76 Inspekce; 
§ 77 Celní úŚady;
§ 78 Kraje; 
§ 79 Obecní úŚady obcí s rozšíŚenou pŢsobností;
§ 80 Obecní úŚad a újezdní úŚad;
§ 81 OprávnŊní a povinnosti inspektorŢ a povŊŚených pracovníkŢ ministerstva a 
ostatních správních úŚadŢ;

§ 82 – 83 Ļást dvanáctá – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 82 Spoleļné ustanovení; 
§ 83 PŚechodná ustanovení; 

§ 84 Ļást tŚináctá – ZmŊna zákona o místních poplatcích; 
§ 86 Ļást patnáctá – ZmŊna zákona ļ. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmŊnŊ
nŊkterých dalších zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 87 Ļást šestnáctá – ZmŊna zákona ļ. 130/1974 Sb., o státní správŊ ve vodním 
hospodáŚství, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 88 Ļást sedmnáctá – Zrušovací ustanovení; 
§ 89 Ļást osmnáctá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Skupiny odpadŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam nebezpeļných vlastností odpadu; 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsoby využívání odpadŢ;
PŚíloha ļ. 4 – ZpŢsoby odstraŔování odpadŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Seznam složek, které podle tohoto zákona ļiní odpad nebezpeļným; 
PŚíloha ļ. 6 – Sazba základního poplatku za ukládání odpadŢ Kļ/t (kalendáŚní rok); Sazba 
rizikového poplatku za ukládání nebezpeļných odpadŢ Kļ/t (kalendáŚní rok); 
PŚíloha ļ. 7 – Skupiny elektrozaŚízení.
Schváleno/Vydáno: 2001/05/15. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou nŊkterých ustanovení § 
31 a § 38 a Ļásti šestnácté). 

¶ zákon ļ. 477/2001 Sb., o obalech a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o obalech), ve 
znŊní zákona ļ. 274/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 51 Ļást první – Zákon o obalech; 
§ 1 – 2 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 1 Úļel a pŚedmŊt zákona; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 15 Hlava II – Základní povinnosti pŚi nakládání s obaly a odpady z obalŢ;
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§ 3 Prevence; 
§ 4 Podmínky uvádŊní obalŢ na trh; 
§ 5 Prohlášení o splnŊní podmínek uvedení obalu na trh; 
§ 6 Oznaļování obalŢ;
§ 7 OpakovanŊ použitelné obaly; 
§ 8 Vratné obaly; 
§ 9 Vratné zálohované obaly; 
§ 10 ZpŊtný odbŊr;
§ 11 Obaly pro pŚepravu nebezpeļných výrobkŢ;
§ 12 Využití odpadu z obalŢ;
§ 14 Seznam osob; 
§ 15 Evidence; 

§ 16 – 29 Hlava III – Autorizovaná obalová spoleļnost;
§ 16 Autorizovaná obalová spoleļnost;
§ 17 Autorizace k zajišŠování sdruženého plnŊní;
§ 18 Povinnosti akcionáŚŢ autorizované spoleļnosti;
§ 19 StŚet zájmŢ;
§ 20 NŊkterá omezení autorizované spoleļnosti;
§ 21 Podmínky pro zajišŠování sdruženého plnŊní;
§ 22 Další ļinnost autorizované spoleļnosti;
§ 23 Evidenļní a informaļní povinnosti; 
§ 24 Dohled nad ļinností autorizované spoleļnosti;
§ 25 ZmŊna rozhodnutí o autorizaci; 
§ 26 Zrušení rozhodnutí o autorizaci; 
§ 28 Zánik rozhodnutí o autorizaci; 
§ 29 ZveŚejŔování rozhodnutí o autorizaci; 

§ 30 Hlava IV – Registraļní a evidenļní poplatky; 
§ 31 – 42 Hlava V – Výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalŢ;

§ 31 Správní úŚady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalŢ;
§ 32 Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 33 Ministerstvo prŢmyslu a obchodu; 
§ 34 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 35 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 36 Ļeská obchodní inspekce; 
§ 37 Ļeská zemŊdŊlská a potravináŚská inspekce; 
§ 38 Státní ústav pro kontrolu léļiv;
§ 39 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátŢ a léļiv;
§ 40 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 41 Celní orgány; 
§ 42 OprávnŊní a povinnosti inspektorŢ a povŊŚených zamŊstnancŢ správních úŚadŢ;

§ 43 – 46 Hlava VI – Ochranná opatŚení, opatŚení k nápravŊ a pokuty; 
§ 43 Ochranná opatŚení a opatŚení k nápravŊ;
§ 44 Pokuty; 

§ 47 – 51 Hlava VII – Ustanovení spoleļná, zmocŔovací a pŚechodná;
§ 49 Vztah ke správnímu Śádu;
§ 50 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 51 PŚechodná ustanovení; 

§ 52 Ļást druhá – ZmŊna zákona o ochranŊ spotŚebitele;
§ 53 Ļást tŚetí – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 54 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o odpadech; 
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§ 55 Ļást pátá – ZmŊna zákona o dani z pŚidané hodnoty; 
§ 56 Ļást šestá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vzor prohlášení o splnŊní podmínek uvedení obalu na trh; 
PŚíloha ļ. 2 – Systémy zajištŊní opakovaného použití obalŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu; 
PŚíloha ļ. 4 – Evidence množství obalŢ a množství odpadŢ z obalŢ a zpŢsobu jejich 
využití.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/04. Úļinnost: 2002/01/01. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 44/1988 Sb., o ochranŊ a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znŊní

pozdŊjších pŚedpisŢ.
Schváleno/Vydáno: 1988/04/19. Úļinnost: 1988/07/01. 

¶ zákon ļ. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znŊní zákona ļ. 184/1991 Sb., zákona ļ.
338/1992 Sb., zákona ļ. 48/1994 Sb., zákona ļ. 305/1997 Sb., zákona ļ. 149/1998 Sb., 
zákona ļ. 185/2001 Sb. a zákona ļ. 274/2001 Sb. (§ 1 písm. h) a § 10b).
Schváleno/Vydáno: 1990/12/13. Úļinnost: 1991/01/01. 

¶ zákon ļ. 634/1992 Sb, o ochranŊ spotŚebitele, ve znŊní zákona ļ. 217/1993 Sb., zákona ļ.
40/1995 Sb., zákona ļ. 104/1995 Sb., zákona ļ. 110/1997 Sb., zákona ļ. 356/1999 Sb., 
zákona ļ. 64/2000 Sb., zákona ļ. 145/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ.
102/2001 Sb., zákona ļ. 452/2001 Sb., zákona ļ. 477/2001 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/12/16. Úļinnost: 1992/12/31. 

¶ zákon ļ. 111/1994 Sb, o silniļní dopravŊ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (Ļást III, § 22 – 
25 PŚeprava nebezpeļných vŊcí v silniļní dopravŊ).
Schváleno/Vydáno: 1994/04/26. Úļinnost: 1994/08/01. 

¶ zákon ļ. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znŊní zákona ļ. 189/1999 Sb., zákona ļ. 23/2000 
Sb., zákona ļ. 71/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 77/2002 Sb., nálezu 
Ústavního soudu uveŚejnŊného pod ļ. 144/2002 Sb., ve znŊní zákona ļ. 175/2002 Sb., 
zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 103/2003 Sb., v úplném znŊní
pod ļ. 301/2004 Sb. (§ 37 odst. 3 písm. d), písm. e) – PŚepravní Śád).
Schváleno/Vydáno: 1994/12/14. Úļinnost: 1995/01/01. 

¶ zákon ļ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbŊ, ve znŊní zákona ļ. 358/1999 Sb., zákona 
ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 118/2004 Sb. 
(§ 36 PŚeprava nebezpeļných vŊcí; § 36a Bezpeļnostní poradci pro pŚepravu
nebezpeļných vŊcí).
Schváleno/Vydáno: 1995/05/25. Úļinnost: 1995/10/01. 

¶ zákon ļ. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záŚení
(atomový zákon) a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ
(Hlava ļtvrtá, § 24 – 31 Nakládání s radioaktivními odpady).
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/07/01. 

¶ zákon ļ. 254/2001 Sb., o vodách a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (vodní zákon), ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ (§ 16 Povolení k vypouštŊní odpadních vod s obsahem zvlášŠ
nebezpeļné závadné látky do kanalizace; § 38 Odpadní vody; § 39 Závadné látky; § 
89 Poplatky za vypouštŊní odpadních vod do vod povrchových; § 90 Poplatek za 
zneļištŊní vypouštŊných odpadních vod; § 91 Sledování, mŊŚení a evidence zneļištŊní
odpadních vod; § 92 Rozbory a kontrola zneļištŊní odpadních vod; § 100 Poplatek za 
povolené vypouštŊní odpadních vod do vod podzemních; § 118 Pokuty za nedovolené 
vypouštŊní odpadních nebo dŢlních vod; § 119 Pokuty za nedovolené nakládání se 
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závadnými látkami).
Schváleno/Vydáno: 2001/06/28. Úļinnost: 2002/01/01 (s výjimkou ustanovení § 20 odst. 1 
a § 135). 

¶ zákon ļ. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veŚejnou potŚebu a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (§
14 Jakost pitné vody a míra zneļištŊní odpadních vod; § 18 OdvádŊní odpadních vod; 
§ 19 MŊŚení odvádŊných odpadních vod; § 20 Vodné a stoļné).
Schváleno/Vydáno: 2001/07/10. Úļinnost: 2002/01/01. 

B.8.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
PŚíloha – Seznam vratných zálohovaných obalŢ, u kterých se stanoví výše zálohy. 
Schváleno/Vydáno: 2002/02/20. Úļinnost: 2002/05/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 184/2002 Sb., kterým se zrušuje naŚízení vlády ļ. 31/1999 Sb., 
kterým se stanoví seznam výrobkŢ a obalŢ, na nŊž se vztahuje povinnost zpŊtného odbŊru,
a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobkŢ a 
obalŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/04/17. Úļinnost: 2002/05/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodáŚství Ļeské republiky. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/04. Úļinnost: 2003/07/01. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty pŚípustného

stupnŊ zneļištŊní vod. 
Schváleno/Vydáno: 1999/03/22. Úļinnost: 1999/06/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 
spalování odpadu (§2 Základní pojmy; §4 PŚedávání a pŚebírání odpadu; §8 Odpady z 
provozu spalovny).
Schváleno/Vydáno: 2002/07/03. Úļinnost: 2002/08/14. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a zpŢsob jeho placení 
pŢvodci radioaktivních odpadŢ na jaderný úļet a roļní výše pŚíspŊvku obcím a pravidla 
jeho poskytování, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 46/2005 Sb. (§ 1 Odvod placený pŢvodci
radioaktivních odpadŢ z jaderných reaktorŢ; § 2 Odvod placený pŢvodci malého 
množství radioaktivních odpadŢ; § 3 Evidence plátcŢ odvodŢ; § 4 Roļní výše a 
pravidla poskytování pŚíspŊvku obcím).
Schváleno/Vydáno: 2002/08/28. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení § 4). 

B.8.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška ĻBÚ ļ. 99/1992 Sb., o zŚizování, provozu, zajištŊní a likvidaci zaŚízení pro 

ukládání odpadŢ v podzemních prostorech, ve znŊní vyhlášky ļ. 300/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Ukládání odpadŢ;
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§ 4 – 5 Ļást druhá - ZŚizování úložišŠ odpadŢ;
§ 4 Vyhledávání a prŢzkum úložišŠ odpadŢ;
§ 5 Projektování a výstavba úložišŠ odpadŢ;

§ 6 – 7 Ļást tŚetí;
§ 6 Provoz úložišŠ odpadŢ;
§ 7 Bezpeļnost práce a provozu; 

§ 8 – 9 Ļást ļtvrtá;
§ 8 ZajištŊní a likvidace úložišŠ odpadŢ;
§ 9 Úļinnost;

PŚíloha – Vylouļené odpady. 
Schváleno/Vydáno: 1992/02/20. Úļinnost: 1992/03/24. 

¶ vyhláška MŽP ĻR a MZ ĻR ļ. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpeļných vlastností 
odpadŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 502/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Obsah žádosti o udŊlení povŊŚení a o zápis do seznamu povŊŚených osob; 
§ 3 Obsah školení pro hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 4 Nebezpeļné vlastnosti odpadŢ a metody hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
§ 5 OdbŊr vzorkŢ pro úļely hodnocení nebezpeļných vlastností odpadu; 
§ 6 Postup hodnocení nebezpeļných vlastností odpadu; 
§ 7 Obsah žádosti o hodnocení nebezpeļných vlastností odpadu; 
§ 8 Vydávání a obsah osvŊdļení;
§ 9 Zrušovací ustanovení; 
§ 10 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Definice nebezpeļných vlastností odpadŢ a kritéria hodnocení nebezpeļných
vlastností odpadŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Kritéria hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ pro vlastnosti H4 – H8 a 
H10 a H11; 
PŚíloha ļ. 3 – Metody hodnocení nebezpeļných vlastností odpadŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Zásady zpracování plánu odbŊru vzorkŢ odpadŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Protokol o odbŊru vzorku; 
PŚíloha ļ. 6 – (Tabulka ļ. 6.1 – Hodnoty limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení 
nebezpeļné vlastnosti H13; Tabulka ļ. 6.2 – Hodnoty limitních obsahŢ vybraných 
škodlivin v sušinŊ pro hodnocení nebezpeļné vlastnosti H13). 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŢ, Seznam 
nebezpeļných odpadŢ a seznamy odpadŢ a státŢ pro úļely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadŢ a postup pŚi udŊlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadŢ (Katalog
odpadŢ), ve znŊní vyhlášky ļ. 503/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Katalog odpadŢ a Seznam nebezpeļných odpadŢ;
§ 2 Postup pro zaŚazování odpadŢ podle Katalogu odpadŢ;
§ 3 Postup zaŚazování odpadŢ podle kategorií; 
§ 4 Náležitosti návrhu okresního úŚadu na zaŚazení odpadu podle Katalogu odpadŢ;
§ 5 Podrobnosti o náležitostech oznámení o pŚeshraniļním pohybu odpadu; 
§ 9 Zrušovací ustanovení; 
§ 10 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Katalog odpadŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam nebezpeļných odpadŢ;
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PŚíloha ļ. 3 – Podrobnosti o dokladech doprovázejících pŚeshraniļní pŚepravu odpadŢ;
PŚíloha ļ. 4 –  Vzor potvrzení o pŚevzetí kauce. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalŢ na 
zemŊdŊlské pŢdŊ, ve znŊní vyhlášky ļ. 504/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5 Ļást první – Podmínky použití upravených kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;

§ 1 Technické podmínky použití upravených kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
§ 2 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v pŢdŊ a rizikových látek, 
které mohou být do zemŊdŊlské pŢdy pŚidány;
§ 3 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvkŢ v kalech a 
mikrobiologická kritéria pro použití kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
§ 4 Postupy odbŊru vzorkŢ kalŢ a pŢdy a metody analýzy kalŢ a pŢdy;
§ 5 Obsah programu použití kalŢ na zemŊdŊlskou pŢdu;

§ 6 Ļást druhá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Evidenļní list využití kalŢ v zemŊdŊlství za rok ……; 
PŚíloha ļ. 2 – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvkŢ v pŢdŊ (ukazatele 
pro hodnocení pŢd);
PŚíloha ļ. 3 – Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvkŢ v kalech pro 
jejich použití na zemŊdŊlské pŢdŊ (ukazatele pro hodnocení kalŢ);
PŚíloha ļ. 4 – Mikrobiologická kritéria pro použití kalŢ na zemŊdŊlské pŢdŊ;
PŚíloha ļ. 5 – Minimální ļetnost chemických a mikrobiologických analýz kalŢ
využívaných na zemŊdŊlské pŢdŊ za rok; 
PŚíloha ļ. 6 – Metody odbŊru vzorkŢ, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení; 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znŊní
vyhlášky ļ. 41/2005 Sb., vyhlášky ļ. 294/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 353/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Žádost o souhlas k provozování zaŚízení k využívání, odstraŔování,
sbŊru nebo výkupu odpadŢ a žádost o souhlas k nakládání s nebezpeļnými odpady (k § 14 
odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona); 

§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zaŚízení k využívání, odstraŔování,
sbŊru nebo výkupu odpadŢ;
§ 2 Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpeļnými odpady; 

§ 3 – 9 Ļást druhá – Technické požadavky na zaŚízení a seznam odpadŢ, pŚi jejichž odbŊru
nebo výkupu je provozovatel zaŚízení ke sbŊru nebo výkupu odpadŢ povinen vést evidenci 
osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil (k § 13 odst. 4, § 14 odst. 5 písm. c), § 18 
odst. 4 a § 22 odst. 2 zákona); 

§ 4 Obecné požadavky na zaŚízení k využívání a odstraŔování, sbŊru a výkupu 
odpadŢ;
§ 5 ShromažŅování odpadŢ;
§ 6 SoustŚeŅování odpadŢ;
§ 7 Skladování odpadŢ;
§ 8 SbŊr a výkup odpadŢ;
§ 9 Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými pŚi spalování komunálních 
a nebezpeļných odpadŢ;

§ 13 – 19 Ļást ļtvrtá – Podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a 
vybranými zaŚízeními (k § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4 zákona); 

§ 13 – 15 Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji; 
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§ 16 Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory; 
§ 17 Technické požadavky na nakládání s odpady z výroby oxidu titaniļitého;
§ 18 – 19a Technické požadavky na nakládání s autovraky; 
§ 18 Technické požadavky na zaŚízení ke sbŊru autovrakŢ a jejich provoz (k § 37 odst. 
9 a § 37b odst. 2); 
§ 19 Technické požadavky na zaŚízení ke zpracování autovrakŢ a jejich provoz a 
postup pŚi demontáži a dalším zpracování autovrakŢ (k § 37 odst. 9 zákona); 
§ 19a Obsah roļní zprávy výrobcŢ a akreditovaných zástupcŢ (k § 37a odst. 4 písm. b) 
zákona);

§ 20 Ļást pátá – Obsah roļní zprávy o plnŊní povinnosti zpŊtného odbŊru za uplynulý 
kalendáŚní rok (k § 38 zákona); 
§ 21 – 25 Ļást šestá – ZpŢsob vedení evidence odpadŢ a ohlašování odpadŢ (k § 39 odst. 
11 a § 40 odst. 5 zákona); 

§ 21 ZpŢsob vedení prŢbŊžné evidence odpadŢ;
§ 22 Ohlašování evidence odpadŢ;
§ 23 ZpŢsob ohlašování zaŚízení k nakládání s odpady; 
§ 24 ZpŢsob vedení evidence vydaných souhlasŢ a dalších rozhodnutí vydaných podle 
zákona;
§ 25 ZpŢsob vedení evidence pŚi pŚepravŊ nebezpeļných odpadŢ;

§ 26 – 28 Ļást sedmá – Plány odpadového hospodáŚství (k § 44 odst. 9 zákona); 
§ 28 Plán odpadového hospodáŚství pŢvodce (k § 44 odst. 9 zákona); 

§ 33 Ļást devátá – Zrušovací ustanovení; 
§ 34 Ļást desátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Obsah provozního Śádu a provozního deníku zaŚízení;
PŚíloha ļ. 2 – PŚejímka odpadŢ do zaŚízení a dokladování kvality pŚejímaných odpadŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Obsah identifikaļního listu nebezpeļného odpadu; 
PŚíloha ļ. 13 – Seznam druhŢ odpadŢ podle Katalogu odpadŢ, které se považují za odpadní 
oleje;
PŚíloha ļ. 14 – Seznam olejŢ, které po použití podléhají zpŊtnému odbŊru;
PŚíloha ļ. 15 – Seznam látek, se kterými nesmŊjí být smíšeny odpadní oleje; 
PŚíloha ļ. 16 – Metody pro stanovení ukazatelŢ kvality odpadních olejŢ;
PŚíloha ļ. 17 – Potvrzení o pŚevzetí autovraku do zaŚízení ke sbŊru autovrakŢ;
PŚíloha ļ. 18 – Technické požadavky na nakládání s autovraky a na jejich skladování 
(zaŚízení ke sbŊru autovrakŢ);
PŚíloha ļ. 19 – Roļní zpráva o plnŊní povinnosti zpŊtného odbŊru – Vykazovaný rok ……; 
PŚíloha ļ. 19A – Roļní zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o 
dosažení cílŢ stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona; 
PŚíloha ļ. 20 – Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok ……; 
PŚíloha ļ. 20A – Hlášení o sbŊru autovrakŢ, jejich ļástí a o produkci a nakládádní s odpady 
za rok:; 
PŚíloha ļ. 20B – Hlášení o zpracování autovrakŢ, jejich ļástí vļ. hlášení o produkci a 
nakládádní s odpady za rok:; 
PŚíloha ļ. 21 – Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní ļinnosti právnických 
a fyzických osob oprávnŊných k podnikání vļetnŊ oddŊlenŊ sbíraných složek tŊchto
odpadŢ a jiné odpady; 
PŚíloha ļ. 22 – ZaŚízení na využívání a odstraŔování odpadŢ – Vykazovaný rok:; 
PŚíloha ļ. 23 – Skládky odpadŢ – Vykazovaný rok ……; 
PŚíloha ļ. 24 – ShromažŅovací místa nebezpeļných odpadŢ a sbŊrová místa a sklady 
odpadŢ (sbŊrné dvory) – Vykazovaný rok:; 
PŚíloha ļ. 25 – Hlášení krajského úŚadu, obecního úŚadu obce s rozšíŚenou pŢsobností o 
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vydaných souhlasech a dalších rozhodnutích; 
PŚíloha ļ. 26 – Evidenļní list pro pŚepravu nebezpeļných odpadŢ po území ĻR;
PŚíloha ļ. 27 – Dopravce odpadŢ.
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 
polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, 
monometyldichlordifenylmetanem; monometyldibromdifenylmetanem a veškerými 
smŊsmi obsahujícími kteroukoliv z tŊchto látek v koncentraci vŊtší než 50 mg/kg (o 
nakládání s PCB). 
Oblast úpravy:
§ 1 Technické požadavky na nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 
terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem; 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými smŊsmi obsahujícími kteroukoliv z tŊchto
látek v koncentraci vŊtší než 50 mg/kg (dále jen „PCB“); 
§ 2 Rozhodļí metody a postup stanovení celkové koncentrace PCB v látkách a zaŚízeních,
které je obsahují; 
§ 3 Podrobnosti o zpŢsobu prokazování neexistence PCB; 
§ 4 ZpŢsob oznaļování zaŚízení obsahujících PCB a podlehajících evidenci; 
§ 5 ZpŢsob oznaļování dekontaminovaných zaŚízení;
§ 6 Evidence zaŚízení a látek s obsahem PCB a zpŢsob jejich ohlašování; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam analytických metod stanovení obsahu PCB; 
PŚíloha ļ. 2 – (Vzory Evidenļních listŢ pro inventarizaci zaŚízení a látek podle § 39 odst. 7 
zákona a zaŚízení, u nichž se prokazuje nepŚítomnost PCB podle § 27 odst. 7); 
PŚíloha ļ. 3 – Vzor štítku oznaļujícího zaŚízení obsahující PCB; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzor štítku oznaļujícího zaŚízení dekontaminované od PCB. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/17. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/22. Úļinnost: 2002/04/09. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 116/2002 Sb., o zpŢsobu oznaļování vratných zálohovaných obalŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/03/22. Úļinnost: 2002/05/01. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpŢsobu provedení zpŊtného odbŊru
nŊkterých výrobkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 505/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 353/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 3 ZajištŊní informovanosti prodejce a spotŚebitele;
§ 4 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/27. Úļinnost: 2002/06/10. 

¶ vyhláška ļ. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpŢsobu vedení evidence obalŢ a ohlašování údajŢ
z této evidence. 
Oblast úpravy:
§ 1 ZpŢsob a rozsah vedení evidence; 
§ 2 Rozsah ohlašování údajŢ z evidence; 
§ 3 ZpŢsob ohlašování údajŢ z evidence; 
§ 4 Zrušující ustanovení; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Roļní výkazy o obalech a odpadech z obalŢ za rok ….; 
PŚíloha ļ. 2 – Roļní výkaz o opakovanŊ použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 
13 odst. 2 zákona o obalech; 
PŚíloha ļ. 3 – Roļní výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro 
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opakované použití, které nesplŔují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech; 
PŚíloha ļ. 4 – Roļní výkaz pro osoby uvádŊjící na trh a/nebo do obŊhu ménŊ než 0,3 tun 
obalŢ / rok. 
Schváleno/Vydáno: 2004/12/08. Úļinnost: 2005/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadŢ na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a zmŊnŊ vyhlášky ļ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 15 Ļást první – Vyhláška o podmínkách ukládání odpadŢ na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu; 
§ 1 – 2 Hlava I – PŚedmŊt úpravy a základní pojmy; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 5 Hlava II – OdstraŔování odpadŢ jejich ukládáním na skládky (k § 14 odst. 5 a § 21 
odst. 5 zákona); 

§ 3 Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu; 
§ 4 ZpŢsob hodnocení odpadŢ podle vyluhovatelnosti a mísitelnosti, seznam odpadŢ,
které je zakázáno ukládat na skládky, a další podmínky pro ukládání odpadŢ na 
skládky;
§ 5 Obsah plánu úprav skládky; 

§ 6 – 9 Hlava III – Zvláštní požadavky na ukládání odpadŢ na skládky (k § 21 odst. 5, § 22 
odst. 2, § 35 odst. 3, § 45 odst. 3 zákona); 

§ 6 Technické požadavky na ukládání odpadŢ jako technologického materiálu na 
zajištŊní skládky; 
§ 7 Technické požadavky na ukládání odpadŢ z azbestu na skládky; 
§ 8 Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými pŚi spalování 
nebezpeļných odpadŢ;
§ 9 Technické požadavky na ukládání odpadŢ upravených stabilizací na skládky; 

§ 10 – 11 Hlava IV – ZpŢsob vytváŚení a ļerpání finanļní rezervy (k § 51 odst. 5 zákona); 
§ 10 ZpŢsob vytváŚení finanļní rezervy; 
§ 11 ZpŢsob ļerpání finanļní rezervy; 

§ 12 – 14 Hlava V – Technické požadavky a podmínky pro využívání odpadŢ na povrchu 
terénu (k § 19 odst. 3 zákona); 

§ 12 Obecné technické požadavky a podmínky pro využívání odpadŢ na povrchu 
terénu;
§ 13 Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadŢ k uzavírání a 
rekultivacím skládek; 
§ 14 Další technické požadavky a podmínky pro využívání odpadŢ na povrchu terénu 
kromŊ uzavírání a rekultivace skládek (k § 19 odst. 3); 

§ 15 Hlava VI – ZpŢsob prokazování pŚijatelnosti odpadu do zaŚízení (k § 21 odst. 5 písm 
c));
§ 16 Ļást druhá – ZmŊna vyhlášky ļ. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znŊní vyhlášky ļ. 41/2005 Sb.; 
§ 18 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – PŚejímka odpadŢ do zaŚízení a dokladování kvality pŚejímaných odpadŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Vyluhovatelnost odpadŢ a tŚídy vyluhovatelnosti; 
PŚíloha ļ. 3 – Mísitelnost odpadŢ ukládaných na skládky; 
PŚíloha ļ. 4 – Podmínky, které musejí splŔovat odpady ukládané na skládky; 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam odpadŢ, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin nebo 
využívat na povrchu terénu a odpady, které lze na skládky ukládat jen za urļitých
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podmínek; 
PŚíloha ļ. 6 – ZpŢsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadŢ pŚed jejich uložením 
na skládku; 
PŚíloha ļ. 7 – Hodnocení odpadŢ upravených stabilizací pŚed jejich uložením na skládku; 
PŚíloha ļ. 8 – Seznam odpadŢ a podmínky pro jejich pŚijetí na skládkách odpadŢ bez 
zkoušek;
PŚíloha ļ. 9 – Posouzení shody technického zabezpeļení stavu skládky s požadavky 
stanovenými v § 3; 
PŚíloha ļ. 10 – Požadavky na obsah škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu; 
PŚíloha ļ. 11 – Podmínky pro využívání odpadŢ na povrchu terénu; 
PŚíloha ļ. 12 – Technické normy pro analytická stanovení. 
Schváleno/Vydáno: 2005/07/11. Úļinnost: 2005/08/05 (s výjimkou § 16 a PŚílohy ļ. 1). 

¶ vyhláška ļ. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozaŚízeními a elektroodpady 
a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání 
s elektrozaŚízeními a elektroodpady). 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 11 Ļást druhá – Podrobnosti nakládání s elektrozaŚízeními a elektroodpady; 
§ 3 Seznam elektrozaŚízení;
§ 4 Bližší podmínky jednotlivých zpŢsobŢ plnŊní povinností výrobcŢ;
§ 5 Bližší podmínky zpŢsobu plnŊní povinností a zajištŊní financování pro úļely
zápisu do Seznamu; 
§ 6 Obsah roļní zprávy o plnŊní povinností výrobcŢ za uplynulý kalendáŚní rok; 
§ 7 Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozaŚízení nevztahuje 
ustanovení § 37j odst. 3 zákona; 
§ 8 ZpŢsoby oznaļování elektrozaŚízení;
§ 9 Technické požadavky na skladování elektroodpadŢ;
§ 10 Technické požadavky na pŚednostní odstranŊní látek a souļástí z elektroodpadŢ a 
na zpracování elektroodpadŢ;
§ 11 ZpŢsob vedení prŢbŊžné evidence a zpŢsob ohlašování elektroodpadŢ;

§ 12 – 14 Ļást tŚetí – Bližší podmínky financování; 
§ 12 Bližší podmínky financování nakládání s elektrozaŚízeními pocházejícími 
z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005; 
§ 13 Bližší podmínky financování nakládání s elektrozaŚízeními pocházejícími 
z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005; 
§ 14 Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady; 

§ 15 Ļást ļtvrtá – PŚechodná ustanovení; 
§ 15 PŚechodná ustanovení; 

§ 16 Ļást pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam elektrozaŚízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených 
v pŚíloze ļ. 7 zákona a elektrozaŚízení vyjmutá ze skupin elektrozaŚízení uvedených 
v pŚíloze ļ. 7 zákona; 
PŚíloha ļ. 2 – Návrh na zápis výrobcŢ do Seznamu pro individuální a solidární systém; 
PŚíloha ļ. 3 – Návrh na zápis výrobcŢ do Seznamu pro kolektivní systém; 
PŚíloha ļ. 4 – Roļní zpráva o plnŊní povinnosti zpŊtného odbŊru elektrozaŚízení a 
oddŊleného sbŊru elektroodpadŢ;
PŚíloha ļ. 5 – Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozaŚízení
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nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3; 
PŚíloha ļ. 6 – Vzory grafických symbolŢ pro oznaļování elektrozaŚízení pro úļely
zpŊtného odbŊru a oddŊleného sbŊru elektroodpadŢ;
PŚíloha ļ. 7; 
PŚíloha ļ. 8 – Hlášení o zpracování, využívání a odstraŔování elektroodpadŢ vļ. hlášení o 
produkci a nakládání s odpady za rok; 
PŚíloha ļ. 9 – Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prostŚedí s použitím penŊžních
prostŚedkŢ z úļelovŊ vázaného bankovního úļtu zŚízeného výrobcem za úļelem 
financování nakládání s elektroodpady. 
Schváleno/Vydáno: 2005/09/05. Úļinnost: 2005/09/15. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání 

výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické ļinnosti a ohlašování ļinnosti
provádŊné hornickým zpŢsobem, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 242/1993 Sb., vyhlášky ĻBÚ
ļ. 434/2000 Sb. a vyhlášky ļ. 299/2005 Sb. (PŚíloha ļ. 12 – Hodnocení rizik lokality, ve 
které je úložištŊ umístŊno).
Schváleno/Vydáno: 1988/05/20. Úļinnost: 1988/07/01. 

¶ vyhláška MD ĻR ļ. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v pŚístavech,
spoleļné havárii a dopravŊ nebezpeļných vŊcí, ve znŊní vyhlášky ļ. 412/2004 Sb., 
vyhlášky ļ. 666/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 423/2005 Sb. (§ 35 – 38 PŚeprava nebezpeļných
vŊcí; PŚíloha ļ. 2 – Seznam tŚíd nebezpeļných vŊcí).
Schváleno/Vydáno: 1995/09/14. Úļinnost: 1995/10/13. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky 
provozování stacionárních zdrojŢ zneļišŠování a ochrany ovzduší, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ (PŚíloha ļ. 2 ļl. 5 Zpracování odpadu). 
Schváleno/Vydáno: 1997/05/12. Úļinnost: 1997/06/01. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 145/1997 Sb., o evidenci a 
kontrole jaderných materiálŢ a o jejich bližším vymezení, ve znŊní vyhlášky SÚJB ļ.
316/2002 Sb. (§ 14 Zadržený odpad). 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/19. Úļinnost: 1997/07/07. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 106/1998 Sb., o zajištŊní jaderné 
bezpeļnosti a radiaļní ochrany jaderných zaŚízení pŚi jejich uvádŊní do provozu a pŚi jejich 
provozu (§ 6 – 7 Manipulace s jadernými materiály a radioaktivními odpady v 
objektu jaderného zaŚízení).
Schváleno/Vydáno: 1998/04/20. Úļinnost: 1998/05/05. 

¶ vyhláška MDS ĻR ļ. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniļní dopravŊ, ve znŊní
vyhlášky ļ. 55/2003 Sb. (§ 16 – 18 PŚeprava nebezpeļných vŊcí; § 17 Bezpeļnostní
poradci pro pŚepravu nebezpeļných vŊcí; § 17a Školení bezpeļnostních poradcŢ; § 
17b Zkoušky bezpeļnostních poradcŢ; § 17c OsvŊdļení o odborné zpŢsobilosti
bezpeļnostního poradce).
Schváleno/Vydáno: 2000/12/14. Úļinnost: 2000/12/29. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 307/2002 Sb., o radiaļní ochranŊ,
ve znŊní vyhlášky ļ. 499/2005 Sb. (§ 46 Obecné požadavky na nakládání s 
radioaktivními odpady; § 47 Požadavky na zaŚízení používaná pŚi nakládání s 
radioaktivními odpady; § 48 ShromažŅování a tŚídŊní radioaktivních odpadŢ; § 49 
Zpracování radioaktivních odpadŢ; § 50 Úprava radioaktivních odpadŢ; § 51 
Skladování radioaktivních odpadŢ; § 52 Ukládání radioaktivních odpadŢ; § 53 
Limity a podmínky bezpeļného nakládání s radioaktivními odpady; § 54 Evidence 
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radioaktivních odpadŢ; § 55 PrŢvodní list radioaktivních odpadŢ).
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/12 (s výjimkou ustanovení § 63 odst. 1 
a § 66 odst. 2). 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 317/2002 Sb., o typovém 
schvalování obalových souborŢ pro pŚepravu, skladování a ukládání jaderných materiálŢ a 
radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojŢ ionizujícího záŚení a o pŚepravŊ
jaderných materiálŢ a urļených radioaktivních látek (o typovém schvalování a pŚepravŊ).
(§ 10 – 13 Ļást tŚetí – Mezinárodní pŚeprava radioaktivního odpadu; § 10 Rozsah a 
zpŢsoby provádŊní mezinárodní pŚepravy radioaktivních odpadŢ, dokumentace pro 
povolení a dozor nad touto pŚepravou /k § 9 odst. 1 písm. p) a k bodu P pŚílohy
zákona/; PŚíloha ļ. 6 – Standardní dokument pro monitorování pŚeprav
radioaktivního odpadu /Oddíl 1 – Žádost o povolení pŚepravy; Oddíl 2 – Povolení 
konzultaļních kompetentních orgánŢ; Oddíl 3 – Povolení pŚepravy; Oddíl 4 – 
Seznam transportních obalových souborŢ (obalŢ); Oddíl 5 Oznámení o pŚíjmu
odpadu/).
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/18 (s výjimkou ustanovení § 10). 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 451/2002 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní 
hygienu pŚi výrobŊ potravin, kromŊ potravin živoļišného pŢvodu (§ 12 Ukládání a 
skladování potravináŚských a jiných odpadŢ a manipulace s nimi).
Schváleno/Vydáno: 2002/10/15. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 331/2004 Sb., o opatŚeních k zabezpeļení ochrany proti zavlékání a šíŚení
pŢvodce bakteriální kroužkovitosti bramboru a pŢvodce bakteriální hnŊdé hniloby 
(PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na zneškodŔování odpadŢ pŚi prŢmyslovém zpracování 
partie hostitelské rostliny oznaļené za zamoŚenou podle § 5 odst. 1 písm. a) nebo 
pravdŊpodobnŊ zamoŚenou podle § 5 odst. 1 písm. b)).
Schváleno/Vydáno: 2004/05/04. Úļinnost: 2004/05/31. 

B.8.4 SdŊlení
¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 159/1997 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o 

nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích
a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí
(ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1957/09/30. Úļinnost: 1997/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 29/1998 Sb., o vyhlášení PŚílohy I - řád pro mezinárodní železniļní
pŚepravu nebezpeļného zboží (RID) PŚípojku B - Jednotné právní pŚedpisy pro smlouvu o 
mezinárodní železniļní pŚepravŊ zboží (CIM) k ÚmluvŊ o mezinárodní železniļní pŚepravŊ
(COTIF) ze dne 9. kvŊtna 1980 (úplné znŊní, jak vyplývá z pozdŊjších zmŊn a doplnŊní).
Schváleno/Vydáno: 1996/09/20. Úļinnost: 1997/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 186/1998 Sb., kterým se doplŔuje sdŊlení ļ. 159/1997 Sb., o pŚijetí
zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy
B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní 
silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí (ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené 
pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/08/07. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 54/1999 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o 
nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích
a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí
(ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/01/01. Úļinnost: 1999/01/01. 
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¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 60/1999 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ PŚílohy I - řád pro 
mezinárodní železniļní pŚepravu nebezpeļného zboží (RID) PŚípojku B - Jednotné právní 
pŚedpisy pro smlouvu o mezinárodní železniļní pŚepravŊ zboží (CIM) k ÚmluvŊ o 
mezinárodní železniļní pŚepravŊ (COTIF) ze dne 9. kvŊtna 1980. 
Schváleno/Vydáno: 1998/09/25. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 93/2000 Sb., kterým se doplŔují sdŊlení ļ. 159/1997 Sb., ļ. 186/1998 
Sb. a ļ. 54/1999 Sb. o vyhlášení pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ "PŚílohy A - Ustanovení o 
nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech" Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ
nebezpeļných vŊcí (ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 
Sb.
Schváleno/Vydáno: 2000/08/29. Úļinnost: 2000/08/29. 

B.8.5 Technické normy
01 51 Všeobecné zkušební metody (pro víceúļelové použití) 
¶ ĻSN 01 5110

Vzorkování materiálŢ. Základní ustanovení. 
Schválena 1974/05/02. Úļinnost 1974/06/01. 

¶ ĻSN 01 5111
Vzorkování sypkých a zrnitých materiálŢ.
Schválena 1974/05/02. Úļinnost 1974/06/01. 

¶ ĻSN 01 5112
Vzorkování kapalin a pastovitých materiálŢ.
Schválena 1974/05/02. Úļinnost 1974/06/01. 

01 52 Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace 
¶ ĻSN EN ISO/IEC 17025

Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zpŢsobilost zkušebních a kalibraļních
laboratoŚí.
idt EN ISO/IEC 17025:2005 
idt ISO/IEC 17025:2005 
Vydána 2005/11/01 
Úļinnost 2005/12/01 

35 11 Výkonové (silové) transformátory 
¶ ĻSN EN 50195

PŚedpis pro bezpeļné užití plnŊ zapouzdŚených elektrických zaŚízení plnŊných PCB v 
praxi.
Vydána 1999/12/01 
Úļinnost 2000/01/01 

¶ ĻSN EN 50225
PŚedpis pro bezpeļné užití plnŊ zapouzdŚených elektrických zaŚízení plnŊných olejem, 
která mohou být kontaminována PCB v praxi. 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

36 43 Akumulátory 
¶ ĻSN EN 61429

Znaļení akumulátorových ļlánkŢ a baterií mezinárodní recyklaļní znaļkou ISO 7000-
1135.
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 
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ZmŊna *Z1 11.99 
77 00 Názvosloví obalové techniky, pŚedpisy a smŊrnice pro balení 
¶ ĻSN EN 13193

Obaly – Obaly a životní prostŚedí – Terminologie. 
idt EN 13193:2000 
Vydána 2001/06/01 
Úļinnost 2001/07/01 

77 01 Názvosloví obalové techniky, pŚedpisy a smŊrnice pro balení 
¶ ĻSN EN 13432

Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci – Zkušební 
schéma a kritéria hodnocení pro koneļné pŚijetí obalu. 
idt EN 13432:2000 
idt EN 13432/AC:2005 
Vydána 2001/09/01 
Úļinnost 2001/10/01 

77 03 Zkoušení obalových materiálŢ
¶ ĻSN EN 14045

Obaly – Hodnocení rozpadu obalových materiálŢ pomocí prakticky zamŊŚených zkoušek 
pŚi definovaných podmínkách kompostování. 
idt EN 14045:2003 
Vydána 2003/11/01 
Úļinnost 2003/12/01 

¶ ĻSN EN 14046
Obaly – Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálŢ pŚi Śízených
podmínkách kompostování – Metoda analytického stanovení uvolnŊného oxidu uhliļitého.
idt EN 14046:2003 
Vydána 2003/11/01 
Úļinnost 2003/12/01 

¶ ĻSN EN 14047
Obaly – Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálŢ ve vodném 
prostŚedí – Metoda analýzy uvolnŊného oxidu uhliļitého.
idt EN 14047:2002 
Vydána 2003/10/01 
Úļinnost 2003/11/01 

¶ ĻSN EN 14048
Obaly – Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálŢ ve vodném 
prostŚedí – Metoda mŊŚení spotŚeby kyslíku v uzavŚeném respirometru. 
idt EN 14048:2002 
Vydána 2003/10/01 
Úļinnost 2003/11/01 

83 10 Biotechnologie. 
¶ ĻSN EN 12461

Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Pokyny pro manipulaci, inaktivaci a zkoušení 
odpadu.
idt EN 12461:1998 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN 12740
Biotechnologie – LaboratoŚe pro výzkum, vývoj a analýzu – Pokyny pro nakládání 
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s odpady, jejich zneškodŔování a zkoušení. 
idt EN 12740:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

83 80 Názvosloví odpadŢ.
¶ ĻSN EN 13965-1

Charakterizace odpadŢ – Názvosloví – Ļást 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu. 
idt EN 13965-1:2004 
Vydána 2005/02/01 
Úļinnost 2005/03/01 

¶ ĻSN EN 13965-2
Charakterizace odpadŢ – Názvosloví – Ļást 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s 
odpady.
idt EN 13965-2:2004 
Vydána 2005/02/01 
Úļinnost 2005/03/01 

¶ ĻSN EN 12457-1
Charakterizace odpadŢ – Vyluhování – OvŊŚovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadŢ a kalŢ – Ļást 1: JednostupŔová vsádková zkouška pŚi pomŊru kapalné a pevné fáze 
2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení 
velikosti ļástic, nebo s ním). 
idt EN 12457-1:2002 
Vydána 2003/07/01 
Úļinnost 2003/08/01 

¶ ĻSN EN 12457-2
Charakterizace odpadŢ – Vyluhování – OvŊŚovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadŢ a kalŢ – Ļást 2: JednostupŔová vsádková zkouška pŚi pomŊru kapalné a pevné fáze 
10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti ļástic, nebo s 
ním). 
idt EN 12457-2:2002 
Vydána 2003/07/01 
Úļinnost 2003/08/01 

¶ ĻSN EN 12457-3
Charakterizace odpadŢ – Vyluhování – OvŊŚovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadŢ a kalŢ – Ļást 3: DvoustupŔová vsádková zkouška pŚi pomŊrech kapalné a pevné 
fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm 
(bez zmenšení velikosti ļástic, nebo s ním). 
idt EN 12457-3:2002 
Vydána 2003/07/01 
Úļinnost 2003/08/01 

¶ ĻSN EN 12457-4
Charakterizace odpadŢ – Vyluhování – OvŊŚovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 
odpadŢ a kalŢ – Ļást 4: JednostupŔová vsádková zkouška pŚi pomŊru kapalné a pevné fáze 
10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti ļástic, nebo s 
ním). 
idt EN 12457-4:2002 
Vydána 2003/07/01 
Úļinnost 2003/08/01 

¶ ĻSN P ENV 12920
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Charakterizace odpadŢ – Metodologie pro stanovení vyluhovacích vlastností odpadŢ za 
speciálních podmínek. 
idt ENV 12920:1997 
Vydána 1999/07/01 
Úļinnost 1999/08/01 

¶ ĻSN EN 13370
Charakterizace odpadŢ – Analýza výluhŢ – Stanovení amoniakálního dusíku, 
adsorbovatelných organicky vázaných halogenŢ (AOX), konduktivity, Hg, jednosytných 
fenolŢ, celkového organického uhlíku (TOC), snadno uvolnitelných CN- a F-.
idt EN 13370:2003 
Vydána 2003/12/01 
Úļinnost 2004/01/01 

¶ ĻSN EN 12506
Charakterizace odpadŢ – Analýza výluhŢ – Stanovení pH, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, Cr(VI),
Cu, Mo, Ni, NO2-, Pb, celkové S, SO4

2-, V a Zn. 
idt EN 12506:2003 
Vydána 2003/12/01 
Úļinnost 2004/01/01 

¶ ĻSN EN 13656
Charakterizace odpadŢ – Mikrovlnný rozklad smŊsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusiļné
(HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvkŢ.
idt EN 13656:2002 
Vydána 2003/06/01 
Úļinnost 2003/07/01 

¶ ĻSN EN 13657
Charakterizace odpadŢ – Rozklad k následnému stanovení prvkŢ rozpustných v luļavce
královské.
idt EN 13657:2002 
Vydána 2003/06/01 
Úļinnost 2003/07/01 

¶ ĻSN EN 13137
Charakterizace odpadŢ – Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadech, 
kalech a sedimentech. 
idt EN 13137:2001 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN EN 14345
Charakterizace odpadŢ – Stanovení obsahu uhlovodíkŢ gravimetrickou metodou. 
idt EN 14345:2004 
Vydána 2005/05/01 
Úļinnost 2005/06/01 

¶ ĻSN EN 14039
Charakterizace odpadŢ – Stanovení obsahu uhlovodíkŢ C10 až C40 plynovou 
chromatografií. 
idt EN 14039:2004 
Vydána 2005/05/01 
Úļinnost 2005/06/01 

¶ ĻSN 83 8030
Skládkování odpadŢ – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek. 
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Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN 83 8032
Skládkování odpadŢ – TŊsnŊní skládek. 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN 83 8033
Skládkování odpadŢ – Nakládání s prŢsakovými vodami ze skládek. 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 

¶ ĻSN 83 8034
Skládkování odpadŢ – OdplynŊní skládek. 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 
ZmŊna *Z1 9.03 

¶ ĻSN 83 8035
Skládkování odpadŢ – Uzavírání a rekultivace skládek. 
Vydána 1998/03/01 
Úļinnost 1998/04/01 
ZmŊna *Z1 4.02 

¶ ĻSN 83 8036
Skládkování odpadŢ – Monitorování skládek. 
Vydána 2002/04/01 
Úļinnost 2002/05/01 
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B.9 Nakládání s chemickými látkami

B.9.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ

nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb., zákona ļ. 125/2005 Sb. a zákona ļ.
345/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 434/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 42 Ļást první – Chemické látky a chemické pŚípravky;
§ 1 – 2 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy a pŢsobnost zákona; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 9 Hlava II – Klasifikace a správná laboratorní praxe; 
§ 3 Obecné zásady klasifikace látek a pŚípravkŢ;
§ 4 Hodnocení nebezpeļnosti pŚípravkŢ vyplývající z jejich fyzikálnŊ-chemických 
vlastností;
§ 5 Hodnocení nebezpeļnosti pŚípravkŢ pro zdraví; 
§ 6 Hodnocení nebezpeļnosti pŚípravkŢ pro životní prostŚedí;
§ 7 Nové hodnocení nebezpeļnosti pŚípravkŢ;
§ 8 Zkoušení látek a pŚípravkŢ;
§ 9 Správná laboratorní praxe; 

§ 10 – 18 Hlava III – Registrace; 
§ 10 Základní podmínky; 
§ 11 Výjimky z povinnosti registrace; 
§ 12 Plná registrace; 
§ 13 Omezená registrace; 
§ 14 Následné informace; 
§ 15 Zvláštní podmínky registrace; 
§ 16 Látky vyrobené mimo území Evropských spoleļenství;
§ 17 Obchodní tajemství; 
§ 18 Registrace polymerŢ;

§ 19 – 23 Hlava IV – Balení, oznaļování a bezpeļnostní list; 
§ 19 Balení látek a pŚípravkŢ;
§ 20 Oznaļování látek a pŚípravkŢ;
§ 23 Bezpeļnostní list; 

§ 24 – 25 Hlava V – Hodnocení rizika látek nebezpeļných pro zdraví a životní prostŚedí;
§ 24 Hodnocení rizika registrovaných látek; 
§ 25 Hodnocení rizika látek uvedených v národním seznamu prioritních látek; 

§ 26 Hlava VI – UvádŊní vybraných nebezpeļných látek a pŚípravkŢ na trh nebo do obŊhu;
§ 27 Hlava VII – Vývoz a dovoz nebezpeļných látek a nebezpeļných pŚípravkŢ;
§ 28 – 29 Hlava VIII – Oznamování nebezpeļných látek a národní seznam prioritních 
látek;

§ 28 Oznamování nebezpeļných látek a vedení evidence; 
§ 29 Národní seznam prioritních látek; 

§ 30 – 37 Hlava IX – Výkon státní správy; 
§ 31 Ministerstvo; 
§ 32 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 33 Inspekce; 
§ 34 Krajský úŚad;
§ 35 Krajská hygienická stanice; 
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§ 36 Celní úŚad;
§ 37 OprávnŊní a povinnosti inspektorŢ a povŊŚených pracovníkŢ ve správních 
úŚadech;

§ 38 – 39b Hlava X – Nápravná opatŚení a správní delikty; 
§ 39b PoŚádková pokuta; 

§ 40 – 42 Hlava XI – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 40 Spoleļná ustanovení; 
§ 41 PŚechodná ustanovení; 
§ 42 Zrušovací ustanovení; 

§ 43 Ļást druhá – ZmŊna zákona ļ. 352/1999 Sb.; 
§ 44 Ļást tŚetí – ZmŊna energetického zákona; 
§ 45 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o odpadech; 
§ 46 Ļást pátá – ZmŊna zákona ļ. 132/2000 Sb.; 
§ 47 Ļást šestá – ZmŊna zákona o ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 48 Ļást sedmá – ZmŊna zákona ļ. 320/2002 Sb.; 
§ 49 Ļást osmá – ZmŊna zákona o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem 
chemických zbraní; 
§ 50 Ļást devátá – ZmŊna zákona o správních poplatcích; 
§ 51 Ļást desátá – ZmŊna zákona o péļi o zdraví lidu; 
§ 52 Ļást jedenáctá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Minimální koncentrace nebezpeļných látek, které se berou v úvahu pŚi
klasifikaci látek a pŚípravkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Limitní koncentrace nebezpeļných látek pro zmŊnu klasifikace 
nebezpeļných pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/23. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

B.9.2 Vyhlášky 
¶ vyhláška ļ. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpeļných

vlastností chemických látek a chemických pŚípravkŢ z hlediska hoŚlavosti a oxidaļní
schopnosti, ve znŊní vyhlášky ļ. 10/2006 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
PŚíloha – Metody pro zkoušení nebezpeļných vlastností látek a pŚípravkŢ z hlediska 
hoŚlavosti a oxidaļní schopnosti. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/31. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znŊní vyhlášky ļ.
279/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpeļných
chemických látek a vedení jejich evidence. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpeļných chemických látek a 
nebezpeļných chemických pŚípravkŢ, jejichž uvádŊní na trh je zakázáno nebo jejichž 
uvádŊní na trh, do obŊhu nebo používání je omezeno, ve znŊní vyhlášky ļ. 109/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
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republiky k Evropské unii v platnost. 
¶ vyhláška ļ. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických pŚípravkŢ stanoví 

základní metody pro zkoušení fyzikálnŊ-chemických vlastností, výbušných vlastností a 
vlastností nebezpeļných pro životní prostŚedí, ve znŊní vyhlášky ļ. 389/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpeļných chemických látek pro životní prostŚedí.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpeļnostního listu 
k nebezpeļné chemické látce a chemickému pŚípravku, ve znŊní vyhlášky ļ. 460/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
PŚíloha – Podrobný obsah bezpeļnostního listu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost.o 

¶ vyhláška ļ. 232/2004 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ, týkající se klasifikace, 
balení a oznaļování nebezpeļných chemických látek a chemických pŚípravkŢ, ve znŊní
vyhlášky ļ. 369/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Stanovení Seznamu a zpŢsobu jeho používání, obecných postupŢ a konvenļních
výpoļtových metod; 
§ 3 Další náležitosti obalŢ nebezpeļných pŚípravkŢ urļených k prodeji spotŚebiteli;
§ 4 – 10 Náležitosti oznaļování nebezpeļných látek a nebezpeļných pŚípravkŢ;
§ 4 Názvy nebezpeļných látek v nebezpeļných pŚípravcích;
§ 5 Volba výstražného symbolu; 
§ 6 Volba R-vŊt;
§ 7 Volba S-vŊt;
§ 8 Oznaļování nŊkterých skupin nebezpeļných látek a nebezpeļných pŚípravkŢ;
§ 9 RozmŊry oznaļení;
§ 10 PŚípravky, které mohou pŚedstavovat specifické nebezpeļí pro zdraví nebo životní 
prostŚedí;
§ 11 Zrušovací ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam závaznŊ klasifikovaných nebezpeļených chemických látek (dále jen 
„Seznam“) a zpŢsob jeho používání; 
PŚíloha ļ. 2 – Obecné postupy pro hodnocení a oznaļování nebezpeļných vlastností 
chemických látek a chemických pŚípravkŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Konvenļní výpoļtové metody hodnocení nebezpeļných vlastností pŚípravkŢ
na základŊ vlastností fyzikálnŊ-chemických, nebezpeļných pro zdraví a nebezpeļných pro 
životní prostŚedí;
PŚíloha ļ. 4 – Výstražné symboly a písmenná oznaļení nebezpeļných vlastností; 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam standardních vŊt oznaļujících specifickou rizikovost (Seznam R-
vŊt);
PŚíloha ļ. 6 – Seznam standardních pokynŢ pro bezpeļné zacházení (Seznam S-vŊt);
PŚíloha ļ. 7 – Oznaļování nŊkterých skupin nebezpeļných pŚípravkŢ;
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PŚíloha ļ. 8 – Oznaļování výrobkŢ obsahujících azbest; 
PŚíloha ļ. 9 – Oznaļování nŊkterých skupin nebezpeļných látek a nebezpeļných
pŚípravkŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Oznaļení pŚípravkŢ, které mohou pŚedstavovat specifické nebezpeļí pro 
zdraví nebo životní prostŚedí.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu 
nebezpeļné chemické látky v oznaļení nebezpeļného chemického pŚípravku a udŊlování
výjimek na balení a oznaļování nebezpeļných chemických látek a pŚípravkŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
PŚíloha ļ. 1 – Obsah žádosti o souhlas s použitím alternativního názvu látky obsažené 
v nebezpeļném pŚípravku;
PŚíloha ļ. 2 – Funkļní skupiny a chemické prvky, které se berou v úvahu pŚi výbŊru
alternativního názvu; 
PŚíloha ļ. 3 – PŚíklady tvorby alternativních názvŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Obsah žádosti o výjimku v balení a oznaļování nebezpeļných látek a 
pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, ve znŊní vyhlášky ļ. 12/2006 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Plná registrace látky a registrace látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek; 
§ 3 Omezená registrace látky; 
§ 4 Registrace polymeru; 
§ 5 Náležitosti doplŔujících zkoušek a studií; 
§ 6 Náležitosti žádosti o registraci látky, registraci látky jako meziproduktu s omezenou 
sadou zkoušek nebo o registraci polymeru; 
§ 7 Zrušovací ustanovení; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Náležitosti žádosti pŚi plné registraci látky a registrace látky jako 
meziproduktu s omezenou sadou zkoušek podle § 2 vyhlášky (množství látky uvedené na 
trh je nejménŊ 1 t za kalendáŚní rok nebo celkové množství látky uvedené na trh je vŊtší
nebo rovné 5 t); 
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti žádosti pŚi omezené registraci látky podle § 3 odst. 1 vyhlášky 
(množství látky uvedené na trh je vŊtší nebo rovné 100 kg za kalendáŚní rok a menší než 1 
t za kalendáŚní rok nebo celkové množství látky uvedené na trh je vŊtší nebo rovné 500 kg 
a menší než 5 t); 
PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti žádosti pŚi omezené registraci látky podle § 3 odst. 2 vyhlášky 
(množství látky uvedené na trh je menší než 100 kg za kalendáŚní rok nebo celkové 
množství látky uvedené na trh je menší než 500 kg); 
PŚíloha ļ. 4 – Náležitosti žádosti pŚi registraci polymeru podle § 4 odst. 1 vyhlášky 
(množství polymeru uvádŊného na trh je nejménŊ 1 t za kalendáŚní rok nebo celkové 
množství polymeru uvedeného na trh je nejménŊ 5 t); 
PŚíloha ļ. 5 – Náležitosti žádosti pŚi registraci polymeru podle § 4 odst. 2 vyhlášky 
(množství polymeru uvádŊného na trh je minimálnŊ 100 kg a ménŊ než 1 t za kalendáŚní
rok nebo celkové množství uvádŊné na trh je minimálnŊ 500 kg a ménŊ než 5 t); 
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PŚíloha ļ. 6 – Náležitosti žádosti pŚi registraci polymeru podle § 4 odst. 3 vyhlášky 
(množství polymeru uvádŊného na trh je ménŊ než 100 kg za kalendáŚní rok nebo celkem 
ménŊ než 500 kg); 
PŚíloha ļ. 7 – Náležitosti žádosti pŚi registraci polymeru podle § 4 odst. 4 vyhlášky 
(množství polymeru uvádŊného na trh je nejménŊ 1 t za kalendáŚní rok nebo celkové 
množství polymeru uvedeného na trh je nejménŊ 5 t); 
PŚíloha ļ. 8 – Náležitosti žádosti pŚi registraci polymeru podle § 4 odst. 5 vyhlášky 
(množství polymeru uvádŊného na trh je ménŊ než 1 t za kalendáŚní rok nebo celkové 
množství polymeru uvedeného na trh je nejménŊ 5 t); 
PŚíloha ļ. 9 – DoplŔující zkoušky a studie požadované podle § 5 vyhlášky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/02. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 428/2004 Sb., o získání odborné zpŢsobilosti k nakládání s nebezpeļnými 
chemickými látkami a chemickými pŚípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Komise pro pŚezkoušení odborné zpŢsobilosti;
§ 3 PŚihláška ke zkoušce; 
§ 4 Zkouška; 
§ 6 OsvŊdļení o složení zkoušky; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné zpŢsobilosti k nakládání s 
nebezpeļnými chemickými látkami a chemickými pŚípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické;
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti k nakládání s nebezpeļnými 
chemickými látkami a pŚípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/02. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 
chemických látek a chemických pŚípravkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 449/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Metody zkoušení; 
§ 3 Zrušovací ustanovení; 
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam základních metod pro zkoušení toxicity chemických látek nebo 
pŚípravkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Základní pojmy a metody pro zkoušení toxicity chemických látek nebo 
chemických pŚípravkŢ;
Všeobecný úvod; 
B.1 bis Akutní toxicita orální – metoda fixní dávky; 
B.1 tris Akutní toxicita orální – metoda stanovení tŚídy akutní toxicity; 
B.2 Akutní toxicita inhalaļní;
B.3 Akutní toxicita dermální; 
B.4 Akutní toxicita: Dráždivé a leptavé úļinky na kŢži;
B.5 Akutní toxicita: Dráždivé a leptavé úļinky na oļi;
B.6 Senzibilizace kŢže;
B.7 Subakutní toxicita orální (per os) (28 denní opakovaná aplikace); 
B.8 Subakutní toxicita inhalaļní (28 denní opakovaná aplikace); 
B.9 Subakutní toxicita dermální (28 denní opakovaná aplikace); 
B.10 Mutagenita – test chromozómových aberací u savļích bunŊk in vitro; 
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B.11 Mutagenita – test chromozómových aberací v kostní dŚeni savcŢ in vivo; 
B.12 Mutagenita – in vivo mikronukleus test v savļích erytrocytech; 
B.13/14 Mutagenita – test reverzních mutací u bakterií; 
B.15 Genové mutace – Saccharomyces cerevisiae; 
B.16 Mitotické rekombinace – Saccharomyces cerevisiae; 
B.17 Mutagenita – test genových mutací v savļích buŔkách in vitro; 
B.18 Poškození DNA reparace – neplánovaná syntéza DNA – savļí buŔky in vitro; 
B.19 SCE – VýmŊna sesterských chromatid in vitro; 
B.20 Recesivní letální mutace vázané na pohlaví u Drosophila melanogaster; 
B.21 Test transformace savļích bunŊk – in vitro; 
B.22 Dominantní letální test u hlodavcŢ;
B.23 Analýza chromozómových aberací v savļích spermatogoniích; 
B.24 Spot test u myší; 
B.25 PŚenosné translokace u myší; 
B.26 Test subchronické orální toxicity (90 denní studie orální toxicity s opakovanou 
aplikací hlodavcŢm); 
B.27 Test subchronické orální toxicity (90 denní studie orální toxicity s opakovanou 
aplikací nehlodavcŢm); 
B.28 Subchronická toxicita dermální (90 denní opakovaná aplikace, studie na hlodavcích); 
B.29 Subchronická toxicita – inhalaļní (90 denní opakovaná inhalaļní expozice, studie na 
hlodavcích);
B.30 Testování chronické toxicity; 
B.31 Studie prenatální vývojové toxicity; 
B.32 Test karcinogenity; 
B.33 Kombinovaný test chronické toxicity/karcinogenity; 
B.34 Reprodukļní toxicita – jednogeneraļní test; 
B.35 Dvougeneraļní studie reprodukļní toxicity; 
B.36 Toxikokinetika; 
B.37 Pozdní neurotoxita organických slouļenin fosforu – akutní expozice; 
B.38 Pozdní neurotoxita organických slouļenin fosforu – 28 denní opakovaná expozice; 
B.39 Test neplánované syntézy DNA v savļích jaterních buŔkách in vivo; 
B.40 Leptavé úļinky na kŢži;
B.41 Fototoxicita – test fototoxicity 3T3 NRU in vitro; 
B.42 Senzibilizace kŢže: Zkouška s vyšetŚením lokálních lymfatických uzlin; 
B.43 Zkouška neurotoxicity na hlodavcích. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška ļ. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických 

látek pro zdraví ļlovŊka.
Schváleno/Vydáno: 2004/07/02. Úļinnost: 2004/08/01. 
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B.10 Prevence závažných havárií

B.10.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií zpŢsobených vybranými 

nebezpeļnými chemickými látkami a chemickými pŚípravky a o zmŊnŊ zákona ļ.
425/1990 Sb., o okresních úŚadech, úpravŊ jejich pŢsobnosti a o nŊkterých dalších 
opatŚeních s tím souvisejících, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, (zákon o prevenci 
závažných havárií), ve znŊní zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ.
82/2004 Sb., v úplném znŊní pod. ļ. 349/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 24 Ļást první – Prevence závažných havárií; 
§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 4 Hlava II – Obecná ustanovení; 
§ 3 Obecné podmínky prevence závažných havárií; 
§ 4 PojištŊní odpovŊdnosti za škody; 

§ 5 – 9 Hlava III – Povinnosti provozovatele; 
§ 5 Analýza a hodnocení rizik závažné havárie; 
§ 6 ZaŚazení objektu nebo zaŚízení do skupiny A nebo B; 
§ 7 Bezpeļnostní program prevence závažné havárie; 
§ 8 Bezpeļnostní zpráva; 
§ 9a Plán fyzické ochrany; 

§ 10 – 12 Hlava IV – Havarijní plány; 
§ 11 VnitŚní havarijní plán; 
§ 12 VnŊjší havarijní plán; 

§ 13 – 15 Hlava V – Úļast veŚejnosti;
§ 13 Úļast veŚejnosti pŚi projednávání programu, bezpeļnostní zprávy a vnŊjšího
havarijního plánu; 
§ 14 Informování veŚejnosti;
§ 15 Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie; 

§ 16 – 24 Hlava VI – Výkon státní správy; 
§ 16 Správní úŚady;
§ 17 Ministerstvo; 
§ 18 Ministerstvo vnitra; 
§ 19 Ļeská inspekce životního prostŚedí;
§ 20 Krajské úŚady;
§ 21 Ostatní orgány státní správy; 
§ 22 ProvádŊní kontroly; 
§ 23 Práva a povinnosti zamŊstnancŢ provádŊjících kontrolu; 
§ 24 Pokuty; 

§ 25 – 26 Ļást druhá – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 25 Spoleļná ustanovení; 
§ 26 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 

§ 28 Ļást ļtvrtá – Úļinnost zákona; 
PŚíloha ļ. 1 – (Ļást 1 ZaŚazení objektu nebo zaŚízení do skupiny A nebo B; Ļást 2 Vzorec 
pro sļítání pomŊrného množství nebezpeļných látek); 
PŚíloha ļ. 2 – (Vzor návrhu zaŚazení objektu nebo zaŚízení do skupiny A nebo B); 
PŚíloha ļ. 3 – Poskytnutí informace o vzniku a následcích závažné havárie. 
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Schváleno/Vydáno: 1999/12/09. Úļinnost: 2000/01/29. 

B.10.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 452/2004 Sb., kterým se stanoví zpŢsob hodnocení bezpeļnostního

programu prevence závažné havárie a bezpeļnostní zprávy, obsah roļního plánu kontrol, 
postup pŚi provádŊní kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole. 
Oblast úpravy:
§ 1 ZpŢsob hodnocení bezpeļnostního programu prevence závažné havárie a bezpeļnostní
zprávy;
§ 2 ZpŢsob zpracování a obsah roļního plánu kontrol; 
§ 3 Postup pŚi provádŊní kontrol; 
§ 4 Obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Obsahové náležitosti informace o výsledku kontroly; 
PŚíloha ļ. 2 – Obsahové náležitosti zprávy o výsledku kontroly. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/16. Úļinnost: 2004/08/16. 

B.10.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a zpŢsob zpracování hlášení o 

závažné havárii a koneļné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie, ve znŊní
vyhlášky ļ. 367/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
PŚíloha ļ. 1 – Hlášení o vzniku závažné havárie; 
PŚíloha ļ. 2 – (Koneļná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie; Seznam kódŢ pro 
sestavení koneļné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie). 
Schváleno/Vydáno: 2000/01/13. Úļinnost: 2000/01/29. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny 
havarijního plánování a rozsah a zpŢsob vypracování vnŊjšího havarijního plánu pro 
havárie zpŢsobené vybranými nebezpeļnými chemickými látkami a chemickými 
pŚípravky.
Oblast úpravy:
§ 1 Zásady pro stanovení zóny havarijního plánování; 
§ 2 – 5 Rozsah a zpŢsob vypracování vnŊjšího havarijního plánu; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Podklady pro parametr R a zpŢsob jeho stanovení (§ 1 odst. 3 písm.a)); 
PŚíloha ļ. 2 – Rozsah a zpŢsob zpracování vnŊjšího havarijního plánu. 
Schváleno/Vydáno: 2000/10/24. Úļinnost: 2000/11/07. 

¶ vyhláška ļ. 366/2004 Sb., o nŊkterých podrobnostech systému prevence závažných 
havárií.
Oblast úpravy:
§ 1 Zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie (k § 5 odst. 3 zákona); 
§ 2 Struktura systému Śízení bezpeļnosti a prevence závažné havárie (k § 7 odst. 4 
zákona);
§ 3 Bezpeļnostní program prevence závažné havárie (k § 7 odst. 4 zákona); 
§ 4 Obsah kapitol bezpeļnostní zprávy (k § 8 odst. 3 zákona); 
§ 5 Rozsah a zpŢsob zpracování vnitŚního havarijního plánu (k § 11 odst. 6 zákona); 
§ 6 Rozsah a zpŢsob zpracování podkladŢ pro stanovení zóny havarijního plánování a pro 
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vypracování vnŊjšího havarijního plánu (k § 12 odst. 10 zákona); 
§ 7 Rozsah a zpŢsob informace urļené veŚejnosti a postup pŚi zabezpeļení informování 
veŚejnosti v zónŊ havarijního plánování (k § 14 odst. 4 zákona); 
§ 8 Zrušovací ustanovení; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Bezpeļnostní program prevence závažné havárie; 
PŚíloha ļ. 2 – Obsah kapitol bezpeļnostní zprávy; 
PŚíloha ļ. 3 – Rozsah a zpŢsob zpracování vnitŚního havarijního plánu; 
PŚíloha ļ. 4 – Rozsah a zpŢsob zpracování podkladŢ pro stanovení zóny havarijního 
plánování a pro vypracování vnŊjšího havarijního plánu; 
PŚíloha ļ. 5 – Rozsah a zpŢsob informace urļené veŚejnosti a postup pŚi zabezpeļení
informování veŚejnosti v zónŊ havarijního plánování. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/02. Úļinnost: 2004/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpeļnostních
opatŚení fyzické ochrany objektu nebo zaŚízení zaŚazených do skupiny A nebo do skupiny 
B.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Režimová opatŚení;
§ 3 Fyzická ostraha; 
§ 4 Technické prostŚedky;
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/04. Úļinnost: 2004/08/01. 
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B.11 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

B.11.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 

genetickými produkty, ve znŊní zákona ļ. 346/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt zákona; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty; 

§ 4 – 14 Ļást druhá – Obecná ustanovení; 
§ 4 OprávnŊní k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty;
§ 5 řízení o udŊlení povolení pro uzavŚené nakládání, povolení pro uvádŊní do 
životního prostŚedí a o zápisu do Seznamu pro uvádŊní do obŊhu;
§ 6 VeŚejné projednání; 
§ 7 Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty;
§ 8 Nové informace; 
§ 9 Ochrana nŊkterých údajŢ;
§ 10 Informování veŚejnosti;
§ 11 Oznaļování;
§ 12 ZmŊna a zrušení povolení a zápisu v Seznamu pro uvádŊní do obŊhu;
§ 13 Zánik oprávnŊní k nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty; 
§ 14 Odborný poradce; 

§ 15 – 22 Ļást tŚetí – UzavŚené nakládání a uvádŊní do životního prostŚedí;
§ 15 – 16 Hlava I – UzavŚené nakládání; 
§ 17 – 18 Hlava II – UvádŊní do životního prostŚedí;
§ 19 – 22 Hlava III – Spoleļná ustanovení pro uzavŚené nakládání a uvádŊní do životního 
prostŚedí;

§ 19 Povinnosti osob oprávnŊných k uzavŚenému nakládání a osob oprávnŊných k 
uvádŊní do životního prostŚedí;
§ 20 Havarijní plán; 
§ 21 OpatŚení pŚi vzniku havárie; 
§ 22 Registr povolených geneticky modifikovaných organismŢ a registr uživatelŢ;

§ 23 – 24 Ļást ļtvrtá – UvádŊní do obŊhu;
§ 25 – 26 Ļást pátá – Dovoz, vývoz a tranzit geneticky modifikovaných organismŢ a 
genetických produktŢ;

§ 25 Dovoz a vývoz geneticky modifikovaných organismŢ a genetických produktŢ;
§ 26 Tranzit geneticky modifikovaných organismŢ a genetických produktŢ;

§ 27 – 33 Ļást šestá – Výkon státní správy; 
§ 27 Správní orgány na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty; 
§ 28 Ministerstvo; 
§ 29 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 30 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 31 Inspekce; 
§ 32 Celní úŚady;
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§ 33 Ostatní správní orgány; 
§ 34 – 36 Ļást sedmá – OpatŚení k nápravŊ a pokuty; 

§ 34 OpatŚení k nápravŊ;
§ 35 Pokuty; 
§ 36 Vztah ke správnímu Śádu;

§ 37 – 40 Ļást osmá – Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
§ 40 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Technické postupy, pomocí kterých mŢže vzniknout geneticky modifikovaný 
organismus, a technické postupy, které ke vzniku geneticky modifikovaného organismu 
nevedou;
PŚíloha ļ. 2 – Kritéria bezpeļnosti geneticky modifikovaných mikroorganismŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Kategorie rizika uzavŚeného nakládání; 
PŚíloha ļ. 4 – Náležitosti provozního Śádu pracovištŊ, v nŊmž se nakládá s geneticky 
modifikovanými organismy. 
Schváleno/Vydáno: 2004/01/22. Úļinnost: 2001/02/25. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 252/1997 Sb., o zemŊdŊlství, ve znŊní zákona ļ. 62/2000 Sb., zákona ļ.

307/2000 Sb., zákona ļ. 128/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 247/2003 Sb., ve znŊní
zákona ļ. 85/2004 Sb., zákona ļ. 317/2004 Sb., zákona ļ. 94/2005 Sb. a zákona ļ.
441/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 4/2006 Sb. (§ 2i PŊstování geneticky modifikované 
odrŢdy).
Schváleno/Vydáno: 1997/09/24. Úļinnost: 1997/11/12. 

¶ zákon ļ. 281/2002 Sb., o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem 
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o zmŊnŊ živnostenského 
zákona.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/30. Úļinnost: 2002/06/28 (s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2 a 
§ 8 odst. 2 písm. b)). 

¶ zákon ļ. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojŢ rostlin a 
mikroorganismŢ významných pro výživu a zemŊdŊlství a o zmŊnŊ zákona ļ. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (zákon o genetických zdrojích 
rostlin a mikroorganismŢ), ve znŊní zákona ļ. 342/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/04/02. Úļinnost: 2003/06/22. 

¶ zákon ļ. 149/2003 Sb., o uvádŊní do obŊhu reprodukļního materiálu lesních dŚevin
lesnicky významných druhŢ a umŊlých kŚížencŢ, urļeného k obnovŊ lesa a 
k zalesŔování, a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o obchodu 
s reprodukļním materiálem lesních dŚevin), ve znŊní zákona ļ. 387/2005 Sb. (§ 2 písm. 
f)).
Schváleno/Vydáno: 2003/04/18. Úļinnost: 2004/01/01 (s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3 
písm. a), § 31 odst. 8 a § 41 bod 4). 

¶ zákon ļ. 219/2003 Sb., o uvádŊní do obŊhu osiva a sadby pŊstovaných rostlin a o 
zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (zákon o obŊhu osiva a sadby) (§ 14 Rozmnožovací materiál 
geneticky modifikovaných odrŢd).
Schváleno/Vydáno: 2003/06/25. Úļinnost: 2003/08/30 (s výjimkou ustanovení § 4 odst. 4 
písm. a) bodu 3, § 18 odst. 1 písm. c), § 18 odst. 4, § 18 odst. 8 písm. a) a § 40 odst. 4). 

B.11.2 NaŚízení vlády 
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NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteļností,

ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 89/1999 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 152/1999 Sb., naŚízení
vlády ĻR ļ. 17/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 275/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ.
403/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 549/2002 Sb. (PŚíloha ļ. 5 – Seznam utajovaných 
skuteļností v pŢsobnosti Ministerstva zdravotnictví; PŚíloha ļ. 12 – Seznam 
utajovaných skuteļností v pŢsobnosti Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost).
Schváleno/Vydáno: 1998/10/19. Úļinnost: 1998/11/02. 

B.11.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška ļ. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Náležitosti žádosti o udŊlení povolení k uzavŚenému nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy, náležitosti žádosti o udŊlení povolení k uvádŊní geneticky 
modifikovaných organismŢ do životního prostŚedí, náležitosti žádosti o zápis do Seznamu 
geneticky modifikovaných organismŢ a genetických produktŢ schválených pro uvádŊní do 
obŊhu a náležitosti oznámení o uzavŚeném nakládání první a druhé kategorie rizika (k § 5 
odst. 1 a § 16 odst. 2 a 3 zákona); 
§ 4 Náležitosti shrnutí obsahu žádosti, které je zveŚejŔováno (§ 5 odst. 4 zákona); 
§ 5 Náležitosti a postupy hodnocení rizika (k § 7 odst. 7 zákona); 
§ 6 Prahová hranice výskytu pŚímŊsí (k § 11 odst. 3 zákona); 
§ 7 Požadavky na uzavŚený prostor a ochranná opatŚení pro jednotlivé kategorie rizika pŚi
uzavŚeném nakládání (k § 15 odst. 2 zákona); 
§ 8 ZpŢsob a rozsah vedení dokumentace (k § 19 písm. b) zákona); 
§ 9 Náležitosti havarijního plánu (k § 20 odst. 4 zákona); 
§ 10 Náležitosti hodnotící zprávy (k § 24 odst. 17 zákona); 
§ 11 Zrušovací ustanovení; 
§ 12 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Náležitosti oznámení o uzavŚeném nakládání první a druhé kategorie rizika a 
náležitosti žádosti o udŊlení povolení k uzavŚenému nakládání; 
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti žádosti o udŊlení povolení k uvádŊní do životního prostŚedí;
PŚíloha ļ. 3 – Náležitosti žádosti o zápis do Seznamu pro uvádŊní do obŊhu;
PŚíloha ļ. 4 – (Ļást A: Požadavky na uzavŚený prostor a ochranná opatŚení pro 
mikrobiologické laboratoŚe; Ļást B: Požadavky na uzavŚený prostor a ochranná opatŚení
pro skleníky a kultivaļní místnosti; Ļást C: Požadavky na uzavŚený prostor a ochranná 
opatŚení pro uživatelská zaŚízení pro živoļichy; Ļást D: Požadavky na uzavŚený prostor a 
další ochranná opatŚení pro jiné ļinnosti /napŚíklad výrobní provozy, poloprovozy/). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/15. Úļinnost: 2004/04/27. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 474/2002 Sb., kterou se provádí 

zákon ļ. 281/2002 Sb., o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o zmŊnŊ živnostenského zákona (PŚíloha ļ. 1 – 
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinŢ /§ 2 písm. d) zákona/; PŚíloha
ļ. 2 – Seznam rizikových biologických agens a toxinŢ /§ 2 písm. e) zákona/).
Schváleno/Vydáno: 2002/11/01. Úļinnost: 2003/01/01. 
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¶ vyhláška ļ. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a 
mikroorganismŢ.
Schváleno/Vydáno: 2003/12/10. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukļním materiálem lesních dŚevin.
Schváleno/Vydáno: 2004/01/20. Úļinnost: 2004/01/29. 

¶ vyhláška ļ. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 
chemických látek a chemických pŚípravkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 449/2005 Sb. (PŚíloha ļ.
2 – Základní pojmy a metody pro zkoušení toxicity chemických látek nebo 
chemických pŚípravkŢ).
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

B.11.4 Technické normy 
83 10 Biotechnologie. 
¶ ĻSN EN 1620

Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Požadavky na konstrukci budov podle stupnŊ
rizikovosti.
idt EN 1620:1996 
Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 

¶ ĻSN EN 1826
Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Postup Śízení surovin. 
idt EN 1826:1996 
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 

¶ ĻSN EN 1619
Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Všeobecné požadavky na management a 
organizaci postupŢ pro konzervaci kmenŢ.
idt EN 1619:1996 
Vydána 1998/09/01 
Úļinnost 1998/10/01 

¶ ĻSN EN 12075
Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Postupy pro fermentaci a zpracování. 
idt EN 12075:1997 
Vydána 1998/10/01 
Úļinnost 1998/11/01 

¶ ĻSN EN 12296
Biotechnologie – Vybavení – Návod pro postupy zkoušení ļistitelnosti.
idt EN 12296:1998 
Vydána 1999/01/01 
Úļinnost 1999/02/01 

¶ ĻSN EN 12297
Biotechnologie – Vybavení – Návod pro postupy zkoušení sterilizovatelnosti. 
idt EN 12297:1998 
Vydána 1999/01/01 
Úļinnost 1999/02/01 

¶ ĻSN EN 12298
Biotechnologie – Vybavení – Návod pro postupy zkoušení zabezpeļení vŢļi úniku 
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mikroorganismŢ.
idt EN 12298:1998 
Vydána 1999/01/01 
Úļinnost 1999/02/01 

¶ ĻSN EN 12128
Biotechnologie – LaboratoŚe pro výzkum, vývoj a analýzu – StupnŊ zabezpeļení
mikrobiologických laboratoŚí, zóny rizika, prostory a technické požadavky na bezpeļnost.
idt EN 12128:1998 
Vydána 1999/09/01 
Úļinnost 1999/10/01 

¶ ĻSN EN 12307
Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Doporuļení pro správnou praxi, postupy, výcvik 
pracovníkŢ a dohled nad nimi. 
idt EN 12307:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN 12306
Biotechnologie – Pokyny pro Śízení jakosti diagnostických souprav používaných 
v zemŊdŊlství pro kontrolu rostlinných a živoļišných škŢdcŢ a onemocnŊní a pro kontrolu 
zneļištŊní životního prostŚedí.
idt EN 12306:1997 
Vydána 1998/12/01 
Úļinnost 1999/01/01 

¶ ĻSN EN 12305
Biotechnologie – Modifikované organismy pro použití v životním prostŚedí – Pokyny pro 
strategie vzorkování pŚi zámŊrném uvolŔování geneticky modifikovaných rostlin. 
idt EN 12305:1997 
Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 1999/04/01 

¶ ĻSN EN 12468
Biotechnologie – Modifikované organismy pro použití v životním prostŚedí – Pokyny pro 
strategie monitorování pŚi zámŊrném uvolŔování geneticky modifikovaných rostlin. 
idt EN 12468:1997 
Vydána 1999/03/01 
Úļinnost 1999/04/01 

¶ ĻSN EN 12462
Biotechnologie – Kritéria pro výkonové parametry ļerpadel.
idt EN 12462:1998 
Vydána 1999/05/01 
Úļinnost 1999/06/01 

¶ ĻSN EN 12682
Biotechnologie – UvádŊní modifikovaných organismŢ do prostŚedí – Návod pro 
charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základŊ analýzy funkļní exprese 
modifikace genomu. 
idt EN 12682:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 

¶ ĻSN EN 12683
Biotechnologie – UvádŊní modifikovaných organismŢ do prostŚedí – Návod pro 
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charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základŊ analýzy molekulární 
stability modifikace genomu. 
idt EN 12683:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 

¶ ĻSN EN 12685
Biotechnologie – UvádŊní modifikovaných organismŢ do prostŚedí – Návod pro strategie 
monitorování pŚi zámŊrném uvolŔování geneticky modifikovaných mikroorganismŢ vļetnŊ
virŢ.
idt EN 12685:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 

¶ ĻSN EN 12686
Biotechnologie – UvádŊní modifikovaných organismŢ do prostŚedí – Návod pro strategie 
vzorkování pŚi zámŊrném uvolŔování geneticky modifikovaných mikroorganismŢ vļetnŊ
virŢ.
idt EN 12686:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 

¶ ĻSN EN 12687
Biotechnologie – UvádŊní modifikovaných organismŢ do prostŚedí – Návod pro 
charakterizaci geneticky modifikovaného organismu na základŊ analýzy modifikace 
genomu. 
idt EN 12687:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 

¶ ĻSN EN 12689
Biotechnologie – Návod pro posuzování ļistoty, biologické aktivity a stability výrobkŢ na 
bázi mikroorganismŢ.
idt EN 12689:1998 
Vydána 2000/02/01 
Úļinnost 2000/03/01 
Oprava UR 4.00 

¶ ĻSN EN 12460
Biotechnologie – Velkovýroba a výroba – Pokyny pro výbŊr zaŚízení a jeho instalaci podle 
biologického rizika. 
idt EN 12460:1998 
Vydána 1999/09/01 
Úļinnost 1999/10/01 

¶ ĻSN EN 12347
Biotechnologie – Kritéria úļinnosti parních sterilizátorŢ a autoklávŢ.
idt EN 12347:1998 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 1999/05/01 

¶ ĻSN EN 12738
Biotechnologie – LaboratoŚe pro výzkum, vývoj a analýzu – Pokyny pro izolovaný chov 
zvíŚat naoļkovaných mikroorganismy pro pokusné úļely.
idt EN 12738:1999 
Vydána 2000/06/01 
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Úļinnost 2000/07/01 
¶ ĻSN EN 12741

Biotechnologie – LaboratoŚe pro výzkum, vývoj a analýzu – Pokyny pro biotechnologické 
laboratorní postupy. 
idt EN 12741:1999 
Vydána 2000/06/01 
Úļinnost 2000/07/01 

¶ ĻSN EN 12885
Biotechnologie – Kritéria úļinnosti zaŚízení na rozrušování bunŊk.
idt EN 12885:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN 12884
Biotechnologie – Kritéria úļinnosti odstŚedivek.
idt EN 12884:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN EN 12690
Biotechnologie – Kritéria úļinnosti hŚídelových tŊsnŊní.
idt EN 12690:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 
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SOUVISEJÍCÍ OBLASTI 

B.12 Ochrana zdraví a hygiena

B.12.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 20/1966 Sb., o péļi o zdraví lidu ve znŊní zákona ĻNR ļ. 210/1990 Sb., zákona 
ĻNR ļ. 425/1990 Sb., zákona ĻNR ļ. 548/1991 Sb., zákona ĻNR ļ. 550/1991 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 86/1992 Sb., ve znŊní zákona ĻNR ļ. 590/1992 Sb., zákona ĻNR ļ.
15/1993 Sb., zákona ļ. 161/1993 Sb., zákona ļ. 307/1993 Sb., zákona ļ. 60/1995, nálezu 
Ústavního soudu ļ. 206/1996 Sb., zákona ļ. 14/1997 Sb., zákona ļ. 79/1997 Sb., zákona ļ.
110/1997 Sb., zákona ļ. 83/1998 Sb., zákona ļ. 167/1998 Sb., zákona ļ. 71/2000 Sb., 
zákona ļ. 123/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ.
164/2001 Sb., zákona ļ. 260/2001 Sb., zákona ļ. 285/2002 Sb., zákona ļ. 290/2002 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 130/2003 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., zákona ļ.
356/2003 Sb., zákona ļ. 37/2004 Sb., zákona ļ. 53/2004 Sb., zákona ļ. 121/2004 Sb., 
zákona ļ. 156/2004 Sb. a zákona ļ. 422/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 8 – 10a Druhá ļást – Úļast obļanŢ, profesních organizací, profesních a jiných 
obļanských sdružení v péļi o zdraví; 
§ 8 – 9 Hlava první – Úļast obļanŢ;
§ 10 – 10a Hlava druhá – Úļast profesních organizací, profesních a jiných obļanských
sdružení;
§ 11 – 63 TŚetí ļást – Zdravotnictví; 
§ 11 – 30 Hlava první – Zdravotní péļe;

§ 11 – 12 Oddíl 1 – Poskytování zdravotní péļe;
§ 13 – 14 Oddíl 2 – Zdravotní výchova obyvatelstva; 
§ 15 – 16 Oddíl 3 – Ļinnost na úseku hygieny a boje proti infekļním onemocnŊním; 
§ 17 – 30 Oddíl 4 – LéļebnŊ preventivní péļe;
§ 17 – 26a Obsah léļebnŊ preventivní péļe;
§ 18a Závodní preventivní péļe;
§ 18b Záchranná služba; 
§ 19 LázeŔská péļe;
§ 20 Lékárenská péļe;
§ 21 Posudková ļinnost;
§ 22 Aktivní péļe o zdraví obyvatelstva; 
§ 23 Pouļení a souhlas nemocného; 
§ 25 Léļba prací; 
§ 26 Odnímání ļástí lidského tŊla v souvislosti s léļebnŊ preventivní péļí, lékaŚskou
vŊdou, výzkumem a výukovými úļely, odbŊr krve, tkání a orgánŢ;
§ 27 – 30 Jiné výkony; 
§ 30 LéļebnŊ preventivní péļe o cizí státní pŚíslušníky;

§ 31 – 42 Hlava druhá - Zdravotnická soustava; 
§ 31 – 33 Oddíl 1 – Soustava zdravotnických zaŚízení;
§ 34 – 38 Oddíl 2 – Druhy a úkoly zdravotnických zaŚízení;
§ 35 – 38 ZaŚízení léļebnŊ preventivní péļe;
§ 35 ZaŚízení ambulantní péļe a nemocnice; 
§ 35a ZaŚízení závodní preventivní péļe;
§ 36 Odborné léļebné ústavy; 
§ 37 Lékárny; 
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§ 38 Zvláštní dŊtská zaŚízení;
§ 39 – 42 Oddíl 3 – ZŚizování a provoz zdravotnických zaŚízení;

§ 52 – 60 Hlava ļtvrtá – Pracovníci ve zdravotnictví; 
§ 52 – 55 Oddíl 1 – ZpŢsobilost a poslání; 
§ 53 – 56 Podmínky pro výkon zdravotnických povolání; 
§ 55 Povinnosti pracovníkŢ ve zdravotnictví; 
§ 57 – 60 Oddíl 2 – Výchova, výuka a další vzdŊlávání;

§ 61 – 63 Hlava pátá – Materiální zabezpeļení zdravotnických služeb; 
§ 64 – 67 Ļtvrtá ļást – Úkoly vŊdy a výzkumu v péļi o zdraví lidu; 
§ 67a – 67e Pátá ļást – Zpracování osobních údajŢ souvisejících se zajišŠováním zdravotní 
péļe;

§ 67b Zdravotnická dokumentace; 
§ 67c Národní zdravotnický informaļní systém; 
§ 67d Registry; 

§ 68 – 77 Šestá ļást – řízení péļe o zdraví lidu a rozhodování pŚi výkonu zdravotní péļe;
§ 68 – 76 Hlava první – řízení péļe o zdraví lidu; 

§ 68 ÚstŚední orgány; 
§ 69 – 73 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 74 – 76 Orgány státní zdravotní správy, Pravomoc orgánŢ státní zdravotní správy a 
jejich zamŊstnancŢ;
§ 76 Zvláštní oprávnŊní zamŊstnancŢ Ļeského inspektorátu lázní a zŚídel;

§ 77 Hlava druhá – Rozhodování pŚi výkonu zdravotní péļe;
§ 78 – 84 Sedmá ļást – Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha – Národní zdravotní registry. 
Schváleno/Vydáno: 1966/03/17. Úļinnost: 1966/07/01. 

¶ zákon ļ. 79/1997 Sb., o léļivech a o zmŊnách a doplnŊních nŊkterých souvisejících 
zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 149/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ.
402/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 102/2001 Sb., zákona ļ. 138/2002 Sb. zákona ļ.
309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 129/2003 Sb. v úplném znŊní pod ļ.
402/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 274/2003 Sb. a zákona ļ. 228/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 70 Ļást první – Zákon o léļivech;
§ 1 – 5 Hlava první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel zákona; 
§ 2 – 4 Výklad pojmŢ;
§ 5 Základní ustanovení; 
§ 5a Používání léļivých pŚípravkŢ pŚi poskytování zdravotní péļe;
§ 5b Používání léļivých pŚípravkŢ pŚi poskytování veterinární péļe;

§ 6 – 22 Hlava druhá – Zabezpeļování léļiv;
§ 6 – 14b Díl první – Úkoly orgánŢ vykonávajících státní správu v oblasti léļiv;

§ 6 Výkon státní správy; 
§ 7 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 8 Ministerstva vnitra, spravedlnosti, obrany a financí; 
§ 9 Státní ústav pro kontrolu léļiv;
§ 10 Ministerstvo zemŊdŊlství;
§ 11 Státní veterinární správa; 
§ 12 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátŢ a léļiv;
§ 13 Krajské veterinární správy; 
§ 14 Státní úŚad pro jadernou bezpeļnost;
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§ 14a Ministerstvo životního prostŚedí;
§ 14b Generální Śeditelství cel; 

§ 15 – 17 Díl druhý – ZpŢsobilost osob pro zacházení s léļivy;
§ 15 Obecné pŚedpoklady;
§ 16 – 17 Odborné pŚedpoklady;

§ 18 – 22 Díl tŚetí – Povinnosti a oprávnŊní provozovatele; 
§ 18 Obecná ustanovení; 
§ 19 Povinnosti provozovatelŢ odebírajících nebo zpracovávajících lidskou krev, její 
složky nebo látky z nich pocházející; 

§ 23 – 32 Hlava tŚetí – Registrace léļivých pŚípravkŢ;
§ 23 PŚedmŊt registrace; 
§ 24 Žádost o registraci; 
§ 24a Humánní homeopatické pŚípravky;
§ 24b Veterinární homeopatické pŚípravky;
§ 25 Registraļní Śízení;
§ 26 Rozhodnutí o registraci; 
§ 26a ZmŊny registrace; 
§ 26b PŚevod registrace; 
§ 26c – 26d Údaje uvádŊné na obalu léļivých pŚípravkŢ a v pŚíbalové informaci; 
§ 26e Klasifikace humánních léļivých pŚípravkŢ pro výdej; 
§ 26f Klasifikace veterinárních léļivých pŚípravkŢ pro výdej; 
§ 27 – 27a Vzájemné uznávání registrací ļlenskými státy; 
§ 27b Registrace léļivých pŚípravkŢ centralizovaným postupem Spoleļenství;
§ 28 SoubŊžný dovoz léļivého pŚípravku;
§ 29 Poplatky za registraļní Śízení a úhrada nákladŢ;
§ 30 ZveŚejnŊní registrace a ochrana dŢvŊrných údajŢ;
§ 31 Povolování výjimek z registrace u veterinárních léļivých pŚípravkŢ;
§ 31a Specifické léļebné programy s využitím neregistrovaných humánních léļivých
pŚípravkŢ;
§ 32 Léļivé pŚípravky pro vzácná onemocnŊní;

§ 33 – 51 Hlava ļtvrtá – Výzkum, výroba, pŚíprava, distribuce, pŚedepisování, výdej a 
zneškodŔování léļiv;
§ 33 – 40 Díl první – Výzkum; 

§ 33 Klinické hodnocení humánních léļivých pŚípravkŢ;
§ 34 Ochrana subjektŢ hodnocení; 
§ 35 Etické komise; 
§ 36 Stanoviska etických komisí k multicentrickým klinickým hodnocením; 
§ 37 Zahájení klinického hodnocení; 
§ 38 PrŢbŊh a ukonļení klinického hodnocení; 
§ 38a Výroba hodnocených léļivých pŚípravkŢ, jejich dovoz ze tŚetích zemí a dozor 
nad provádŊním klinického hodnocení; 
§ 38b Hlášení nežádoucích pŚíhod a úļinkŢ a pŚedkládání zpráv; 
§ 39 Klinické hodnocení veterinárních léļiv;

§ 41 – 43 Díl druhý – Výroba, pŚíprava a distribuce léļiv;
§ 41 Výroba a dovoz ze tŚetích zemí; 
§ 41a Povolování výroby; 
§ 41b Povinnosti výrobce léļivých pŚípravkŢ;
§ 41c Odborné pŚedpoklady kvalifikované osoby výrobce léļivých pŚípravkŢ;
41d OdpovŊdnost kvalifikované osoby výrobce léļivých pŚípravkŢ;
§ 41e ZaŚízení transfúzní služby; 
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41f Kontrolní laboratoŚ;
41g OdpovŊdnost výrobce léļivých látek; 
§ 41h – 41i Požadavky na výrobu, kontrolu, pŚedepisování a používání veterinárních 
autogenních vakcín; 
§ 41j – 41k Zvláštní pravidla pro výrobu, uvádŊní do obŊhu, pŚedepisování a 
používání medikovaných krmiv; 
§ 42 Základní ustanovení o distribuci; 
§ 42a Povolování distribuce; 
§ 42b Povinnosti distributora; 
§ 42d Náležitosti žádosti o vydání dovozního nebo vývozního povolení; 
§ 42e Náležitosti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává dovozní 
nebo vývozní povolení, a dŢvody pro jeho nevydání nebo odebrání; 
§ 43 Lékárna a zdravotnické zaŚízení pŚipravující, upravující a odebírající léļivé
pŚípravky;

§ 44 – 47 Díl tŚetí – PŚedepisování léļivých pŚípravkŢ;
§ 45 PŚedepisování humánních léļivých pŚípravkŢ v ArmádŊ Ļeské republiky; 
§ 46 PŚedepisování humánních léļivých pŚípravkŢ u Policie Ļeské republiky; 
§ 47 PŚedepisování humánních léļivých pŚípravkŢ ve VŊzeŔské službŊ Ļeské
republiky;

§ 48 – 49 Díl ļtvrtý – Výdej léļivých pŚípravkŢ a prodej vyhrazených léļiv;
§ 48 – 49 Obecné zásady; 
§ 49 Výdej léļivých pŚípravkŢ v lékárnŊ;

§ 50 – 51 Díl pátý – ZneškodŔování léļiv;
§ 52 – 52g Hlava pátá – Farmakovigilance; 

§ 52 – 52c ZajišŠování farmakovigilance humánních léļivých pŚípravkŢ;
§ 52d – 52g ZajišŠování farmakovigilance veterinárních léļivých pŚípravkŢ;

§ 53 – 61 Hlava šestá – Informování, kontrolní ļinnost, opatŚení a sankce; 
§ 53 ZajištŊní informovanosti o závadách a nežádoucích úļincích léļivých pŚípravkŢ;
§ 53a VýmŊna informací mezi pŚíslušnými orgány ļlenských státŢ Spoleļenství;
§ 54 Kontrolní ļinnost;
§ 55 Dokladování provedených kontrol a propouštŊní šarží; 
§ 56 Zrušení a pozastavení registrace nebo povolení k výrobŊ nebo dovozu ze tŚetích
zemí, zákaz výdeje, používání, výroby nebo dovozu ze tŚetích zemí, stažení z trhu; 
§ 57 – 61 Sankce; 

§ 64 – 70 Hlava sedmá – Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 64 ZpŢsob a výše úhrady léļiv;
§ 65 Úhrada nákladŢ;
§ 66 Rozhodování; 
§ 67 Státní ústav pro kontrolu léļiv;
§ 68 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátŢ a léļiv;
§ 69 – 70 PŚechodná ustanovení; 

§ 71 – 74 Ļást druhá – ZmŊna a doplnŊní nŊkterých souvisejících zákonŢ;
§ 75 – 77 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
Schváleno/Vydáno: 1997/03/19. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ zákon ļ. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostŚedcích a o zmŊnŊ nŊkterých
souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 130/2003 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., v úplném 
znŊní pod ļ. 346/2003 Sb., ve znŊní zákona ļ. 58/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 52 Ļást první – O zdravotnických prostŚedcích;
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§ 1 – 2 Hlava I – Úvodní ustanovení; 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 3 Vymezení pojmŢ;

§ 4 – 7 Hlava II – Základní zásady; 
§ 4 Podmínky pro používání zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 5 Ochrana pŚed riziky; 
§ 7 Povolování výjimek; 

§ 8 – 16 Hlava III – Klinické hodnocení a klinické zkoušky; 
§ 8 Obecná ustanovení; 
§ 9 Etická komise; 
§ 10 Informovaný souhlas; 
§ 11 Podmínky provádŊní klinických zkoušek; 
§ 12 Dokumentace klinického hodnocení a klinických zkoušek; 
§ 13 Povinnosti zadavatele v souvislosti s klinickým hodnocením a klinickými 
zkouškami; 
§ 14 Povinnosti zkoušejícího pŚi klinickém hodnocení a klinických zkouškách; 
§ 15 – 16 ZpŢsobilost k provádŊní klinického hodnocení nebo klinických zkoušek; 

§ 17 – 19 Hlava IV – PŚedepisování a výdej zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 17 PŚedepisování zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 18 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostŚedkŢ s nejvyšší mírou rizika 
pro fyzické osoby; 
§ 19 Povinnosti související s nákupem, skladováním a prodejem zdravotnických 
prostŚedkŢ;

§ 20 – 30 Hlava V – Instalace, používání, údržba, servis a evidence zdravotnických 
prostŚedkŢ;

§ 20 Všeobecné požadavky; 
§ 21 Informace pro uživatele; 
§ 22 Instruktáž; 
§ 23 – 30 Instalace a používání zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 25 ĻištŊní, dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 27 Periodické bezpeļnostnŊ technické kontroly zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 28 Údržba a servis zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 29 Zvláštní ustanovení pro provoz; 
§ 30 Evidence zdravotnických prostŚedkŢ;

§ 31 – 35 Hlava VI – Ohlašovací povinnosti; 
§ 31 Oznamovací povinnosti; 
§ 32 – 35 Ohlašování, evidence, šetŚení nežádoucích pŚíhod a pŚedcházení nežádoucím 
pŚíhodám; 

§ 36 Hlava VII – OpatŚení k zajištŊní bezpeļnosti zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 36 Bezpeļnostní plán pro zdravotnické prostŚedky;

§ 37 – 41 Hlava VIII – Výkon státní správy a dalších ļinností v oblasti zdravotnických 
prostŚedkŢ;

§ 37 Orgány státní správy; 
§ 38 Ministerstvo; 
§ 39 PŚíslušná ministerstva; 
§ 40 Ústav; 
§ 41 Statistický ústav; 

§ 42 – 45 Hlava IX – Kontrola; 
§ 42 PŚedmŊt a rozsah kontroly v oblasti používání zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 43 Práva a povinnosti inspektorŢ;
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§ 44 Kontrolovaná osoba; 
§ 45 Náklady spojené s kontrolou; 

§ 46 – 47 Hlava X – Pokuty; 
§ 46 – 47 Ukládání pokut; 

§ 48 – 52 Hlava XI – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 48 Použití pŚedpisŢ o správním Śízení;
§ 49 Povinnost mlļenlivosti;
§ 50 Náklady; 
§ 52 PŚechodné ustanovení; 

§ 58 Ļást ļtvrtá – Úļinnost;
Schváleno/Vydáno: 2000/04/15. Úļinnost: 2000/07/01. 

¶ zákon ļ. 258/2000 Sb., o ochranŊ veŚejného zdraví a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících 
zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 274/2001 Sb., zákona ļ. 13/2002 Sb., 
zákona ļ. 76/2002 Sb., zákona ļ. 86/2002 Sb., zákona ļ. 120/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 
Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., zákona ļ. 356/2003 Sb., zákona ļ.
362/2003 Sb., zákona ļ. 167/2004 Sb., zákona ļ. 326/2004 Sb., zákona ļ. 562/2004 Sb., 
zákona ļ. 125/2005 Sb., zákona ļ. 253/2005 Sb. a zákona ļ. 392/2005 Sb., v úplném znŊní
pod ļ. 471/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 109 Ļást první – Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochranŊ veŚejného
zdraví;
§ 1 – 2 Hlava I – Základní ustanovení; 

§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 – 44 Hlava II – Péļe o životní a pracovní podmínky; 
§ 3 – 6 Díl 1 – Voda a výrobky pŚicházející do pŚímého styku s vodou, chemické pŚípravky
a vodárenské technologie, koupalištŊ a sauny; 

§ 3 Hygienické požadavky na vodu; 
§ 4 Povinnosti osob pŚi kontrole pitné vody, podmínky dodávky pitné vody; 
§ 5 Výrobky pŚicházející do pŚímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, 
chemické pŚípravky, úprava vody a vodárenské technologie; 
§ 6 KoupalištŊ a sauny; 

§ 7 – 14 Díl 2 – Podmínky pro výchovu, vzdŊlávání a zotavení dŊtí a mladistvých, 
podmínky vnitŚního prostŚedí stavby a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy pro 
hry dŊtí;

§ 7 Hygienické požadavky na prostory a provoz škol, pŚedškolních a školských 
zaŚízení, zaŚízení sociálnŊ výchovné ļinnosti a zaŚízení pro dŊti vyžadující okamžitou 
pomoc; 
§ 8 Zotavovací akce; 
§ 9 Podmínky úļasti dŊtí ve škole v pŚírodŊ a na zotavovací akci; 
§ 10 Podmínky úļasti fyzických osob ļinných pŚi škole v pŚírodŊ a zotavovací akci; 
§ 11 Povinnost základní a mateŚské školy, které vysílají dŊti na školu v pŚírodŊ, a 
poŚádající osoby; 
§ 12 Jiné podobné akce pro dŊti;
§ 13 VnitŚní prostŚedí staveb a hygienické požadavky na venkovní hrací plochy; 

§ 15 – 18 Díl 3 – Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaŚízení a ústavŢ
sociální péļe;
§ 19 – 24 Díl 4 - Hygienické požadavky na výkon ļinností epidemiologicky závažných a 
ubytovací služby; 

§ 19 PŚedpoklady pro výkon ļinností epidemiologicky závažných; 
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§ 20 Povinnosti fyzické osoby vykonávající ļinnosti epidemiologicky závažné; 
§ 21 Podmínky provozování ļinností epidemiologicky závažných; 
§ 21a Ubytovací služby; 
§ 22 Zákaz výkonŢ;
§ 23 – 24 Další podmínky provozování stravovacích služeb; 

§ 25 – 29 Díl 5 – Hygienické požadavky na pŚedmŊty bŊžného užívání; 
§ 25 Vymezení pŚedmŊtŢ bŊžného užívání; 
§ 26 Povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího a distributora pŚedmŊtŢ bŊžného
užívání;
§ 27 – 29 Další ustanovení pro vývoj, výrobu, uvedení na trh, distribuci a dovoz 
kosmetických prostŚedkŢ;

§ 30 – 36 Díl 6 – Ochrana pŚed hlukem, vibracemi a neionizujícím záŚením; 
§ 30 – 34 Hluk a vibrace; 
§ 35 – 36 Neionizující záŚení;

§ 37 – 44 Díl 7 – Ochrana zdraví pŚi práci; 
§ 37 Kategorizace prací; 
§ 39 Rizikové práce; 
§ 40 Evidence rizikových prací; 
§ 41 Používání biologických ļinitelŢ a azbestu; 
§ 41a Teplá voda pro osobní hygienu zamŊstnancŢ;

§ 44a – 44b Díl 8 – Nakládání s nebezpeļnými chemickými látkami a chemickými 
pŚípravky;

§ 44b Odborná zpŢsobilost;
§ 45 – 75 Hlava III – PŚedcházení vzniku a šíŚení infekļních onemocnŊní;
§ 45 – 54 Díl 1 – Oļkování a spolupráce orgánŢ ochrany veŚejného zdraví se 
zdravotnickými zaŚízeními; 

§ 53 – 54 OpatŚení proti šíŚení infekļních onemocnŊní fyzickými osobami, které 
vyluļují choroboplodné zárodky; 

§ 55 – 61 Díl 2 – Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace; 
§ 62 – 70 Díl 3 – Postup pŚi zjištŊní výskytu infekļního onemocnŊní;

§ 62 Hlášení infekļních onemocnŊní a zacházení s biologickým materiálem; 
§ 62a Epidemiologické šetŚení;
§ 63 Spolupráce správních úŚadŢ k zamezení šíŚení nákazy; 
§ 64 OpatŚení, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby; 
§ 65 Provedení karantény a ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace; 
§ 66 OpatŚení, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické 
osoby;
§ 67 Stanovení druhu a zpŢsobu provedení protiepidemických opatŚení v ohnisku 
nákazy;
§ 68 ProvádŊní opatŚení pŚed zavleļením infekļních onemocnŊní ze zahraniļí;
§ 69 MimoŚádná opatŚení pŚi epidemii a nebezpeļí jejího vzniku; 
§ 70 Léļení infekļních onemocnŊní;

§ 71 – 75a Díl 4 – Podmínky vyšetŚování nákazy vyvolané virem lidského imunodeficitu; 
§ 75a Systém epidemiologické bdŊlosti;

§ 76 – 77 Hlava IV – Další povinnosti osob v ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 78 – 95 Hlava V – Státní správa v ochranŊ veŚejného zdraví; 
§ 78 – 91 Díl 1 Státní správa v ochranŊ veŚejného zdraví, právní pŚedpisy v oblasti ochrany 
veŚejného zdraví, oprávnŊní a povinnosti orgánŢ ochrany veŚejného zdraví, povinnosti 
kontrolovaných osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav; 

§ 78 – 84 Oddíl 1 – Orgány státní správy v ochranŊ veŚejného zdraví a jejich úkoly; 
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§ 78 Orgány ochrany veŚejného zdraví; 
§ 79 SbŊr a zpracování osobních údajŢ;
§ 80 Ministerstvo zdravotnictví; 
§ 82 Krajské hygienické stanice; 
§ 83 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra; 
§ 83a – 83f Autorizace; 
§ 84 Státní zdravotní dozor; 
§ 85 Oddíl 2 – Právní pŚedpisy v oblasti ochrany veŚejného zdraví; 
§ 86 Oddíl 3 – Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav; 
§ 88 – 90 Oddíl 4 - OprávnŊní a povinnosti zamŊstnancŢ orgánŢ ochrany veŚejného
zdraví a povinnosti kontrolovaných osob; 

§ 92 – 94 Díl 2 – Sankce a správní Śízení;
§ 92 – 93 Ukládání pokut; 
§ 94 Použití správního Śádu a úļastníci Śízení;

§ 95 Díl 3 OpatŚení pŚi mimoŚádných okolnostech; 
§ 96 Hlava VI – OpatŚení obce v samostatné pŢsobnosti;
§ 97 – 109 Hlava VII – Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;
§ 97 – 100e Díl 1 – Spoleļná ustanovení; 
§ 101 – 106 Díl 2 – PŚechodná ustanovení; 
§ 107 – 109 Díl 3 – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 110 – 132 Ļást druhá – dvacátá tŚetí – ZmŊny souvisejících zákonŢ;
§ 133 Ļást dvacátá pátá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 2 – Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla; 
PŚíloha ļ. 3 – Územní pracovištŊ krajských hygienických stanic. 
Schváleno/Vydáno: 2000/07/14. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 164/2001 Sb., o pŚírodních léļivých zdrojích, zdrojích pŚírodních
minerálních vod, pŚírodních léļebných lázních a lázeŔských místech a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ (lázeŔský zákon), ve znŊní zákona ļ. 76/2002 Sb. a 
zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 47 Ļást první – PŚírodní léļivé zdroje, zdroje pŚírodních minerálních vod, pŚírodní
léļebné láznŊ a lázeŔská místa; 
§ 1 – 4 Hlava I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Hodnocení a využívání pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních minerálních 
vod;
§ 4 Právní povaha pŚírodního léļivého zdroje, zdroje pŚírodní minerální vody a 
výtŊžkŢ z nich; 

§ 5 – 15 Hlava II – Využívání zdrojŢ;
§ 5 OsvŊdļení o zdroji; 
§ 6 Návrh na vydání osvŊdļení;
§ 7 Náležitosti osvŊdļení;
§ 8 Oznamovací povinnost; 
§ 9 – 15 Povolení k využívání zdrojŢ;
§ 10 Žádost o vydání povolení k využívání zdroje; 
§ 11 Úļastníci Śízení o povolení k využívání zdroje; 
§ 12 – 13 Povolení k využívání zdroje; 
§ 14 ZmŊny a zrušení povolení k využití zdroje; 
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§ 15 Zánik povolení k využívání zdroje; 
§ 16 – 19 Hlava III – Uživatel zdroje a odborný dohled; 

§ 18 Další uživatel a správce pŚírodního léļivého zdroje; 
§ 19 Odborný dohled; 

§ 20 Hlava IV – Poplatek za využívání zdroje pŚírodní minerální vody; 
§ 21 – 24 Hlava V – Ochrana zdrojŢ;

§ 21 Stanovení ochranných pásem; 
§ 22 Ochranné pásmo I. stupnŊ;
§ 23 Ochranné pásmo II. stupnŊ;
§ 24 Hranice ochranných pásem; 

§ 25 – 31 Hlava VI – PŚírodní léļebné láznŊ a lázeŔská místa; 
§ 25 Podmínky pro stanovení pŚírodních léļebných lázní; 
§ 26 Návrh na stanovení pŚírodních léļebných lázní; 
§ 27 Klimatické podmínky pŚírodních léļebných lázní; 
§ 28 Podmínky pro stanovení lázeŔského místa; 
§ 29 Návrh na stanovení lázeŔského místa; 
§ 30 VnitŚní území lázeŔského místa, hranice lázeŔského místa; 
§ 31 Název lázeŔského místa a používání oznaļení „láznŊ“ v názvu obce; 

§ 32 – 34 Hlava VII – Povinnosti vlastníkŢ nemovitostí, omezení vlastnických práv, 
náhrada újmy; 

§ 32 Povinnosti vlastníkŢ nemovitostí; 
§ 33 Omezení vlastnických práv; 
§ 34 Náhrada újmy; 

§ 35 – 39 Hlava VIII – Výkon státní správy ve vŊcech zdrojŢ, pŚírodních léļebných lázní a 
lázeŔských míst; 

§ 37 Souhlas k nŊkterým ļinnostem; 
§ 39 OprávnŊní zamŊstnancŢ ministerstva a jiných povŊŚených osob; 

§ 40 Hlava IX – Referenļní laboratoŚ pŚírodních léļivých zdrojŢ;
§ 41 Hlava X – Pokuty; 
§ 42 – 47 Hlava XI – Spoleļná, pŚechodná a závŊreļná ustanovení; 

§ 43 Vztah zákona k nŊkterým dalším zákonŢm; 
§ 44 – 45 PŚechodná ustanovení; 
§ 46 ZmocŔovací ustanovení; 
§ 47 Zrušovací ustanovení; 

§ 48 Ļást druhá – ZmŊna živnostenského zákona; 
§ 49 Ļást tŚetí – ZmŊna pŚestupkového zákona; 
§ 50 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o péļi o zdraví lidu; 
§ 51 Ļást pátá – Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/04/13. Úļinnost: 2001/06/18. 

¶ zákon ļ. 285/2002 Sb., o darování, odbŊrech a transplantacích tkání a orgánŢ a o 
zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (transplantaļní zákon), ve znŊní zákona ļ. 228/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 32 Ļást první – Darování, odbŊry a transplantace tkání a orgánŢ;
§ 1 – 2 Hlava I – Obecná ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 16 Hlava II – OdbŊr tkání a orgánŢ;
§ 3 – 9 Díl 1 – OdbŊr tkání a orgánŢ od žijících dárcŢ;

§ 3 PŚípustnost odbŊru tkání a orgánŢ od žijícího dárce; 
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§ 4 Ochrana nezletilých osob, osob zbavených zpŢsobilosti k právním úkonŢm a osob, 
které s ohledem na svŢj momentální zdravotní stav nejsou schopny zvážit veškeré 
dŢsledky provedení odbŊru obnovitelné tkánŊ pro vlastní zdraví; 
§ 5 Etická komise; 
§ 6 Posouzení zdravotní zpŢsobilosti žijícího dárce; 
§ 7 Úplné pouļení a souhlas; 
§ 8 PodmínŊní odbŊru od žijícího dárce; 
§ 9 Transplantace tkání nebo orgánŢ odebraných z jiného dŢvodu než za úļelem 
transplantace;

§ 10 – 14 Díl 2 – OdbŊr od zemŚelých dárcŢ;
§ 10 PŚípustnost odbŊru od zemŚelého dárce a náležitosti zjištŊní smrti; 
§ 11 NepŚípustnost odbŊru od zemŚelého dárce; 
§ 12 Odebrané tkánŊ a orgány; 
§ 13 Pitvy; 
§ 14 Úcta k lidskému tŊlu;

§ 15 – 16 Díl 3 – SdŊlení pŚedpokládaného odbŊru osobŊ blízké a nesouhlas s posmrtným 
odbŊrem; 
§ 17 Hlava III – PŚíjemce; 
§ 18 Hlava IV – Národní zdravotní registry související s transplantacemi; 
§ 19 – 25 Hlava V – Povinnosti zdravotnických zaŚízení pŚi poskytování zdravotní péļe
v souvislosti s darováním a transplantacemi tkání a orgánŢ;

§ 19 Poskytování informací o zdravotním stavu; 
§ 20 Respektování anonymity mezi dárci a pŚíjemci a informaļní povinnost 
zdravotnických zaŚízení;
§ 21 Zdravotnická zaŚízení provádŊjící odbŊry a transplantace; 
§ 22 Transplantaļní centrum; 
§ 23 TkáŔová banka; 
§ 24 StŚedisko pro vyhledávání dárcŢ krvetvorných bunŊk;
§ 25 Koordinaļní stŚedisko transplantací; 

§ 26 – 26g Hlava VI – Mezinárodní spolupráce; 
§ 27 – 28 Hlava VII – Jiné ļinnosti související s darováním, odbŊrem a transplantacemi; 

§ 27 ZajišŠování informací pro veŚejnost;
§ 28 Zákaz finanļního prospŊchu nebo jiných výhod a obchodování s tkánŊmi a 
orgány;

§ 29 – 30 Hlava VIII – Pokuty; 
§ 31 – 32 Hlava IX – Spoleļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 33 Ļást druhá – ZmŊna trestního zákona; 
§ 34 Ļást tŚetí – ZmŊna zákona o veŚejném zdravotním pojištŊní;
§ 35 Ļást ļtvrtá – ZmŊna zákona o pŚestupcích;
§ 36 Ļást pátá – ZmŊna zákona o péļi o zdraví lidu; 
§ 37 Ļást šestá – ZmŊna zákona o zdravotní péļi v nestátních zdravotnických zaŚízeních;
§ 38 Ļást sedmá – ZmŊna zákona o Ļeské lékaŚské komoŚe, Ļeské stomatologické komoŚe
a Ļeské lékárnické komoŚe;
§ 39 Ļást osmá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Protokol o zjištŊní smrti; 
PŚíloha ļ. 2 – ZjišŠování smrti v pŚípadech prokazování smrti mozku (A. Stav, na jehož 
základŊ lze uvažovat o diagnóze smrti mozku; B. Klinické známky smrti mozku a 
vyšetŚení je prokazující; C. VyšetŚení potvrzující nevratnost smrti mozku). 
Schváleno/Vydáno: 2001/05/30. Úļinnost: 2002/09/01 (s výjimkou Ļásti páté, bodŢ 3 a 5). 
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Zákony související 
¶ zákon ļ. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištŊní zamŊstnancŢ, ve znŊní zákona ļ.

16/1959 Sb., zákona ļ. 58/1964 Sb., zákona ļ. 65/1965 Sb., zákona ļ. 67/1965 Sb., zákona 
ļ. 87/1968 Sb., zákona ļ. 88/1968 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva Federálního 
shromáždŊní ļ. 8/1982 Sb., zákona ļ. 73/1982 Sb., zákona ļ. 148/1983 Sb., zákona ļ.
109/1984 Sb., zákona ļ. 51/1987 Sb., zákona ļ. 110/1990 Sb., zákona ļ. 180/1990 Sb., 
zákona ļ. 306/1991 Sb., zákona ļ. 550/1991 Sb., zákona ļ. 582/1991 Sb., zákona ļ.
235/1992 Sb., zákona ļ. 589/1992 Sb., zákona ļ. 37/1993 Sb., zákona ļ. 160/1993 Sb., 
zákona ļ. 308/1993 Sb., zákona ļ. 182/1994 Sb., zákona ļ. 241/1994 Sb., zákona ļ.
118/1995 Sb., zákona ļ. 160/1995 Sb., zákona ļ. 113/1997 Sb., zákona ļ. 61/1999 Sb., 
zákona ļ. 247/1999 Sb., zákona ļ. 18/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ.
238/2000 Sb. a zákona ļ. 309/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1956/11/30. Úļinnost: 1957/01/01. 

¶ zákon ļ. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeļností práce, ve znŊní
zákona ļ. 575/1990 Sb., zákona ļ. 159/1992 Sb., zákona ļ. 47/1994 Sb., zákona ļ. 71/2000 
Sb., zákona ļ. 124/2000 Sb., zákona ļ. 151/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb. a zákona ļ.
320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1968/12/20. Úļinnost: 1969/01/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 133/1985 Sb., o požární ochranŊ, ve znŊní zákona ļ. 203/1994 Sb., zákona 
ļ. 237/2000 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1985/12/17. Úļinnost: 1986/07/01. 

¶ zákon ļ. 220/1991 Sb., o Ļeské lékaŚské komoŚe, Ļeské stomatologické komoŚe a 
Ļeské lékárnické komoŚe, ve znŊní zákona ļ. 160/1992 Sb. a zákona ļ. 285/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1991/05/08. Úļinnost: 1991/06/01. 

¶ zákon ļ. 160/1992 Sb., o zdravotní péļi v nestátních zdravotnických zaŚízeních, ve 
znŊní zákona ļ. 161/1993 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 285/2002 Sb., zákona ļ.
320/2002 Sb. a zákona ļ. 121/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/03/19. Úļinnost: 1992/04/15. 

¶ zákon ļ. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištŊní, ve znŊní zákona 
ļ. 10/1993 Sb., zákona ļ. 15/1993 Sb., zákona ļ. 161/1993 Sb., zákona ļ. 324/1993 Sb., 
zákona ļ. 42/1994 Sb., zákona ļ. 241/1994 Sb., zákona ļ. 59/1995 Sb., zákona ļ. 149/1996 
Sb., zákona ļ. 48/1997 Sb., zákona ļ. 127/1998 Sb., zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ.
118/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 492/2000 Sb., zákona ļ. 138/2001 Sb., 
zákona ļ. 49/2002 Sb., zákona ļ. 176/2002 Sb., zákona ļ. 198/2002 Sb., zákona ļ.
285/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 222/2003 Sb., 
zákona ļ. 274/2003 Sb., zákona ļ. 362/2003 Sb., zákona ļ. 424/2003 Sb., zákona ļ.
425/2003 Sb., zákona ļ. 455/2003 Sb., zákona ļ. 85/2004 Sb., zákona ļ. 359/2004 Sb. a 
zákona ļ. 438/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/11/20. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ļ. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbŊ, ve znŊní zákona ļ. 358/1999 Sb., zákona 
ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb. a zákona ļ. 118/2004 Sb. 
(§ 36 PŚeprava nebezpeļných vŊcí; § 36a Bezpeļnostní poradci pro pŚepravu
nebezpeļných vŊcí).
Schváleno/Vydáno: 1995/05/25. Úļinnost: 1995/10/01. 

¶ zákon ļ. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záŚení
(atomový zákon) a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/07/01. 

¶ zákon ļ. 19/1997 Sb., o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem chemických 
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zbraní a o zmŊnŊ a doplnŊní zákona ļ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 
Śádu (stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, zákona ļ. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákona ļ.
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 249/2000 Sb. 
a zákona ļ. 356/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/02/26. 

¶ zákon ļ. 48/1997 Sb., o veŚejném zdravotním pojištŊní a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých
souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 242/1997 Sb., zákona ļ. 2/1998 Sb., zákona ļ.
127/1998 Sb., zákona ļ. 225/1999 Sb., zákona ļ. 363/1999 Sb., zákona ļ. 18/2000 Sb., 
zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu ļ. 167/2000 Sb., 
zákona ļ. 220/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ. 459/2000 Sb., zákona ļ.
176/2000 Sb., zákona ļ. 198/2002 Sb., zákona ļ. 285/2002 Sb., zákona ļ. 309/2002 Sb., 
zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 222/2003 Sb., zákona ļ. 274/2003 Sb., zákona ļ.
362/2003 Sb., zákona ļ. 424/2003 Sb., zákona ļ. 425/2003 Sb., zákona ļ. 455/2003 Sb., 
zákona ļ. 85/2004 Sb., zákona ļ. 359/2004 Sb., zákona ļ. 422/2004 Sb., zákona ļ.
436/2004 Sb., zákona ļ. 438/2004 Sb. a zákona ļ. 123/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/03/07. Úļinnost: 1997/04/01. 

¶ zákon ļ. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmŊnŊ a doplnŊní
nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 166/1999 Sb., zákona ļ. 119/2000 Sb., 
zákona ļ. 306/2000 Sb., zákona ļ. 146/2002 Sb., zákona ļ. 131/2003 Sb., zákona ļ.
274/2003 Sb., zákona ļ. 94/2004 Sb. a zákona ļ. 316/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ.
456/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/04/24. Úļinnost: 1997/09/01. 

¶ zákon ļ. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmŊnŊ nŊkterých dalších zákonŢ, ve 
znŊní zákona ļ. 354/1999 Sb., zákona ļ. 117/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ.
57/2001 Sb., zákona ļ. 185/2001 Sb., zákona ļ. 407/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., 
zákona ļ. 223/2003 Sb. a zákona ļ. 362/2004 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 466/2004 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 228/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/06/11. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ zákon ļ. 238/2000 Sb., o Hasiļském záchranném sboru Ļeské republiky a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/28. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 102/2001 Sb., o obecné bezpeļnosti výrobkŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ
(zákon o obecné bezpeļnosti výrobkŢ), ve znŊní zákona ļ. 146/2002 Sb., zákona ļ.
277/2003 Sb. a zákona ļ. 348/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/28. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádŊní biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek 
na trh a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb. a 
zákona ļ. 125/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/08. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ zákon ļ. 146/2002 Sb., o Státní zemŊdŊlské a potravináŚské inspekci a o zmŊnŊ
nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. zákona ļ. 94/2004 Sb., 
zákona ļ. 316/2004 Sb. a zákona ļ. 321/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/20. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení § 21). 

¶ zákon ļ. 281/2002 Sb., o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem 
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o zmŊnŊ živnostenského 
zákona.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/30. Úļinnost: 2002/06/28 (s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2 a 
§ 8 odst. 2 písm. b)). 
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¶ zákon ļ. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ
nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 186/2004 Sb., zákona ļ. 125/2005 Sb. a zákona ļ.
345/2005 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 434/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/23. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

B.12.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 290 /1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. 

Schváleno/Vydáno: 1995/11/15. Úļinnost: 1996/01/01. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje naŚízení vlády ļ. 192/1988 Sb., o 

jedech a nŊkterých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a 
kterým se pro úļely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy. 
Schváleno/Vydáno: 1998/12/16. Úļinnost: 1999/01/19. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 114/1999 Sb., kterým se pro úļely trestního zákona stanoví, co se 
považuje za jedy, nakažlivé choroby a škŢdce, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 40/2002 Sb. a 
naŚízení vlády ĻR ļ. 444/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Chemické látky, které se pro úļely trestního zákona považují za jedy; 
PŚíloha ļ. 2 – Nakažlivé lidské choroby pro úļely trestního zákona; 
PŚíloha ļ. 3 – Nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodáŚsky dŢležitých zvíŚat pro 
úļely trestního práva; 
PŚíloha ļ. 4 – Nakažlivé choroby a škŢdci užitkových rostlin pro úļely trestního zákona. 
Schváleno/Vydáno: 1999/05/10. Úļinnost: 1999/06/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 342/2000 Sb., kterým se stanoví zdravotnické prostŚedky, které 
mohou ohrozit zdraví ļlovŊka.
Schváleno/Vydáno: 2000/08/30. Úļinnost: 2000/09/27. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 480/2000 Sb., o ochranŊ zdraví pŚed neionizujícím záŚením. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Podmínky ochrany zdraví osob; 
§ 4 – 7 ZaŚazování laserŢ do tŚíd, výstražné texty a signalizace; 
§ 6 Technická dokumentace laserŢ;
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Nejvyšší pŚípustné hodnoty; 
PŚíloha ļ. 2 – VysvŊtlení pojmŢ, matematické vztahy, použité jednotky a symboly pro 
interval frekvencí od hodnoty 0 Hz do hodnoty 3.10^11 Hz; 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsob zjišŠování nepŚekroļení nejvyšších pŚípustných hodnot; 
PŚíloha ļ. 4 – Nejvyšší pŚípustné hodnoty pro expozici osob ultrafialovému, viditelnému a 
infraļervenému záŚení nelaserových technologických zdrojŢ;
PŚíloha ļ. 5; 
PŚíloha ļ. 6 – ZpŢsob zjišŠování expozice osob ultrafialovému, viditelnému a 
infraļervenému záŚení technologických zdrojŢ.
Schváleno/Vydáno: 2000/11/22. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 502/2000 Sb., o ochranŊ zdraví pŚed nepŚíznivými úļinky hluku a 
vibrací, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 88/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 Základní pojem; 
§ 3 – 10 Hluk na pracovištích; 
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§ 3 Ustálený a promŊnný hluk; 
§ 4 Hluk s výraznými tónovými složkami; 
§ 5 Impulsní hluk; 
§ 6 Vysokofrekvenļní hluk; 
§ 7 Ultrazvuk; 
§ 8 Infrazvuk a nízkofrekvenļní hluk; 
§ 9 Nejvyšší pŚípustné hodnoty hluku na pracovištích pro jinou než osmihodinovou denní 
pracovní dobu; 
§ 10 Osobní ochranné pracovní prostŚedky proti hluku; 
§ 11 – 12 Hluk v chránŊném venkovním prostoru, v chránŊných vnitŚních prostorech 
staveb a v chránŊných venkovních prostorech staveb; 
§ 11 Nejvyšší pŚípustné hodnoty hluku v chránŊných vnitŚních prostorech staveb; 
§ 12 Nejvyšší pŚípustné hodnoty hluku v chránŊném venkovním prostoru a v chránŊných
venkovních prostorech staveb; 
§ 13 – 18a Vibrace; 
§ 13 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vibrací; 
§ 14 Nejvyšší pŚípustné hodnoty celkových vertikálních a horizontálních vibrací; 
§ 16 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vibrací pŚenášených na ruce; 
§ 17 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vibrací pŚenášených zvláštním zpŢsobem; 
§ 18 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vibrací na pracovištích pro jinou než osmihodinovou 
denní pracovní dobu; 
§ 18a Stanovení prŢmŊrné expozice vibracím za více pracovních dnŢ;
§ 19 – 22 Vibrace v chránŊných vnitŚních prostorech staveb; 
§ 19 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení a ve stavbách obļanského
vybavení;
§ 20 Nejvyšší pŚípustné hodnoty vertikálních vibrací o kmitoļtu nižším než 0,5 Hz; 
§ 21 ZpŢsob mŊŚení a hodnocení hluku a vibrací; 
§ 22 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – VysvŊtlení pojmŢ, vymezení veliļin;
PŚíloha ļ. 2 – Korekce pro stanovení nejvyšších pŚípustných hodnot hluku v pracovním 
prostŚedí – Korekce na druh ļinnosti;
PŚíloha ļ. 3 – Nejvyšší pŚípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
vysokofrekvenļního hluku v úzkých kmitoļtových pásmech o šíŚi 6 procent; 
PŚíloha ļ. 4 – Korekce na druh vykonávané ļinnosti pŚi expozici infrazvuku a 
nízkofrekvenļnímu hluku; 
PŚíloha ļ. 5 – Korekce pro stanovení nejvyšších pŚípustných hodnot hluku v chránŊných
vnitŚních prostorech staveb; 
PŚíloha ļ. 6 – Korekce pro stanovení nejvyšších pŚípustných hodnot hluku v chránŊném 
venkovním prostoru a v chránŊných venkovních prostorech staveb; 
PŚíloha ļ. 7 – Korekce na stanovení nejvyšších pŚípustných hodnot hluku z leteckého 
provozu;
PŚíloha ļ. 8 – Kmitoļtová pásma, ve kterých je tŚeba hodnotit vibrace s ohledem na jejich 
pŢsobení na ļlovŊka;
PŚíloha ļ. 9 – SmŊnové základní hladiny zrychlení vibrací Latp v dB a smŊnové základní 
efektivní hodnoty zrychlení vibrací aetp v m.s-2 v tŚetinooktávových pásmech pro 
osmihodinovou pracovní dobu; 
PŚíloha ļ. 10 – Základní hladiny zrychlení (efektivní hodnoty zrychlení) vibrací 
v chránŊných vnitŚních prostorech staveb; 
PŚíloha ļ. 11 – Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací; 
PŚíloha ļ. 12 – Nejvyšší pŚípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací a otŚesŢ v chránŊných
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vnitŚních prostorech staveb; 
PŚíloha ļ. 13 – Nejvyšší pŚípustné hladiny zrychlení vertikálních vibrací Latp a nejvyšší 
pŚípustné efektivní hodnoty vibrací aetp o kmitoļtu nižším než 0,5 Hz v tŚetinooktávových
pásmech; 
PŚíloha ļ. 14 – Nejvyšší pŚípustné vážené hladiny a hodnoty zrychlení vertikálních vibrací 
o kmitoļtu nižším než 0,5 Hz. 
Schváleno/Vydáno: 2000/11/27. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamŊstnancŢ pŚi práci, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 523/2002 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ.
441/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 
§ 3 – 27 Ļást druhá – Rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatŚení
k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ;

§ 3 OsvŊtlení;
§ 4 Tepelná zátŊž, zátŊž chladem a minimální opatŚení k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ;
§ 5 Ochranné nápoje; 
§ 6 VŊtrání a klimatizovaná pracovištŊ;
§ 7 Fyzická zátŊž a prostorové požadavky související s fyzickou zátŊží;
§ 8 – 9 Zdravotní rizika a opatŚení k ochranŊ zdraví pŚi ruļní manipulaci s bŚemeny; 
§ 10 Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátŊž související s prací; 
§ 11 – 13 Zdravotní rizika práce na zaŚízeních se zobrazovacími jednotkami a opatŚení
k ochranŊ zdraví; 
§ 14 Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorŢ a prachu; 
§ 15 – 16 Hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho iontových 
slouļenin a opatŚení k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ;
§ 17 Chemické karcinogeny, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a 
mutageny; 
§ 18 Hodnocení zdravotního rizika; 
§ 19 OpatŚení k ochranŊ zdraví pŚi práci s chemickými karcinogeny nebo mutageny; 
§ 21 Ochrana zdraví pŚi práci s azbestem a jiných pracích, které mohou být zdrojem 
expozice azbestu; 
§ 22 Biologické ļinitele;
§ 23 Hodnocení zdravotního rizika pŚi práci s biologickými ļiniteli;
§ 24 OpatŚení k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ;
§ 25 Další opatŚení k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ ve zdravotnických a veterinárních 
zaŚízeních;
§ 26 Zvláštní opatŚení v prŢmyslových procesech, laboratoŚích a prostorách pro chov 
laboratorních zvíŚat;
§ 27 OpatŚení k ochranŊ zdraví zamŊstnancŢ pŚi používání osobních ochranných 
pracovních prostŚedkŢ;

§ 28 – 29 Ļást tŚetí – Hygienické požadavky na vybavení pracovišŠ;
§ 28 Zásobování vodou; 
§ 29 Sanitární a pomocná zaŚízení;

§ 30 – 32 Ļást ļtvrtá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 32 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Mikroklimatické podmínky (Ļást A – PŚípustné hodnoty a hodnocení 
mikroklimatických podmínek z hlediska ochrany veŚejného zdraví; Ļást B – DlouhodobŊ a 
krátkodobŊ únosné hodnoty pracovnŊ tepelné zátŊže; Ļást C – Požadavky na 
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mikroklimatické podmínky pŚi práci v hlubinných dolech; Ļást D – PŚípustné povrchové 
teploty pevných materiálŢ a teploty kapalin, s nimiž pŚichází kŢže do pŚímého styku); 
PŚíloha ļ. 2 – Hygienické limity látek v ovzduší pracovišŠ a zpŢsoby jejich mŊŚení a 
hodnocení (Ļást A – PŚípustné expoziļní limity (PEL) a nejvyšší pŚípustné koncentrace 
(NPK-P) chemických látek v ovzduší pracovišŠ; Ļást B – PŚípustné expoziļní limity smŊsi
chemických látek; Ļást C – Hodnocení inhalaļní expozice a strategie mŊŚení škodlivin 
v ovzduší pracovišŠ);
PŚíloha ļ. 3 – PŚípustné expoziļní limity pro prach; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na vŊtrání pracovišŠ;
PŚíloha ļ. 5 – PŚípustné hodnoty fyziologických ukazatelŢ pracovní zátŊže (Ļást A – 
PŚípustné hodnoty energetického výdeje a srdeļní frekvence; Ļást B – PŚípustné hodnoty 
lokální zátŊže svalŢ vyjádŚené v % maximální svalové síly /Fmax/; Ļást C – PŚípustné
hmotnosti ruļnŊ pŚenášených bŚemen; Ļást D – Postup pro mŊŚení a hodnocení lokální 
svalové zátŊže horních konļetin; Ļást E – Postup pŚi úpravách PEL v pracovním ovzduší); 
PŚíloha ļ. 6 – (Ļást A – Prostorové požadavky na pracovištŊ; Ļást B – Prostorové 
požadavky na pracovištŊ, na kterých nemohou být splnŊny normové hodnoty pro denní 
nebo sdružené osvŊtlení; Ļást C – NŊkteré požadavky na pracovní místo; Ļást D – 
Pracovní polohy a jejich hodnocení); 
PŚíloha ļ. 7 – (Ļást A – Požadavky na pracovištŊ se zobrazovací jednotkou; Ļást B – 
Hodnocení úrovnŊ pracovních podmínek z hlediska psychické a zrakové zátŊže);
PŚíloha ļ. 8 – Hodnocení expozice olovu a jeho iontovým slouļeninám a pŚíkladový
seznam ļinností, pŚi kterých mŢže docházet k expozici olovu; 
PŚíloha ļ. 9 – Seznam karcinogenŢ; Seznam pracovních procesŢ s rizikem chemické 
karcinogenity; Seznam mutagenŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Seznam biologických ļinitelŢ, jejich klasifikace a související požadavky na 
pracovištŊ;
PŚíloha ļ. 11 – (Ļást A – Sanitární a pomocná zaŚízení; Ļást B – Pomocná zaŚízení).
Schváleno/Vydáno: 2001/04/18. Úļinnost: 2001/06/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpŢsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánŢ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 6; 
PŚíloha – Záznam o úrazu. 
Schváleno/Vydáno: 2001/11/14. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostŚedkŢ, mycích, ļisticích a 
dezinfekļních prostŚedkŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 6; 
PŚíloha ļ. 1 – Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výbŊr a použití ochranných prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – (Jednotlivé ochranné prostŚedky);
PŚíloha ļ. 3 – (Práce a ļinnosti, které vyžadují poskytování ochranných prostŚedkŢ);
PŚíloha ļ. 4 – PŚíklady druhŢ prací z hlediska zneļištŊní; Doporuļená množství mycích a 
ļisticích prostŚedkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2001/11/14. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 342/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
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§ 1 – 11 Ļást první – Požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku; 
§ 2 Vymezení pojmŢ pro úļely tohoto naŚízení;
§ 12 Ļást druhá – ZmŊna naŚízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku; 
§ 13 – 14 Ļást tŚetí – Ustanovení pŚechodné a zrušovací; 
§ 15 Ļást ļtvrtá – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – ZaŚízení, pro která jsou stanoveny nejvyšší pŚípustné hodnoty emisí hluku; 
PŚíloha ļ. 2 – ZaŚízení, pro která je stanoven pouze požadavek na oznaļení údajem o 
garantované hladinŊ akustického výkonu; 
PŚíloha ļ. 3 – Metody mŊŚení hluku vyzaŚovaného zaŚízeními urļenými k použití ve 
venkovním prostoru a šíŚeného vzduchem; 
PŚíloha ļ. 4 – PŚípustné hodnoty emisí hluku pro zaŚízení uvedená v PŚíloze ļ. 1 k tomuto 
naŚízení;
PŚíloha ļ. 5 – VnitŚní Śízení výroby s posouzením technické dokumentace a periodickou 
kontrolou;
PŚíloha ļ. 6 – OvŊŚení jednotlivého zaŚízení;
PŚíloha ļ. 7 – Úplné zabezpeļování jakosti; 
PŚíloha ļ. 8 – VnitŚní kontrola výroby; 
PŚíloha ļ. 9 – Podmínky pro udŊlení autorizace; 
PŚíloha ļ. 10 – Náležitosti prohlášení o shodŊ;
PŚíloha ļ. 11 – Vzor údaje o garantované hladinŊ akustického výkonu; 
PŚíloha ļ. 12 – Náležitosti ES prohlášení o shodŊ.
Schváleno/Vydáno: 2001/11/26. Úļinnost: 2002/04/01 (s výjimkou Ļásti druhé, § 1 odst. 6, 
§ 5 odst. 4, § 6 odst. 3 a 4, § 9 a § 10). 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 436/2002 Sb., kterým se provádí zákon ļ. 285/2002 Sb., o darování, 
odbŊrech a transplantacích tkání a orgánŢ a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ (transplantaļní
zákon).
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Potvrzení nevratnosti klinických známek smrti mozku. 
Schváleno/Vydáno: 2002/09/25. Úļinnost: 2002/10/11. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostŚedky.
Oblast úpravy:
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 Podmínky uvedení osobních ochranných prostŚedkŢ na trh a do provozu; 
§ 3 Postupy posuzování shody; 
§ 4 ES pŚezkoušení typu; 
§ 5 ES systém Śízení jakosti výrobku; 
§ 6 Systém zajištŊní ES jakosti výroby prostŚednictvím dohledu; 
§ 7 ES prohlašování o shodŊ;
§ 8 Oznaļení CE a jiné oznaļování;
§ 9 Oznámení o uložení ochranného opatŚení;
§ 10 Podmínky autorizace; 
§ 11 – 13 Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
§ 13 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Úplný seznam druhŢ osobních ochranných prostŚedkŢ, na které se toto 
naŚízení nevztahuje; 
PŚíloha ļ. 2 – Základní požadavky na bezpeļnost a ochranu zdraví; 
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PŚíloha ļ. 3 – Technická dokumentace dodávaná výrobcem; 
PŚíloha ļ. 4 – Vzor ES prohlášení o shodŊ;
PŚíloha ļ. 5 – Podmínky autorizace. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/09. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního prŢkazu
zamŊstnancŢ orgánŢ ochrany veŚejného zdraví. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Vzor služebního prŢkazu zamŊstnancŢ orgánŢ ochrany veŚejného zdraví. 
Schváleno/Vydáno: 2003/04/23. Úļinnost: 2003/10/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 73/2004 Sb., o zrušení lázeŔského místa v obci Železnice. 
Schváleno/Vydáno: 2004/01/21. Úļinnost: 2004/03/20. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní 
implantabilní zdravotnické prostŚedky a kterým se mŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 251/2003 
Sb., kterým se mŊní nŊkterá naŚízení vlády vydaná k provedení zákona ļ. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 18 Ļást první – Technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické 
prostŚedky;

§ 1 – 3 Úvodní ustanovení; 
§ 4 Obecné zásady; 
§ 5 Oznaļování aktivních prostŚedkŢ;
§ 6 UvádŊní na trh a do provozu; 
§ 7 Uvedení do provozu aktivních prostŚedkŢ po jejich vystavování; 
§ 8 Postup pŚi možném ohrožení zdraví, popŚípadŊ života lidí aktivními prostŚedky;
§ 9 Nežádoucí pŚíhody;
§ 10 – 13 Postupy posuzování shody; 
§ 14 Klinické zkoušky; 
§ 15 Notifikované osoby; 
§ 16 Soubor údajŢ;
§ 17 – 18 Ustanovení pŚechodná a závŊreļná;
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
§ 18 Zrušovací ustanovení; 

§ 19 – Ļást druhá – ZmŊna naŚízení vlády, kterým se mŊní nŊkterá naŚízení vlády vydaná 
k provedení zákona ļ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a 
doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ;
§ 20 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Základní požadavky; 
PŚíloha ļ. 2 – ES prohlášení o shodŊ (Systém úplného zabezpeļení jakosti); 
PŚíloha ļ. 3 – ES pŚezkoušení typu; 
PŚíloha ļ. 4 – ES ovŊŚování;
PŚíloha ļ. 5 – ES prohlášení o shodŊ s typem (Zabezpeļení jakosti výroby); 
PŚíloha ļ. 6 – Ustanovení o aktivních prostŚedcích urļených pro zvláštní úļely;
PŚíloha ļ. 7 – Klinické hodnocení a klinické zkoušky; 
PŚíloha ļ. 8 – Základní kritéria pro notifikované osoby; 
PŚíloha ļ. 9 – FormuláŚ pro registraci osob (právnických nebo fyzických); 
PŚíloha ļ. 10 – FormuláŚ pro registraci aktivních prostŚedkŢ;
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PŚíloha ļ. 11 – FormuláŚ pro registraci informací vztahujících se k certifikaci aktivních 
prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 12 – FormuláŚ hlášení o klinických zkouškách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/17. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
zdravotnické prostŚedky a kterým se mŊní naŚízení vlády ļ. 251/2003 Sb., kterým se mŊní
nŊkterá naŚízení vlády vydaná k provedení zákona ļ. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 18 Ļást první – Technické požadavky na zdravotnické prostŚedky;

§ 1 – 2 Úvodní ustanovení; 
§ 3 Vymezení pojmŢ;
§ 4 Obecné zásady; 
§ 5 Oznaļování zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 6 NeoprávnŊné pŚipojení oznaļení CE; 
§ 7 Klasifikace; 
§ 8 – 10 Postupy posuzování shody; 
§ 11 Zvláštní postup pro systémy a soupravy zdravotnických prostŚedkŢ;
§ 12 Postupy posuzování shody z hlediska minimalizace rizika pŚenosu nákazy TSE 
na ļlovŊka;
§ 13 Oznamovací povinnost osob odpovŊdných za uvádŊní zdravotnických prostŚedkŢ
na trh; 
§ 14 Soubor údajŢ;
§ 15 Klinické zkoušky; 
§ 16 Notifikované osoby; 
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
§ 18 Zrušovací ustanovení; 

§ 19 Ļást druhá – ZmŊna naŚízení vlády, kterým se mŊní nŊkterá naŚízení vlády vydaná 
k provedení zákona ļ. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmŊnŊ a 
doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ
§ 20 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Základní požadavky (I. Všeobecné požadavky; II. Požadavky na návrh a 
konstrukci zdravotnických prostŚedkŢ);
PŚíloha ļ. 2 – ES prohlášení o shodŊ (Systém úplného zabezpeļení jakosti); 
PŚíloha ļ. 3 – ES pŚezkoušení typu; 
PŚíloha ļ. 4 – ES ovŊŚování;
PŚíloha ļ. 5 – ES prohlášení o shodŊ (Zabezpeļení jakosti výroby); 
PŚíloha ļ. 6 – ES prohlášení o shodŊ (Zabezpeļení jakosti zdravotnického prostŚedku);
PŚíloha ļ. 7 – ES prohlášení o shodŊ;
PŚíloha ļ. 8 – Prohlášení o zdravotnických prostŚedcích pro zvláštní úļely;
PŚíloha ļ. 9 – Klasifikaļní pravidla (I. VysvŊtlivky; II. ProvádŊcí pravidla; III. 
Klasifikace);
PŚíloha ļ. 10 – Bližší informace ke klinickému hodnocení a klinickým zkouškám; 
PŚíloha ļ. 11 – Kritéria, která musí splŔovat notifikované osoby; 
PŚíloha ļ. 12 – (1. Analýza rizik a Śízení rizik; 2. Hodnocení zdravotnických prostŚedkŢ
tŚídy III notifikovanými osobami); 
PŚíloha ļ. 13 – FormuláŚ pro registraci osob (právnických nebo fyzických); 
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PŚíloha ļ. 14 – FormuláŚ pro registraci zdravotnických prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 15 – FormuláŚ pro registraci informací vztahujících se k certifikaci 
zdravotnických prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 16 – FormuláŚ hlášení o klinických zkouškách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/05. Úļinnost: 2004/06/02. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formŊ informace o výskytu 
nebezpeļných nepotravináŚských výrobkŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 Obsah a forma informace; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – LhŢty pro oznamování informací orgány dozoru; 
PŚíloha ļ. 2 – FormuláŚ oznámení; 
PŚíloha ļ. 3 – FormuláŚ oznámení pro hraļky;
PŚíloha ļ. 4 – Reakce oznámení 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/02. Úļinnost: 2004/07/07. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
diagnostické zdravotnické prostŚedky in vitro. 
Oblast úpravy:
§ 3 Výklad pojmŢ;
§ 4 Obecné zásady; 
§ 5 Uvedení in vitro diagnostik na trh a do provozu; 
§ 6 Vystavování in vitro diagnostik; 
§ 7 Spoleļné technické specifikace; 
§ 8 Postupy posuzování shody; 
§ 9 Oznaļování in vitro diagnostik; 
§ 10 Nesprávné použití oznaļení CE; 
§ 11 Oznamování osob a in vitro diagnostik; 
§ 12 Postup pŚi pŚedcházení nežádoucím pŚíhodám a pŚi jejich vzniku; 
§ 13 Soubor údajŢ;
§ 14 Ochranná opatŚení a úprava seznamu in vitro diagnostik podle pŚílohy ļ. 2; 
§ 15 Notifikované osoby; 
§ 16 PŚechodná ustanovení; 
§ 17 Zrušovací ustanovení; 
§ 18 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Základní požadavky (A. Všeobecné požadavky; B. Požadavky na návrh a 
výrobu);
PŚíloha ļ. 2 – Seznam in vitro diagnostik uvedených v § 8 odst. 2 a 3; 
PŚíloha ļ. 3 – ES prohlášení o shodŊ;
PŚíloha ļ. 4 – ES prohlášení o shodŊ (Systém úplného zabezpeļování jakosti); 
PŚíloha ļ. 5 – ES pŚezkoušení typu; 
PŚíloha ļ. 6 – ES ovŊŚování;
PŚíloha ļ. 7 – ES prohlášení o shodŊ (Zabezpeļení jakosti výroby); 
PŚíloha ļ. 8 – Prohlášení a postupy týkající se in vitro diagnostik pro hodnocení funkļní
zpŢsobilosti;
PŚíloha ļ. 9 – Základní kritéria pro notifikované osoby; 
PŚíloha ļ. 10 – Spoleļné technické specifikace pro in vitro diagnostika; 
PŚíloha ļ. 11 – FormuláŚ pro oznámení in vitro diagnostik; 
PŚíloha ļ. 12 – FormuláŚ pro oznámení informací vztahujících se k certifikaci in vitro 
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diagnostik;
PŚíloha ļ. 13 – FormuláŚ pro oznámení osob (právnických nebo fyzických). 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/07. Úļinnost: 2004/08/04. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku 
rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Úkoly ļlenŢ sítŊ;
§ 4 Úkoly Národního kontaktního místa; 
§ 5 Postup Národního kontaktního místa pŚi oznámení výskytu rizikového výrobku ļlenem 
sítŊ;
§ 6 Postup Národního kontaktního místa pŚi oznámení výskytu rizikového výrobku 
Evropskou komisí; 
§ 7 Postup orgánŢ státního dozoru a celních orgánŢ pŚi výskytu rizikového výrobku; 
§ 8 Postup vŊcnŊ pŚíslušného orgánu státního dozoru pŚi oznámení výskytu rizikového 
výrobku Národním kontaktním místem; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2005/02/09. Úļinnost: 2005/03/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeļnost a ochranu 
zdraví pŚi práci na pracovištích s nebezpeļím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
§ 5 Úļinnost;
PŚíloha – Další požadavky na zpŢsob organizace práce a pracovních postupŢ, které je 
zamŊstnavatel povinen zajistit pŚi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpeļný
provoz a používání technických zaŚízení poskytovaných zamŊstnancŢm pro práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou. 
Schváleno/Vydáno: 2005/08/17. Úļinnost: 2005/10/04. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻSR ļ. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimoŚádném odškodnŊní osob za 

poškození na zdraví pŚi plnŊní úkolŢ požární ochrany, ve znŊní naŚízení vlády ĻSR ļ.
168/1989 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 195/1995 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 497/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1986/05/13. Úļinnost: 1986/07/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 
shody, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 174/1998 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 78/1999 Sb., 
naŚízení vlády ĻR ļ. 323/2000 Sb., naŚízení vlády ļ. 344/2000 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ.
329/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/25. Úļinnost: 1997/09/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteļností,
ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 89/1999 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 152/1999 Sb., naŚízení
vlády ĻR ļ. 17/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 275/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ.
403/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 549/2002 Sb. (PŚíloha ļ. 5 – Seznam utajovaných 
skuteļností v pŢsobnosti Ministerstva zdravotnictví; PŚíloha ļ. 12 – Seznam 
utajovaných skuteļností v pŢsobnosti Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost).
Schváleno/Vydáno: 1998/10/19. Úļinnost: 1998/11/02. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochranŊ, ve znŊní
naŚízení vlády ĻR ļ. 498/2002 Sb. 
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Schváleno/Vydáno: 2001/04/18. Úļinnost: 2001/05/22. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zaŚízení a 

ochranné systémy urļené pro použití v prostŚedí s nebezpeļím výbuchu. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/09. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištŊní bezpeļnosti a 
ochrany zdraví pŚi práci v prostŚedí s nebezpeļím výbuchu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/06/02. Úļinnost: 2004/09/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 101/2005 Sb., o podrobnŊjších požadavcích na pracovištŊ a pracovní 
prostŚedí.
Schváleno/Vydáno: 2005/01/26. Úļinnost: 2005/03/01. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 351/2005 Sb., o stanovení výļtu kódŢ kombinované nomenklatury 
spoleļného celního sazebníku a názvŢ oznaļujících lidskou krev, její složky a krevní 
deriváty z ní vyrobené, uvádŊných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo 
vývozu.
Schváleno/Vydáno: 2005/08/17. Úļinnost: 2005/09/30. 

B.12.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 22/1989 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi

práci a bezpeļnosti provozu pŚi hornické ļinnosti a pŚi ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem v podzemí, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 477/1991 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 340/1992 
Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 3/1994 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 54/1996 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ.
109/1998 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 434/2000 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 330/2002 Sb., vyhlášky ļ.
141/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1988/12/29. Úļinnost: 1989/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 26/1989 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi
práci a bezpeļnosti provozu pŚi hornické ļinnosti a pŚi ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem na povrchu, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 340/1992 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 8/1994 
Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 236/1998 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 434/2000 Sb., vyhlášky ļ. 142/2004 
Sb. a vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1988/12/29. Úļinnost: 1989/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 51/1989 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi
práci a bezpeļnosti provozu pŚi úpravŊ a zušlechŠování nerostŢ, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ.
340/1992 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 9/1994 Sb., vyhlášky ĻBÚ ļ. 237/1998 Sb., vyhlášky 
ĻBÚ ļ. 434/2000 Sb., vyhlášky ļ. 143/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1988/12/29. Úļinnost: 1989/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského úŚadu bezpeļnosti práce a Ļeského báŔského úŚadu ļ. 324/1990 
Sb., o bezpeļnosti práce a technických zaŚízení pŚi stavebních pracích, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 363/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1990/07/31. Úļinnost: 1990/11/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k 
zajištŊní bezpeļnosti a ochrany zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu pŚi výrobŊ a 
zpracování výbušnin a o odborné zpŢsobilosti pracovníkŢ pro tuto ļinnost, ve znŊní
vyhlášky ĻBÚ ļ. 340/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/13. Úļinnost: 1992/06/30. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištŊní
bezpeļnosti a ochrany zdraví pŚi obsluze a práci na elektrických zaŚízeních pŚi hornické 
ļinnosti a pŚi ļinnosti provádŊné hornickým zpŢsobem. 
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Schváleno/Vydáno: 1995/08/11. Úļinnost: 1995/09/25. 
¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištŊní bezpeļnosti

a ochrany zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu pŚi ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem v podzemí, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 238/1998 Sb., vyhlášky ļ. 144/2004 Sb. a 
vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1996/02/07. Úļinnost: 1996/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky 
k zajištŊní bezpeļnosti a ochrany zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu pŚi likvidaci 
hlavních dŢlních dŊl, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 32/2000 Sb. a vyhlášky ļ. 592/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/02/25. Úļinnost: 1997/05/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a ļasové rozmezí preventivních 
prohlídek, ve znŊní vyhlášky MZ ĻR ļ. 183/2000 Sb. a vyhlášky MZ ĻR ļ. 372/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Obsah a ļasové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékaŚ pro dospŊlé;
§ 2 Obsah a ļasové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékaŚ pro dŊti a 
dorost;
§ 3 Obsah a ļasové rozmezí preventivních prohlídek v oboru stomatologie; 
§ 4 Obsah a ļasové rozmezí preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví; 
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1997/03/13. Úļinnost: 1997/04/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup pŚi uznávání nemocí 
z povolání a vydává seznam zdravotnických zaŚízení, které tyto nemoci uznávají, ve znŊní
vyhlášky ļ. 38/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/12/12. Úļinnost: 1998/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR a MZe ĻR ļ. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léļiva a správná 
praxe prodejcŢ vyhrazených léļiv, ve znŊní vyhlášky MZ ĻR a MZe ĻR ļ. 123/2001 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vyhrazená léļiva;
§ 3 Správná praxe prodejcŢ vyhrazených léļiv;
§ 4 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1998/01/30. Úļinnost: 1998/02/03. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištŊní bezpeļnosti
a ochrany zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu dŢlní dráhy hnŊdouhelného lomu. 
Schváleno/Vydáno: 1998/02/09. Úļinnost: 1998/04/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonŢ
s bodovými hodnotami, ve znŊní vyhlášky MZ ĻR ļ. 55/2000 Sb., vyhlášky MZ ĻR ļ.
135/2000 Sb., vyhlášky MZ ĻR ļ. 449/2000 Sb., vyhlášky MZ ĻR ļ. 101/2002 Sb., 
vyhlášky MZ ĻR ļ. 291/2002 Sb. a vyhlášky ļ. 493/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/06/02. Úļinnost: 1998/07/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 239/1998 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi
práci a bezpeļnosti provozu pŚi tŊžbŊ a úpravŊ ropy a zemního plynu a pŚi vrtných a 
geofyzikálních pracích a o zmŊnŊ nŊkterých pŚedpisŢ k zajištŊní bezpeļnosti a ochrany 
zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu pŚi hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné
hornickým zpŢsobem, ve znŊní vyhlášky ĻBÚ ļ. 360/2001 Sb. a vyhlášky ļ. 298/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/09/30. Úļinnost: 1999/04/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Karlova Studánka. 
Oblast úpravy:
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§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. StupnŊ.
Schváleno/Vydáno: 1999/07/23. Úļinnost: 1999/11/07. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší pŚípustné zbytky 
veterinárních léļiv a biologicky aktivních látek používaných v živoļišné výrobŊ
v potravinách a potravinových surovinách, ve znŊní vyhlášky MZ ĻR ļ. 106/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 5; 
PŚíloha – Maximální limity reziduí (Skupina I – 1. Antiinfekļní látky; 2. Antiparazitika; 3. 
Látky úļinné na nervový systém; 4. ProtizánŊtlivé látky; 5. Kortikoidy; Skupina II – 1. 
Anorganické chemické látky; 2. Organické chemické látky; 3. Látky všeobecnŊ
považované za bezpeļné; 4. Látky používané ve veterinárních homeopatických léļivých
pŚípravcích; 5. Látky používané jako potravinová aditiva pro lidský konzum; 6. Látky 
rostlinného pŢvodu; Skupina III – 1. Antiinfekļní látky; 2. Antiparazitické látky; 5. 
ProtizánŊtlivé látky; 7. Kortikoidy; Skupina IV). 
Schváleno/Vydáno: 2000/07/28. Úļinnost: 2000/09/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 439/2000 Sb., o oļkování proti infekļním nemocem, ve znŊní
vyhlášky MZ ĻR ļ. 478/2002 Sb. a vyhlášky ļ. 30/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Rozsah úpravy; 
§ 2 Oļkování;
§ 3 Pravidelné oļkování proti tuberkulóze; 
§ 4 Pravidelné oļkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a invazivnímu onemocnŊní
vyvolanému Haemophilem influenzae b; 
§ 5 Pravidelné oļkování proti pŚenosné dŊtské obrnŊ;
§ 6 Pravidelné oļkování proti spalniļkám, zardŊnkám a pŚíušnicím; 
§ 7 Pravidelné oļkování proti virové hepatitidŊ B; 
§ 8 Pravidelné oļkování proti chŚipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae; 
§ 9 Pravidelné oļkování proti virové hepatitidŊ A a virové hepatitidŊ B pŚi poranŊní
injekļní jehlou; 
§ 11 Zvláštní oļkování proti virové hepatitidŊ B; 
§ 11a Zvláštní oļkování proti virové hepatitidŊ A a virové hepatitidŊ B; 
§ 12 Zvláštní oļkování proti vzteklinŊ;
§ 13 Zvláštní oļkování proti chŚipce a nákazám vyvolaným Streptokokem pneumoniae; 
§ 14 Oļkování proti vzteklinŊ a proti tetanu pŚi úrazech, poranŊních a nehojících se ranách; 
§ 15 ProvádŊní oļkování;
§ 16 Kontraindikace oļkování;
§ 17 Postup pŚi výskytu nežádoucího úļinku a závady oļkovací látky; 
§ 18 PŚípady, kdy je tŚeba provést vyšetŚení imunity a zpŢsoby jejího vyšetŚování;
§ 19 Podmínky provedení pasivní imunizace; 
§ 20 PracovištŊ s vyšším rizikem vzniku infekļního onemocnŊní;
§ 21 Podmínky, za nichž smŊjí být fyzické osoby zaŚazeny na pracovištŊ s vyšším rizikem 
vzniku infekļního onemocnŊní;
§ 22 Náležitosti záznamu o oļkování;
§ 23 – 25 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha – Imunoprofylaxe tetanu pŚi poranŊní.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/06. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR a MZe ĻR ļ. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a 
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bližší podmínky klinického hodnocení léļiv, ve znŊní vyhlášky ļ. 301/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Spoleļná ustanovení; 

§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Obecné zásady správné klinické praxe; 

§ 3 – 21 Ļást druhá – Klinické hodnocení humánních léļiv;
§ 3 – 6 Hlava první – Etické komise; 

§ 3 – 6 Ustavení, složení a ļinnost etické komise; 
§ 5 UdŊlení souhlasu s provádŊním klinického hodnocení; 
§ 6 ZmŊny podmínek klinického hodnocení; 

§ 7 – 11 Hlava druhá – Zkoušející; 
§ 7 Základní ļinnosti zkoušejícího; 
§ 8 Pouļení a informovaný souhlas subjektu hodnocení; 
§ 9 Záznamy a zprávy; 
§ 10 Oznamování závažných nežádoucích pŚíhod;
§ 11 PŚerušení klinického hodnocení a jeho ukonļení pŚed provedením všech úkonŢ
stanovených protokolem; 

§ 12 – 19 Hlava tŚetí – Zadavatel; 
§ 12 Základní ļinnosti zadavatele; 
§ 13 Žádost o povolení a ohlášení klinického hodnocení Státnímu ústavu pro kontrolu 
léļiv;
§ 14 Vedení klinického hodnocení, sbŊr údajŢ a uchovávání záznamŢ;
§ 15 Informace o prŢbŊhu klinického hodnocení; 
§ 16 Ohlášení zmŊny podmínek klinického hodnocení; 
§ 17 Ostatní informace o hodnoceném pŚípravku a klinickém hodnocení; 
§ 18 Informace o ukonļení klinického hodnocení a souhrnná zpráva; 
§ 19 Hodnocená léļiva a jejich oznaļování;

§ 20 – 21 Hlava ļtvrtá – Monitorování a audit klinického hodnocení; 
§ 20 Monitorování klinického hodnocení; 
§ 21 Audit; 

§ 22 – 49 Ļást tŚetí – Klinické hodnocení veterinárních léļiv;
§ 22 Dozor nad prŢbŊhem klinického hodnocení; 
§ 23 Zkoušející; 
§ 24 Záznamy a zprávy; 
§ 25 Oznamování závažných nežádoucích úļinkŢ;
§ 26 PŚerušení a pŚedļasné ukonļení klinického hodnocení; 
§ 27 Zadavatel; 
§ 28 Žádost o povolení klinického hodnocení; 
§ 29 Vedení klinického hodnocení; 
§ 30 Ostatní informace o hodnoceném léļivu a klinickém hodnocení; 
§ 31 Informace o ukonļení hodnocení a souhrnná zpráva; 
§ 32 Hodnocená léļiva a jejich oznaļení;
§ 33 Monitorování klinického hodnocení; 
§ 34 Audit; 
§ 35 Klinické hodnocení imunobiologických pŚípravkŢ;
§ 36 – 37 Kvalitativní a kvantitativní podrobnosti o složkách; 
§ 38 – 42 Produkce a kontrola výchozích materiálŢ;
§ 43 – 45 OvŊŚování bezpeļnosti;
§ 46 – 49 OvŊŚování úļinnosti;

§ 50 – 51 Ļást ļtvrtá – ZávŊreļná ustanovení; 
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PŚíloha ļ. 1 – Protokol klinického hodnocení a dodatky protokolu; 
PŚíloha ļ. 2 – Údaje uvádŊné v pouļení subjektu hodnocení a písemném informovaném 
souhlasu;
PŚíloha ļ. 3 – Základní dokumenty, které slouží k prokázání dodržování zásad správné 
klinické praxe a požadavkŢ právních pŚedpisŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Zpráva o prŢbŊhu klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 5 – Soubor informací pro zkoušejícího; 
PŚíloha ļ. 6 – Farmaceutické údaje o hodnocených léļivech pŚedkládané s žádostí o 
povolení klinického hodnocení (zahrnuje všechny pŚípravky použité ve studii vļetnŊ
placeba);
PŚíloha ļ. 7 – Informace o ukonļení klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 8 – Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení; 
PŚíloha ļ. 9 – Ļinnost monitora klinického hodnocení; 
PŚíloha ļ. 10 – Dokumenty dostupné pro klinické hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 11 – Zpráva o prŢbŊhu klinického hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 12 – Protokol klinického hodnocení veterinárních léļiv a dodatky protokolu; 
PŚíloha ļ. 13 – Soubor informací pro zkoušejícího v pŚípadŊ klinického hodnocení 
veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 14 – Farmaceutické údaje o hodnocených veterinárních léļivech pŚedkládané s 
žádostí o povolení klinického hodnocení (zahrnuje všechny pŚípravky použité ve studii 
vļetnŊ placeba); 
PŚíloha ļ. 15 – Informace o ukonļení klinického hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 16 – Souhrnná zpráva o klinickém hodnocení veterinárních léļiv;
PŚíloha ļ. 17 – Podrobnosti a dokumenty týkající se testování, bezpeļnosti a ovŊŚování
úļinnosti imunologických veterinárních léļivých pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/08. Úļinnost: 2000/12/29. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, zpŢsoby ohlašování 
nežádoucích pŚíhod zdravotnických prostŚedkŢ, jejich evidování, šetŚení a vyhodnocování, 
dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem pŚedcházení vzniku 
nežádoucích pŚíhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích pŚíhodách
zdravotnických prostŚedkŢ), ve znŊní vyhlášky ļ. 304/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Ohlášení nežádoucí pŚíhody;
§ 2 Evidování nežádoucích pŚíhod;
§ 3 ŠetŚení a vyhodnocování nežádoucích pŚíhod;
§ 4 Informování o výsledku šetŚení nežádoucí pŚíhody;
§ 5 Následné sledování zdravotnického prostŚedku dotļeného nežádoucí pŚíhodou;
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – FormuláŚ I pro první hlášení nežádoucí pŚíhody zdravotnického prostŚedku;
PŚíloha ļ. 2 – FormuláŚ II pro závŊreļné hlášení nežádoucí pŚíhody zdravotnického 
prostŚedku.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/19. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR a MZe ĻR ļ. 504/2000 Sb., kterou se stanoví správná laboratorní praxe 
v oblasti léļiv.
Schváleno/Vydáno: 2000/12/22. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje ložiska 
peloidu Vrbka lázeŔského místa Mšené-LáznŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 



330

§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/19. Úļinnost: 2001/04/10. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 13/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodních léļivých zdrojŢ
lázeŔského místa Bludov. 
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
PŚílohy 1 – 2. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/22. Úļinnost: 2001/04/11. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostŚedky,
o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostŚedku a o 
požadavcích na vzdŊlání a praxi fyzické osoby odpovŊdné za výrobu kosmetického 
prostŚedku (vyhláška o kosmetických prostŚedcích), ve znŊní vyhlášky MZ ĻR ļ. 268/2001 
Sb. a vyhlášky ļ. 444/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Hygienické požadavky na kosmetické prostŚedky;
§ 1 Složení kosmetických prostŚedkŢ;
§ 2 Znaļení kosmetických prostŚedkŢ;
§ 3 Rozsah uchovávaných údajŢ o kosmetickém prostŚedku;
§ 4 Náležitosti žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostŚedku;
§ 5 Náležitosti žádosti o povolení pŚípustnosti jiných látek; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ 1 – PŚíkladmý výļet kosmetických prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Seznam látek, které nesmŊjí být souļástí složení kosmetických prostŚedkŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Ļást 1 (Seznam látek pŚípustných v kosmetických prostŚedcích jen s 
omezením, nejvyšší pŚípustné koncentrace vybraných látek a podmínky použití); Ļást 2 
(Seznam látek pŚípustných v kosmetických prostŚedcích jen s omezením a doļasnŊ,
nejvyšší pŚípustné koncentrace vybraných látek, podmínky použití a datum, do kdy je 
použití povoleno); 
PŚíloha ļ. 4 – Ļást 1 (Seznam povolených barviv, která lze použít k barvení kosmetických 
prostŚedkŢ, oblast použití a nejvyšší pŚípustné koncentrace a požadavky na ļistotu
vybraných barviv); Ļást 2 (Seznam doļasnŊ povolených barviv, která lze použít k barvení 
kosmetických prostŚedkŢ, oblast použití a nejvyšší pŚípustné koncentrace, požadavky na 
ļistotu vybraných barviv a datum, do kdy je použití povoleno); 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam látek vylouļených z pŢsobnosti této vyhlášky; 
PŚíloha ļ. 6 – Ļást 1 (Seznam konzervaļních pŚísad povolených v kosmetických 
prostŚedcích, nejvyšší pŚípustné koncentrace, požadavky na ļistotu vybraných 
konzervaļních pŚísad a podmínky použití); Ļást 2 (Seznam konzervaļních pŚísad doļasnŊ
povolených v kosmetických prostŚedcích, nejvyšší pŚípustné koncentrace, požadavky na 
ļistotu vybraných konzervaļních pŚísad a podmínky použití); 
PŚíloha ļ. 7 – Ļást 1 (Seznam filtrŢ ultrafialového záŚení /UV filtry/ povolených pro 
kosmetické prostŚedky); Ļást 2 (Seznam UV filtrŢ doļasnŊ povolených pro kosmetické 
prostŚedky);
PŚíloha ļ. 8; 
PŚíloha ļ. 8a. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/08. Úļinnost: 2001/01/23. 
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¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky urļené pro styk 
s potravinami a pokrmy, ve znŊní vyhlášky ļ. 186/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/01/19. Úļinnost: 2001/02/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hraļky a výrobky pro 
dŊti ve vŊku do 3 let, ve znŊní vyhlášky ļ. 521/2005 Sb. 
Oblast úpravy: 
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 – 12 Výrobky pro dŊti;
§ 3 Barvení a potisk; 
§ 4 Znaļení a písemné prohlášení; 
§ 5 Výrobky s nemetalickou povrchovou úpravou; 
§ 6 Výrobky z plastŢ;
§ 7 Výrobky z elastomerŢ;
§ 8 Výrobky z textilií vļetnŊ netkaných textilií; 
§ 9 Výrobky z pŚírodní usnŊ a kožešiny; 
§ 10 Výrobky z kovŢ;
§ 12 Specifické požadavky na dŊtskou obuv; 
§ 13 – 14 Hraļky;
§ 13 Hygienické požadavky na složení hraļek a jejich znaļení;
§ 14 Zkoušení hraļek;
§ 15 – 18 Spoleļná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Zkouška odolnosti materiálu vŢļi pŢsobení potu a slin; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam rizikových aromatických aminŢ, které vznikají rozkladem 
azobarviv;
PŚíloha ļ. 3 – Seznam zakázaných barviv; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na ļistotu barviv a pigmentŢ používaných pro barvení a potisk 
textilií vļetnŊ netkaných pŚi výrobŊ výrobkŢ pro dŊti;
PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na ļistotu sazí; 
PŚíloha ļ. 6 – Seznam esterŢ kyseliny ftalové; 
PŚíloha ļ. 7 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek z povrchových nemetalických 
úprav výrobkŢ pro dŊti;
PŚíloha ļ. 8 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek z plastŢ použitých pro výrobky pro 
dŊti;
PŚíloha ļ. 9 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek z elastomerŢ použitých pro 
výrobky pro dŊti;
PŚíloha ļ. 10 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek z textilií a netkaných textilií 
použitých pro výrobky pro dŊti;
PŚíloha ļ. 11 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek z pŚírodních usní a kožešin 
použitých pro výrobky pro dŊti;
PŚíloha ļ. 12 – Hygienické limity vyluhovacích zkoušek na textilní materiály použité pŚi
výrobŊ hraļek.
Schváleno/Vydáno: 2001/02/08. Úļinnost: 2001/02/27. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro 
dŊti, ve znŊní vyhlášky ļ. 148/2004 Sb. 
Oblast úpravy: 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 UmístŊní;
§ 3 Prostorové podmínky; 
§ 4 Ubytování, osvŊtlení, vybavení a úklid; 
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§ 5 Zásobování vodou; 
§ 6 OdstraŔování odpadkŢ a nakládání se splaškovými odpadními vodami; 
§ 7 Stravování; 
§ 8 Režim dne; 
§ 9 ZávŊreļné ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Skupiny potravin, které nelze podávat ani používat k pŚípravŊ pokrmŢ, a 
podmínky pro použití nŊkterých potravin; 
PŚíloha ļ. 2 – NáplŔ kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v 
pŚírodŊ;
PŚíloha ļ. 3 – Vzor posudku o zdravotní zpŢsobilosti dítŊte k úļasti na zotavovací akci a 
škole v pŚírodŊ;
PŚíloha ļ. 4 – Minimální rozsah vybavení lékárniļky pro zotavovací akce pro dŊti a pro 
školy v pŚírodŊ.
Schváleno/Vydáno: 2001/03/02. Úļinnost: 2001/03/26. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 156/2001 Sb., o ochranných pásmech pŚírodního léļivého zdroje v 
HronovŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 Úvodní ustanovení; 
§ 2 Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
§ 3 Ochranné pásmo 2. stupnŊ;
§ 4 – 5 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Ochranné pásmo 1. stupnŊ;
PŚíloha ļ. 2 – Ochranná pásma. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/25. Úļinnost: 2001/08/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) 
zákona ļ. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zmŊnŊ a doplnŊní
nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, pro maso, masné výrobky, 
ryby, ostatní vodní živoļichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 264/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 9 Oddíl 1 – Maso; 

§ 2 ĻlenŊní na druhy a skupiny; 
§ 3 Oznaļování;
§ 4 Požadavky na jakost; 
§ 5 Technologické požadavky; 
§ 6 UvádŊní do obŊhu;
§ 7 Skladování; 
§ 8 PŚeprava;
§ 9 Prodej; 

§ 10 – 17 Oddíl 2 – Masné výrobky; 
§ 11 ĻlenŊní na druhy a skupiny; 
§ 12 Oznaļování;
§ 13 Požadavky na jakost; 
§ 14 Technologické požadavky; 
§ 15 UvádŊní do obŊhu;
§ 16 Skladování; 
§ 17 PŚeprava;

§ 18 – 23 Oddíl 3 – Ryby, ostatní vodní živoļichové a výrobky z nich; 
§ 19 ĻlenŊní na druhy, skupiny a podskupiny; 
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§ 20 Oznaļování;
§ 21 Požadavky na jakost; 
§ 22 Technologické požadavky; 
§ 23 UvádŊní do obŊhu;

§ 24 Oddíl 4 – Vejce; 
§ 25 Oddíl 5 – Majonézy; 

§ 30 PŚechodné ustanovení; 
§ 31 Zrušovací ustanovení; 
§ 32 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – ĻlenŊní na druhy a skupiny; 
PŚíloha ļ. 2; 
PŚíloha ļ. 3; 
PŚíloha ļ. 4; 
PŚíloha ļ. 5 – Technologické požadavky na jednotlivé skupiny masných výrobkŢ;
PŚíloha ļ. 6 – ĻlenŊní na druhy, skupiny a podskupiny; 
PŚíloha ļ. 7 – Technologické požadavky a požadavky na jakost, balení a skladování ryb a 
ostatních vodních živoļichŢ a výrobkŢ z nich; 
PŚíloha ļ. 8 – ĻlenŊní na skupiny a podskupiny; 
PŚíloha ļ. 9; 
PŚíloha ļ. 10 – Požadavky na jakost majonéz. 
Schváleno/Vydáno: 2001/08/30. Úļinnost: 2001/10/01 (s výjimkou § 3 odst. 2 písm. f) a § 
5 odst. 3 a 4). 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné zpŢsobilosti k výkonu odborného 
dohledu nad využíváním a ochranou pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/12. Úļinnost: 2001/10/24. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 423/2001 Sb., kterou se stanoví zpŢsob a rozsah hodnocení 
pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich 
využívání, požadavky na životní prostŚedí a vybavení pŚírodních léļebných lázní a 
náležitosti odborného posudku o využitelnosti pŚírodních léļivých zdrojŢ a klimatických 
podmínek k léļebným úļelŢm, pŚírodní minerální vody k výrobŊ pŚírodních minerálních 
vod a o stavu životního prostŚedí pŚírodních léļebných lázní (vyhláška o zdrojích a 
lázních).
Oblast úpravy:
§ 1 – 7 Ļást první – PŚírodní léļivé zdroje a zdroje pŚírodních minerálních vod; 

§ 1 – 5 ZpŢsob a rozsah hodnocení pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. a) zákona); 
§ 4 Náležitosti odborného posudku o využitelnosti pŚírodního léļivého zdroje 
k léļebným úļelŢm a pŚírodní minerální vody k výrobŊ balených pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. d) a e) zákona); 
§ 5 Povolené úpravy výtŊžkŢ pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodních
minerálních vod (k § 46 odst. 1 písm. b) zákona); 
§ 6 – 7 Získávání, pŚeprava a skladování (akumulace) minerální vody, plynu a peloidu 
z pŚírodních léļivých zdrojŢ a zdrojŢ pŚírodní minerální vody (k § 46 odst. 1 písm. c) 
zákona);
§ 7 Údaje vyznaļované na obalu výtŊžku z pŚírodního léļivého zdroje (k § 46 odst. 1 
písm. f) zákona); 

§ 8 – 15 Ļást druhá – PŚírodní léļebné láznŊ;
§ 8 – 12 Požadavky na životní prostŚedí a vybavení pŚírodních léļebných lázní (k § 46 
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odst. 1 písm. g) zíkona); 
§ 13 Náležitosti odborného posudku o stavu životního prostŚedí pŚírodních léļebných
lázní (k § 46 odst. 1 písm. h) zákona); 
§ 14 Náležitosti odborného posudku o využitelnosti klimatických podmínek 
k léļebným úļelŢm (k § 46 odst. 1 písm. d) zákona); 

§ 16 Ļást tŚetí – Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kritéria pro hodnocení zdrojŢ minerálních vod, plynŢ a peloidŢ;
PŚíloha ļ. 2 – (I. Obsah komplexních analýz zdrojŢ /A. Obsah komplexní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje minerální vody a zdroje pŚírodní minerální vody; B. Obsah 
komplexní analýzy pŚírodního léļivého zdroje peloidu; C. Obsah komplexní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje plynu/; II. Obsah kontrolních analýz zdrojŢ /A. Obsah kontrolní 
analýzy pŚírodního léļivého zdroje minerální vody a zdroje pŚírodní minerální vody; B. 
Obsah kontrolní analýzy pŚírodního léļivého zdroje peloidu; C. Obsah kontrolní analýzy 
pŚírodního léļivého zdroje plynu/); 
PŚíloha ļ. 3 – (A. Požadavky na jakost zdrojŢ minerálních vod; B. Požadavky na jakost 
pŚírodních léļivých zdrojŢ – peloidŢ).
Schváleno/Vydáno: 2001/11/20. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 440/2001 Sb., o odškodnŊní bolesti a ztížení spoleļenského
uplatnŊní, ve znŊní vyhlášky ļ. 50/2003 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 OdškodnŊní bolesti; 
§ 3 OdškodnŊní ztížení spoleļenského uplatnŊní;
§ 4 – 6 Urļování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnŊní v jednotlivých 
pŚípadech;
§ 7 Výše odškodnŊní bolesti a ztížení spoleļenského uplatnŊní;
§ 8 LékaŚský posudek; 
§ 9 – 10 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 11 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazŢ;
PŚíloha ļ. 2 – Sazby bodového hodnocení za ztížení spoleļenského uplatnŊní u úrazŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání; 
PŚíloha ļ. 4 – Sazby bodového hodnocení za ztížení spoleļenského uplatnŊní u nemocí 
z povolání. 
Schváleno/Vydáno: 2001/11/30. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a 
ļistotu pŚídatných látek, ve znŊní vyhlášky ļ. 318/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 270/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/01/29. Úļinnost: 2002/03/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah ļinností zdravotnických 
zaŚízení v oblasti zabránŊní vzniku, rozvoje a šíŚení onemocnŊní tuberkulózou, které 
nejsou hrazeny z prostŚedkŢ veŚejného zdravotního pojištŊní.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/22. Úļinnost: 2002/06/15. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 251/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péļe hrazené z 
veŚejného zdravotního pojištŊní vļetnŊ regulaļních omezení pro 2. pololetí 2002. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 8; 
PŚíloha ļ. 1 – Postup výpoļtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 
písm. a) a b); 
PŚíloha ļ. 2 – Postup výpoļtu paušální sazby a úhrady kombinovaným zpŢsobem, výše a 
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podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b); 
PŚíloha ļ. 3 – Seznam lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu chronických bolestivých 
stavŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Seznam zvlášŠ úļtovaných léļivých pŚípravkŢ pro léļbu hemofilie; 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu HIV/AIDS; 
PŚíloha ļ. 6 – Antiretrovirové léļivé pŚípravky a léļivé pŚípravky pro komplexní léļbu
oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS; 
PŚíloha ļ. 7 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – center pro léļbu popálenin; 
PŚíloha ļ. 8 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – center pro léļbu cystické 
fibrózy;
PŚíloha ļ. 9 – Seznam léļivých pŚípravkŢ pro léļbu cystické fibrózy; 
PŚíloha ļ. 10 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – pracovišŠ pro léļbu
onkologicky nemocných dŊtí;
PŚíloha ļ. 11 – Seznam léļivých pŚípravkŢ pro léļbu onkologicky nemocných dŊtí;
PŚíloha ļ. 12 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – kardiocenter, provádŊjících
výkony invazivní a intervenļní kardiologie dle § 2 odstavce 7 písmen l) a m) této 
vyhlášky;
PŚíloha ļ. 13 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení provádŊjících endovaskulární 
léļbu tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních 
zkratŢ a malformací; 
PŚíloha ļ. 14 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – pracovišŠ pro operaļní léļbu
stresové inkontinence; 
PŚíloha ļ. 15 – Seznam léļivých pŚípravkŢ s obsahem úļinné látky erytropoetin pro léļbu
germinálních nádorŢ, ovariálních karcinomŢ, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu 
ļípku, karcinomŢ v orofaciální oblasti, zhoubných nádorŢ placenty, mnohoļetného
myelomu a chronické lymfatické leukémie; 
PŚíloha ļ. 16 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu mnohoļetného
myelomu a chronické lymfatické leukémie; 
PŚíloha ļ. 17 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu germinálních 
nádorŢ, ovariálních karcinomŢ, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu ļípku,
karcinomŢ v orofaciální oblasti a zhoubných nádorŢ placenty; 
PŚíloha ļ. 18 – Postup výpoļtu navýšení úhrady podle § 7 odst. 1; 
PŚíloha ļ. 19 – Blokátory glykoproteinových receptorŢ Iib/IIIa. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 437/2002 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky posuzování 
zdravotní zpŢsobilosti a rozsah vyšetŚení žijícího nebo zemŚelého dárce tkání nebo orgánŢ
pro úļely transplantací (vyhláška o zdravotní zpŢsobilosti dárce tkání a orgánŢ pro úļely
transplantací).
Oblast úpravy:
§ 1 Posouzení zdravotní zpŢsobilosti žijícího dárce tkání nebo orgánŢ (k § 6 zákona); 
§ 2 Posouzení zdravotní zpŢsobilosti zemŚelého dárce tkání nebo orgánŢ (k § 11 zákona); 
§ 3 – 5 Posouzení zdravotní zpŢsobilosti v jiných pŚípadech;
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha – Nemoci, vady a stavy vyluļující zdravotní zpŢsobilost žijícího nebo zemŚelého
dárce k odbŊru tkání nebo orgánŢ.
Schváleno/Vydáno: 2002/10/03. Úļinnost: 2002/10/11. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 479/2002 Sb., kterou se stanoví odborná zpŢsobilost lékaŚŢ
zjišŠujících smrt a lékaŚŢ provádŊjících vyšetŚení potvrzující nevratnost smrti pro úļely
odbŊru tkání nebo orgánŢ urļených pro transplantaci. 
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Oblast úpravy:
§ 1 Odborná zpŢsobilost lékaŚŢ zjišŠujících smrt možného dárce prokázáním nevratné 
zástavy krevního obŊhu;
§ 2 Odborná zpŢsobilost lékaŚŢ zjišŠujících smrt možného dárce prokázáním nevratné 
ztráty funkce celého mozku vļetnŊ mozkového kmene; 
§ 3 Odborná zpŢsobilost lékaŚŢ provádŊjících vyšetŚení potvrzující nevratnost smrti mozku 
možného dárce; 
§ 4 Zrušovací ustanovení; 
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/11/01. Úļinnost: 2002/11/20. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná pásma zdroje pŚírodní
minerální vody v ByŔovŊ a vymezují se konkrétní ochranná opatŚení (vyhláška o 
ochranných pásmech zdroje pŚírodní minerální vody v ByŔovŊ).
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Vymezení ochranných pásem a stanovení konkrétních ochranných opatŚení;
§ 4 – 5 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 2002/11/26. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 532/2002 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péļe hrazené 
z veŚejného zdravotního pojištŊní vļetnŊ regulaļních omezení pro 1. pololetí 2003. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 9; 
PŚíloha ļ. 1 – Postup výpoļtu paušální sazby, výše a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 
písm. a) a b); 
PŚíloha ļ. 2 – Postup výpoļtu paušální sazby a úhrady kombinovaným zpŢsobem, výše a 
podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b); 
PŚíloha ļ. 3 – Seznam lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu chronických bolestivých 
stavŢ;
PŚíloha ļ. 4 – Seznam zvlášŠ úļtovaných léļivých pŚípravkŢ pro léļbu hemofilie; 
PŚíloha ļ. 5 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu HIV/AIDS; 
PŚíloha ļ. 6 – Antiretrovirové léļivé pŚípravky a léļivé pŚípravky pro komplexní léļbu
oportunních infekcí u nemocných HIV/AIDS; 
PŚíloha ļ. 7 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – center pro léļbu popálenin; 
PŚíloha ļ. 8 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – center pro léļbu cystické 
fibrózy;
PŚíloha ļ. 9 – Seznam léļivých pŚípravkŢ pro léļbu cystické fibrózy; 
PŚíloha ļ. 10 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – pracovišŠ pro léļbu
onkologicky nemocných dŊtí;
PŚíloha ļ. 11 – Seznam léļivých pŚípravkŢ pro léļbu onkologicky nemocných dŊtí;
PŚíloha ļ. 12 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – kardiocenter, provádŊjících
výkony invazivní a intervenļní kardiologie dle § 2 odstavce 7 písmen l) a m); 
PŚíloha ļ. 13 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení provádŊjících endovaskulární 
léļbu tepenných výdutí a disekcí, stenóz mozkových tepen, mozkových arteriovenózních 
zkratŢ a malformací; 
PŚíloha ļ. 14 – Seznam lŢžkových zdravotnických zaŚízení – pracovišŠ pro operaļní léļbu
stresové inkontinence; 
PŚíloha ļ. 15 – Seznam léļivých pŚípravkŢ s obsahem úļinné látky erytropoetin pro léļbu
germinálních nádorŢ, ovariálních karcinomŢ, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu 
ļípku, karcinomŢ v orofaciální oblasti, zhoubných nádorŢ placenty, mnohoļetného
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myelomu a chronické lymfatické leukémie; 
PŚíloha ļ. 16 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu mnohoļetného
myelomu a chronické lymfatické leukémie; 
PŚíloha ļ. 17 – Seznam vybraných lŢžkových zaŚízení – center pro léļbu germinálních 
nádorŢ, ovariálních karcinomŢ, karcinomu plic, karcinomu prsu, karcinomu ļípku,
karcinomŢ v orofaciální oblasti a zhoubných nádorŢ placenty; 
PŚíloha ļ. 18 – Blokátory glykoproteinových receptorŢ IIb/IIIa; 
PŚíloha ļ. 19 – Seznam vybraných smluvních zdravotnických zaŚízení, ve kterých je 
poskytována léļba agamaglobulinémií formou intravenóznŊ podávaných 
imunoglobulinových preparátŢ;
PŚíloha ļ. 20 – Výše a podmínky úhrady podle § 6 odst. 3; 
PŚíloha ļ. 21 – Postup výpoļtu navýšení úhrady podle § 8 odst. 1. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/10. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelŢ pro vnitŚní prostŚedí pobytových místností nŊkterých staveb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Mikroklimatické podmínky; 
§ 4 Chemické faktory a prach; 
§ 5 Limity výskytu mikroorganismŢ;
§ 6 Limity výskytu roztoļŢ;
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Mikroklimatické podmínky; 
PŚíloha ļ. 2 – Limitní koncentrace chemických ukazatelŢ ve vnitŚním prostŚedí staveb; 
PŚíloha ļ. 3 – Standardní operaļní postup nasávání vzduchu aeroskopem. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/16. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob. 
Schváleno/Vydáno: 2003/05/20. Úļinnost: 2003/06/03. 

¶ vyhláška ļ. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky 
pŚípravy a úpravy léļivých pŚípravkŢ, výdeje a zacházení s léļivými pŚípravky ve 
zdravotnických zaŚízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelŢ
vydávajících léļivé pŚípravky.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 
§ 3 – 13 Ļást druhá – Správná lékárenská praxe a bližší podmínky provozu lékáren; 

§ 3 Zásady pŚípravy a úpravy léļivých pŚípravkŢ;
§ 4 PŚíprava sterilních léļivých pŚípravkŢ;
§ 5 Individuální pŚíprava;
§ 6 Hromadná pŚíprava;
§ 7 Oznaļování léļivých látek, pomocných látek a léļivých pŚípravkŢ;
§ 8 Kontrola pŚípravy a úpravy; 
§ 9 – 10 Výdej léļivých pŚípravkŢ;
§ 11 Výdej léļivých pŚípravkŢ obsahujících návykové látky a prekursory; 
§ 12 Uchovávání léļivých pŚípravkŢ, léļivých látek a pomocných látek; 
§ 13 Dokumentace; 

§ 14 – 19 Ļást tŚetí - PŚíprava radiofarmak a bližší podmínky provozu na pracovištích 
nukleární medicíny zdravotnických zaŚízení;

§ 14 Zásady pŚípravy radiofarmak; 
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§ 15 Pracovní postupy; 
§ 16 Oznaļování radiofarmak; 
§ 17 Dokumentace; 
§ 18 Kontrola; 

§ 20 – 21 Ļást ļtvrtá – PŚíprava humánních autogenních vakcín a bližší podmínky ļinnosti
pracovišŠ uskuteļŔujících jejich pŚípravu;

§ 20 PŚíprava a kontrola humánních autogenních vakcín; 
§ 21 Oznaļování a dokumentace; 

§ 22 – 24 Ļást pátá – Podmínky výdeje v orgánech ochrany veŚejného zdraví; 
§ § 22 Výdej humánních imunologických léļivých pŚípravkŢ;
§ 23 Uchovávání vakcín; 
§ 24 Dokumentace o pŚíjmu, výdeji a uchovávání vakcín; 

§ 25 – 28 Ļást šestá – Podmínky pro zacházení s léļivými pŚípravky pŚi poskytování 
zdravotní péļe;

§ 26 Úprava léļivých pŚípravkŢ;
§ 27 Uchovávání; 
§ 28 Dokumentace; 

§ 29 – 31 Ļást sedmá – Výdej léļiv veterinárními lékaŚi, uchovávání a vedení 
dokumentace; 

§ 29 Výdej; 
§ 30 Uchovávání; 
§ 31 Dokumentace; 

§ 32 - 33 Ļást osmá – Zrušovací a závŊreļná ustanovení; 
§ 32 Zrušovací ustanovení 
§ 33 Úļinnost;

PŚíloha – Klasifikace pro jednotlivé tŚídy ļistoty vzduchu podle poļtu ļástic.
Schváleno/Vydáno: 2003/07/29. Úļinnost: 2003/09/01. 

¶ vyhláška ļ. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovištŊ, které jsou zakázány 
tŊhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého mŊsíce po porodu a 
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimeļnŊ tyto práce konat z dŢvodu
pŚípravy na povolání. 
Schváleno/Vydáno: 2003/08/25. Úļinnost: 2003/09/04. 

¶ vyhláška ļ. 343/2003 Sb., kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické 
a terapeutické úļely.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Seznam rostlin pro farmaceutické a terapeutické úļely (a/ Rostliny, popŚípadŊ
jejich ļásti obsahující velmi silnŊ úļinné látky; b/ Rostliny, popŚípadŊ jejich ļásti
obsahující silnŊ úļinné látky; c/ Ostatní používané rostliny, popŚípadŊ jejich ļásti).
Schváleno/Vydáno: 2003/09/30. Úļinnost: 2003/11/01. 

¶ vyhláška ļ. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zaŚazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelŢ biologických expoziļních testŢ, podmínky odbŊru biologického 
materiálu pro provádŊní biologických expoziļních testŢ a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými ļiniteli.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 3 ZaŚazování prací do kategorií (k § 37 zákona); 
§ 4 Limitní hodnoty ukazatelŢ biologických expoziļních testŢ a podmínky odbŊru
biologického materiálu pro provedení biologických expoziļních testŢ (k § 39 zákona); 



339

§ 5 Náležitosti hlášení prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice 
azbestu (k § 41 zákona); 
§ 6 Náležitosti hlášení o zacházení s biologickými ļiniteli (k § 41 zákona); 
§ 7 ZávŊreļné ustanovení; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Kritéria kategorizace prací (1. Prach; 2. Chemické látky; 3. Hluk; 4. Vibrace; 
5. Neionizující záŚení a elektromagnetická pole; 6. Fyzická zátŊž; 7. Pracovní poloha; 8. 
ZátŊž teplem; 9. ZátŊž chladem; 10. Psychická zátŊž; 11. Zraková zátŊž; 12. Práce 
s biologickými ļiniteli; 13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu); 
PŚíloha ļ. 2 – Limitní hodnoty ukazatelŢ biologických expoziļních testŢ a podmínky 
odbŊru biologického materiálu pro provádŊní biologických expoziļních testŢ (Tabulka ļ. 1 
– Limitní hodnoty ukazatelŢ biologických expoziļních testŢ v moļi; Tabulka ļ. 2 – Limitní 
hodnoty ukazatelŢ biologických expoziļních testŢ v krvi). 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/04. Úļinnost: 2004/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové 
rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališŠ, ve znŊní vyhlášky ļ.
134/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Náležitosti protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališŠ;
§ 2 Forma elektronické podoby protokolu o kontrole; 
§ 3 Datové rozhraní protokolu o kontrole; 
§ 4 ZpŢsob komunikace; 
§ 5 Kontrola správnosti; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Popis formátu datové zprávy a datového souboru; 
PŚíloha ļ. 2 – Datové rozhraní protokolu o kontrole. 
Schváleno/Vydáno: 2004/01/21. Úļinnost: 2004/02/15. 

¶ vyhláška ļ. 54/2004 Sb., o potravinách urļených pro zvláštní výživu a o zpŢsobu jejich 
použití.
Oblast úpravy:
§ 1 - 3 Ļást 1 – Obecná ustanovení; 

§ 3 Oznaļování potravin urļených pro zvláštní výživu; 
§ 4 – 6 Ļást 2 – Potraviny pro poļáteļní a pokraļovací kojeneckou výživu a výživu 
malých dŊtí;

§ 5 Požadavky na složení potravin pro poļáteļní a pokraļovací kojeneckou výživu a 
výživu malých dŊtí;
§ 6 Oznaļování potravin pro poļáteļní a pokraļovací kojeneckou výživu a výživu 
malých dŊtí;

§ 7 – 9 Ļást 3 – Potraviny pro obilnou výživu a ostatní výživu jinou než obilnou, urļenou
pro výživu kojencŢ a malých dŊtí;

§ 8 Požadavky na složení obilných a ostatních pŚíkrmŢ;
§ 9 Oznaļování obilných a ostatních pŚíkrmŢ;

§ 10 – 12 Ļást 4 – Potraviny pro nízkoenergetickou výživu urļené ke snižování tŊlesné
hmotnosti; 

§ 11 Požadavky na složení potravin pro redukļní diety; 
§ 12 Oznaļování potravin pro redukļní diety; 

§ 13 – 15 Ļást 5 – Dietní potraviny pro zvláštní lékaŚské úļely;
§ 14 Požadavky na složení dietních potravin pro zvláštní lékaŚské úļely;
§ 15 Oznaļování dietních potravin pro zvláštní lékaŚské úļely;
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§ 16 – 17 Ļást 6 – Potraviny bez fenylalaninu; 
§ 17 Oznaļování potravin bez fenylalaninu; 

§ 18 – 19 Ļást 7 – Potraviny bezlepkové; 
§ 19 Oznaļování potravin bezlepkových; 

§ 20 – 21 Ļást 8 – Potraviny urļené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidŢ
(diabetiky);

§ 21 Oznaļování potravin urļených pro osoby s poruchami metabolismu sacharidŢ
(diabetiky);

§ 22 – 23 Ļást 9 – Potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózové; 
§ 23 Oznaļování potravin s nízkým obsahem laktózy nebo bezlaktózových; 

§24 – 25 Ļást 10 – Potraviny s nízkým obsahem bílkovin; 
§ 25 Oznaļování potravin s nízkým obsahem bílkovin; 

§ 26 – 27 Ļást 11 – Potraviny s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku; 
§ 27 Oznaļování potravin s nízkým a velmi nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku; 

§ 28 – 30 Ļást 12 – Potraviny urļené pro sportovce a pro osoby pŚi zvýšeném tŊlesném 
výkonu;

§ 29 Požadavky na složení potravin urļených pro sportovce a pro osoby pŚi zvýšeném 
tŊlesném výkonu; 
§ 30 Oznaļování potravin urļených pro sportovce a pro osoby pŚi zvýšeném tŊlesném 
výkonu;
§ 31 PŚechodné ustanovení; 
§ 32 Zrušovací ustanovení; 
§ 33 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Základní složení potravin pro poļáteļní kojeneckou výživu; 
PŚíloha ļ. 2 – Složení potravin pro pokraļovací kojeneckou výživu; 
PŚíloha ļ. 3 – Potravní doplŔky povolené k použití pro poļáteļní a pokraļovací kojeneckou 
výživu a výživu malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 4 – Podmínky pro použití zvláštních informací pro oznaļování potravin pro 
poļáteļní a pokraļovací kojeneckou výživu a výživu malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 5 – Referenļní hodnoty nutriļních faktorŢ pro oznaļení výživové hodnoty 
potravin pro výživu kojencŢ a malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 6 – Obsah dŢležitých biologicky úļinných látek v mateŚském a kravském mléce 
(Tabulka ļ. 1 – Obsah esenciálních a semiesenciálních aminokyselin v mateŚském mléce; 
Tabulka ļ. 2 – Obsah aminokyselinového složení kaseinu a bílkovin mateŚského mléka; 
Tabulka ļ. 3 – PrŢmŊrný obsah minerálních látek v kravském mléce); 
PŚíloha ļ. 7 – Požadavky na základní složení obilných pŚíkrmŢ;
PŚíloha ļ. 8 – Požadavky na základní složení ostatních pŚíkrmŢ;
PŚíloha ļ. 9 – Požadavky na identitu potravních doplŔkŢ, které lze použít pŚi výrobŊ
obilných a ostatních pŚíkrmŢ;
PŚíloha ļ. 10 – Požadavky na nejvyšší pŚípustné množství vitaminŢ a minerálních látek a 
stopových prvkŢ, jestliže jsou pŚidávány do obilných a ostatních pŚíkrmŢ urļených pro 
výživu kojencŢ a malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 11 – Pesticidy, které nesmí být používány pŚi zemŊdŊlské výrobŊ surovin 
urļených pro výrobu poļáteļní a pokraļovací kojenecké výživy a pro výrobu obilné a 
ostatní výživy jiné než obilné urļené pro výživu kojencŢ a malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 12 – Zvláštní maximální limity reziduí pesticidŢ nebo metabolitŢ pesticidŢ
v poļáteļní a pokraļovací kojenecké výživŊ a obilné a ostatní výživŊ jiné než obilné 
urļené pro výživu kojencŢ a malých dŊtí;
PŚíloha ļ. 13 – Potravní doplŔky, které smŊjí být pro úļely zvláštní výživy pŚidávány do 
potravin pro zvláštní výživu; 
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PŚíloha ļ. 14 – Vitaminy a minerální látky a jejich doporuļené denní dávky; 
PŚíloha ļ. 15 – Požadavky na složení potravin pro redukļní diety (Tabulka 1 – Energie, 
Bílkoviny, Tuky, Vláknina, Vitaminy a minerální látky; Tabulka 2 – Množství vitaminŢ a 
minerálních látek; Tabulka 3 – Obsah aminokyselin v referenļní bílkovinŊ);
PŚíloha ļ. 16 – (Tabulka 1 – Požadavky na složení dietních potravin pro zvláštní lékaŚské
úļely; Tabulka 2 – Požadavky na obsah vitaminŢ a minerálních látek u dietních potravin 
pro zvláštní lékaŚské úļely k výživŊ kojencŢ; Tabulka 3 – Požadavky na obsah vitaminŢ a 
minerálních látek u dietních potravin pro zvláštní lékaŚské úļely, které nejsou urļeny pro 
výživu kojencŢ).
Schváleno/Vydáno: 2004/01/30. Úļinnost: 2004/02/15. 

¶ vyhláška ļ. 74/2004 Sb., o zrušení pŚírodních léļebných lázní na území obce Železnice. 
Schváleno/Vydáno: 2004/02/04. Úļinnost: 2004/03/20. 

¶ vyhláška ļ. 132/2004 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, zpŢsobu jejich 
kontroly a hodnocení. 
Oblast úpravy:
§ 3 – 5 Mikrobiologické požadavky na potraviny a zpŢsob jejich kontroly; 
§ 6 Hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska; 
§ 7 – 8 ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Nejvyšší mezní hodnoty poļtu mikroorganismŢ;
PŚíloha ļ. 2 – PŚípustné hodnoty pro jednotlivé druhy, skupiny nebo podskupiny potravin; 
PŚíloha ļ. 3 – PŚípustné hodnoty pro potraviny urļené pro kojeneckou a dŊtskou výživu; 
PŚíloha ļ. 4 – PŚípustné hodnoty pro kategorie potravin; 
PŚíloha ļ. 5 – Potraviny a skupiny potravin mikrobiologicky nerizikové; 
PŚíloha ļ. 6 – Ļeské technické normy urļené pro metody mikrobiologického zkoušení a 
normy související. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/12. Úļinnost: 2004/04/30. 

¶ vyhláška ļ. 133/2004 Sb., o podmínkách ozaŚování potravin a surovin, o nejvyšší 
pŚípustné dávce záŚení a o zpŢsobu oznaļení ozáŚení na obalu. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Podmínky ozáŚení potravin ultrafialovými paprsky; 
§ 4 Podmínky ozáŚení potravin a potravinových surovin ionizujícím záŚením; 
§ 6 Balení a zpŢsob oznaļení potravin a surovin ozáŚených ionizujícím záŚením; 
§ 7 – 9 ZávŊreļná ustanovení; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Druhy, skupiny a podskupiny potravin a surovin, které je povoleno ozáŚit
ionizujícím záŚením a nejvyšší pŚípustné celkové prŢmŊrné absorbované dávky záŚení
(NPD);
PŚíloha ļ. 2 – Celková prŢmŊrná absorbovaná dávka; Postupy mŊŚení.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/12. Úļinnost: 2004/03/26. 

¶ vyhláška ļ. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupalištŊ, sauny a 
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 – 7 Ļást druhá – KoupalištŊ ve volné pŚírodŊ;

§ 3 – 5 Požadavky na jakost vody a na její kontrolu; 
§ 5 Hodnocení jakosti vody; 
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§ 6 – 7 Vybavení, ļištŊní a úklid; 
§ 8 – 36 Ļást tŚetí – UmŊlá koupalištŊ a sauny; 

§ 8 Zdroj vody pro bazén umŊlého koupalištŊ;
§ 9 Hygienické požadavky na plavecké a koupelové bazény; 
§ 13 Další hygienické požadavky na koupelové bazény; 
§ 14 Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata; 
§ 15 Hygienické požadavky na brouzdalištŊ;
§ 16 Recirkulace, úprava a dezinfekce vody; 
§ 17 Jakost vody v bazénech umŊlých koupališŠ;
§ 18 Místa pro odbŊr vzorkŢ vody; 
§ 19 Kontrola a hodnocení jakosti vody v bazénu umŊlého koupalištŊ;
§ 21 Šatny umŊlých koupališŠ a saun; 
§ 22 Sprchy a záchody umŊlých koupališŠ a saun; 
§ 23 Úklid; 
§ 24 Požadavky na mikroklimatické podmínky a osvŊtlení;
§ 25 Ļekárna sauny; 
§ 26 ProhŚívárna sauny; 
§ 27 Ochlazovna sauny; 
§ 28 Odpoļívárna sauny; 
§ 29 Další požadavky na prostorové a konstrukļní Śešení sauny; 
§ 30 Mikroklimatické podmínky saun; 
§ 31 ĻištŊní a úklid sauny; 
§ 32 Náležitosti oznámení výskytu dalších látek nebo souļástí vody v koupališti nebo 
ve vodŊ ve zdroji; 
§ 33 Písek v pískovištích venkovních hracích ploch; 
§ 34 – 36 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 

PŚíloha ļ. 1 – Ukazatele jakosti vody vhodné ke koupání ve volné pŚírodŊ a jejich limitní 
hodnoty;
PŚíloha ļ. 2 – Limitní hodnoty pro koupalištŊ ve volné pŚírodŊ se zvýšeným rizikem vzniku 
masového rozvoje sinic; 
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na kvalitu vody povrchového nebo podzemního zdroje vody pro 
bazén umŊlého koupalištŊ;
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na jakost vody umŊlých koupališŠ;
PŚíloha ļ. 5 – Kontrola jakosti vody umŊlého koupalištŊ;
PŚíloha ļ. 6 – Hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata; 
PŚíloha ļ. 7 – Stanovení intenzity recirkulace vody; 
PŚíloha ļ. 8 – Mikroklimatické požadavky a osvŊtlení haly krytého bazénu a jeho 
pŚilehlých prostor (vybrané ukazatele k § 24); 
PŚíloha ļ. 9 – Mikroklimatické podmínky a osvŊtlení sauny; 
PŚíloha ļ. 10 – Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a 
parazitologického zneļištŊní písku v pískovištích na venkovních hracích plochách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/17. Úļinnost: 2004/04/01. 

¶ vyhláška ļ. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny pŚi ļinnostech epidemiologicky závažných. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást 1 – Úvodní ustanovení; 

§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 Výklad pojmŢ;

§ 3 – 48 Ļást 2 – Hygienické požadavky na stravovací služby; 
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§ 3 – 14 Hlava I – Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb; 
§ 3 UmístŊní provozovny, její stavební konstrukce, prostorové a dispoziļní
uspoŚádání;
§ 5 Zásobování vodou, odstraŔování odpadních vod; 
§ 6 VŊtrání;
§ 7 – 8 OsvŊtlení;
§ 9 Mikroklimatické podmínky; 
§ 10 Hygienické zaŚízení pro spotŚebitele;
§ 11 Sanitární zaŚízení a jiná pomocná zaŚízení;
§ 12 Sklady odpadu, nádoby pro odpad; 
§ 13 Vybavení skladŢ, skladování potravin a produktŢ;
§ 14 Vybavení výrobních a konzumaļních prostor; 

§ 15 – 37 Hlava II – Hygienické požadavky na pŚípravu a výrobu pokrmŢ, jejich rozvoz, 
pŚepravu, skladování, oznaļování a uvádŊní do obŊhu;

§ 15 Zdravotní nezávadnost pokrmŢ;
§ 16 Smyslové hodnocení pokrmŢ pŚi výrobŊ a uvádŊní do obŊhu;
§ 17 Podmínky používání vajec a vajeļných hmot; 
§ 18 Podmínky rozmrazování potravin; 
§ 19 Použití ledu a páry; 
§ 20 Použití tukŢ a olejŢ pŚi tepelné úpravŊ pokrmŢ;
§ 21 Tepelná úprava potravin; 
§ 22 Ukonļení tepelné úpravy pokrmu; 
§ 23 Pokrmy z tepelnŊ neopracovaných mas a uzené potraviny; 
§ 24 Studené pokrmy, cukráŚské výrobky, polotovary a rozpracované pokrmy; 
§ 25 – 27 Rozvoz, pŚeprava a uvádŊní produktŢ do obŊhu;
§ 28 – 32 Zchlazené a zmrazené pokrmy, polotovary a rozpracované pokrmy; 
§ 33 – 36 Zmrzliny; 
§ 37 Oznaļování rozpracovaných pokrmŢ, polotovarŢ, cukráŚských výrobkŢ a 
pokrmŢ;

§ 38 – 39 Hlava III – Stanovení kritických bodŢ a odbŊr vzorkŢ;
§ 38 Stanovení kritických bodŢ;
§ 39 OdbŊr vzorkŢ;

§ 40 – 45 Hlava IV – Hygienické požadavky na umístŊní a vybavení jiného zaŚízení
stravovacích služeb a doplŔkový prodej; 

§ 45 DoplŔkový prodej v provozovnách a jiných zaŚízeních stravovacích služeb; 
§ 46 – 48 Hlava V – Požadavky na pŚípravu a podávání pokrmŢ v rámci zdravotní péļe a 
sociálních služeb; 

§ 46 Podmínky pŚípravy kojenecké stravy; 
§ 47 MateŚské mléko; 
§ 48 Podmínky podávání pokrmŢ v rámci léļebného procesu, tekuté výživy ústy a 
výživy aplikované gastrickou sondou; 

§ 49 – 55 Ļást 3 – Zásady provozní a osobní hygieny pŚi ļinnostech epidemiologicky 
závažných;

§ 53 – 55 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na mikroklimatické podmínky pracovišŠ;
PŚíloha ļ. 2 – Mikrobiologické požadavky na pokrmy; 
PŚíloha ļ. 3 – Chemické požadavky na pokrmy; 
PŚíloha ļ. 4 – Kritické body pŚi poskytování stravovacích služeb; 
PŚíloha ļ. 5 – Zásady pro odbŊr a uchovávání vzorkŢ pokrmŢ výrobcem; 
PŚíloha ļ. 6 – ZpŢsoby sterilizace. 
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Schváleno/Vydáno: 2004/03/17. Úļinnost: 2004/04/01 (s výjimkou § 30 odst. 2 a § 38). 
¶ vyhláška ļ. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálnŊ pŚípustné množství reziduí 

jednotlivých druhŢ pesticidŢ v potravinách a potravinových surovinách, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 68/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 – 5; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – ĻlenŊní potravin do skupin; 
PŚíloha ļ. 2 – Názvy reziduí pesticidŢ;
PŚíloha ļ. 3 – MLR pesticidŢ v potravinách rostlinného pŢvodu;
PŚíloha ļ. 4 – MLR pesticidŢ v potravinách živoļišného pŢvodu.
Schváleno/Vydáno: 2004/03/29. Úļinnost: 2004/04/15. 

¶ vyhláška ļ. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu pŚi
výrobŊ potravin a jejich uvádŊní do obŊhu s výjimkou prodeje, kromŊ potravin živoļišného
pŢvodu.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 Obecné požadavky na provozní hygienu potravináŚského provozu; 
§ 4 Zvláštní požadavky na prostory pro pŚípravu, ošetŚení nebo zpracování potravin; 
§ 5 Požadavky na výrobní zaŚízení;
§ 6 Požadavky na potraviny uchovávané v potravináŚském provozu; 
§ 7 PŚeprava potravin; 
§ 8 PotravináŚské odpady; 
§ 9 Zásobování vodou; 
§ 10 Osobní hygiena; 
§ 12 Zrušovací ustanovení; 
§ 13 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/15. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a zpŢsobu odbŊru a pŚípravy kontrolních 
vzorkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 611/2004 Sb., vyhlášky ļ. 238/2005 Sb. a vyhlášky ļ.
459/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Obecná ustanovení; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 – 4 OdbŊr vzorku; 
§ 5 Protokol o odbŊru vzorkŢ;
§ 6 Balení, oznaļování a pŚeprava vzorku; 
§ 7 PŚíprava vzorku; 
§ 8 – 10 Metody zkoušení; 
§ 11 VyjadŚování výsledkŢ;
§ 12 Zrušovací ustanovení; 
§ 13 Úļinnost.
PŚíloha ļ. 1 – Postup pŚi odbŊru vzorkŢ pro stanovení množství ochratoxinu A v urļitých
potravinách a surovinách; 
PŚíloha ļ. 2 – Metody odbŊru vzorkŢ pro úŚední kontrolu množství dioxinŢ (dibenzo-1,4-
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dioxinŢ/dibenzofuranŢ) a stanovení polychlorovaných bifenylŢ s dioxinovým efektem 
v urļitých potravinách; 
PŚíloha ļ. 3 – Postup pŚi odbŊru vzorkŢ pro kontrolu dodržování maximálních limitŢ olova, 
kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v urļitých potravinách a surovinách; 
PŚíloha ļ. 5 – Postup pŚi pŚípravŊ vzorku a kritéria pro metody zkoušení použité pŚi
stanovení množství ochratoxinu A v urļitých potravinách a surovinách; 
PŚíloha ļ. 6 – PŚíprava vzorkŢ a kritéria pro metody zkoušení pro kontrolu dodržování 
maximálních limitŢ olova, kadmia, rtuti a 3-chlorpropan-1,2-diolu v urļitých potravinách a 
surovinách;
PŚíloha ļ. 7 – PŚíprava vzorkŢ a požadavky na metody zkoušení použité pro stanovení 
množství dioxinŢ (dibenzo-1,4-dioxinŢ) a stanovení polychlorovaných bifenylŢ
s dioxinovým efektem v urļitých potravinách; 
PŚíloha ļ. 11 – Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích urļených jako 
takových k lidské spotŚebŊ a v tukové nebo olejové složce potravin, do kterých byly oleje 
nebo tuky pŚidány;
PŚíloha ļ. 12 – Metody zkoušení k ovŊŚení složení nŊkterých cukrŢ urļených k lidské 
spotŚebŊ;
PŚíloha ļ. 13 – Metoda stanovení ztráty hmotnosti sušením pro nŊkteré cukry urļené
k lidské spotŚebŊ;
PŚíloha ļ. 14 – Metoda stanovení sušiny pro nŊkteré cukry urļené k lidské spotŚebŊ;
PŚíloha ļ. 15 – Metoda stanovení celkové sušiny pro nŊkteré cukry urļené k lidské 
spotŚebŊ (Refraktometrická metoda); 
PŚíloha ļ. 16 – Metoda stanovení redukujících cukrŢ vyjádŚených jako invertní cukry 
(Metoda podle výzkumného ústavu Berlin Institut); 
PŚíloha ļ. 17 – Metoda stanovení redukujících cukrŢ vyjádŚených jako invertní cukr 
(Metoda podle Knighta a Allena); 
PŚíloha ļ. 18 – Metoda stanovení redukujících cukrŢ vyjádŚených jako invertní cukr nebo 
glukosový ekvivalent (Metoda podle Luffa a Schoorla); 
PŚíloha ļ. 19 – Metoda stanovení redukujících cukrŢ vyjádŚených jako invertní cukr 
(Metoda podle Lanea a Eynona – modifikace s konstantním objemem); 
PŚíloha ļ. 20 – Metoda stanovení glukosového ekvivalentu pro nŊkteré cukry urļené
k lidské spotŚebŊ (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem); 
PŚíloha ļ. 21 – Metoda stanovení síranového popela pro nŊkteré cukry urļené k lidské 
spotŚebŊ;
PŚíloha ļ. 22 – Metoda stanovení polarizace pro nŊkteré cukry urļené k lidské spotŚebŊ;
PŚíloha ļ. 23 – Metody zkoušení pro stanovení ļistoty potravináŚských pŚídatných látek; 
PŚíloha ļ. 24 – Metody stanovení látek extrahovatelných diethyletherem ze sulfonovaných 
organických barviv rozpustných ve vodŊ a urļených pro potraviny; 
PŚíloha ļ. 25 – Metoda stanovení kyseliny mravenļí, mravenļanŢ a dalších oxidovatelných 
neļistot v kyselinŊ octové, octanu draselném, dioctanu sodném a octanu vápenatém; 
PŚíloha ļ. 26 – Metody stanovení netŊkavých látek v kyselinŊ propionové; 
PŚíloha ļ. 27 – Metoda stanovení úbytku hmotnosti sušením u dusitanu sodného; 
PŚíloha ļ. 28 – Metoda pro dŢkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové 
v ethyl-4-hydroxybenzoátu, ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném, propyl-4-hydroxybenzoátu, 
propyl-4-hydroxybenzoátu sodném, methyl-4-hydroxybenzoátu a methyl-4-
hydroxybenzoátu sodném; 
PŚíloha ļ. 29 – Metoda stanovení volné kyseliny octové v dioctanu sodném; 
PŚíloha ļ. 30 – Metoda stanovení octanu sodného v dioctanu sodném; 
PŚíloha ļ. 31 – Metoda pro dŢkaz vyššího než mezního množství aldehydŢ v kyselinŊ
sorbátu v sorbanu sodném, draselném a vápenatém a v kyselinŊ propionové; 
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PŚíloha ļ. 32 – Metoda stanovení peroxidového ļísla lecithinŢ;
PŚíloha ļ. 33 – Metoda stanovení látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech; 
PŚíloha ļ. 34 – Metoda pro dŢkaz vyššího než mezního množství redukujících látek 
v mléļnanu sodném, draselném a vápenatém; 
PŚíloha ļ. 35 – Metoda stanovení tŊkavých kyselin v kyselinŊ orthofosforeļné;
PŚíloha ļ. 36 – Metoda pro dŢkaz vyššího než mezního množství dusiļnanŢ v kyselinŊ
orthofosforeļné;
PŚíloha ļ. 37 – Metody stanovení látek nerozpustných ve vodŊ pŚítomných 
v orthofosforeļnanu sodném, disodném a trisodném a orthofosforeļnanu draselném, 
didraselném a tridraselném; 
PŚíloha ļ. 38 – Metody stanovení hodnoty pH potravináŚských pŚídatných látek; 
PŚíloha ļ. 39 – Referenļní tabulky – Indexy lomu (n) roztokŢ sacharosy pŚi 20 oC;
PŚíloha ļ. 40 – Metody odbŊru vzorkŢ pro úŚední kontrolu obsahu cínu v potravinách 
balených v plechovkách; 
PŚíloha ļ. 41 – Metody odbŊru vzorkŢ pro úŚední kontrolu množství patulinu v urļitých
potravinách;
PŚíloha ļ. 42 – PŚípava vzorkŢ a požadavky na metody zkoušení používané pro úŚední
kontrolu obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách; 
PŚíloha ļ. 43 – PŚípava vzorkŢ a kritéria pro metody zkoušení použité pŚi úŚední kontrole 
dodržování maximálních limitŢ patulinu v urļitých potravinách; 
PŚíloha ļ. 44 – Metody odbŊru vzorkŢ pro úŚední kontrolu množství benzo[a]pyrenu v 
potravinách;
PŚíloha ļ. 45 – PŚípava vzorkŢ a požadavky na metody zkoušení používané pro úŚední
kontrolu obsahu benzo[a]pyrenu v potravinách; 
PŚíloha ļ. 46 – Metody odbŊru vzorkŢ pro úŚední kontrolu množství fusarinových toxinŢ
v potravinách; 
PŚíloha ļ. 47 – PŚíprava vzorkŢ a požadavky na metody zkoušení používané pro úŚední
kontrolu dodržování maximálních limitŢ fusarinových toxinŢ v potravinách. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/15. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu 
a ļetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znŊní vyhlášky ļ. 187/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 Ukazatele jakosti pitné a teplé vody a jejich hygienické limity; 
§ 4 – 11 Kontrola pitné vody; 
§ 6 Ļetnost a rozsah rozborŢ u výdejních automatŢ;
§ 7 Požadavky na odbŊr vzorkŢ a metody rozboru; 
§ 8 Místa splnŊní požadavkŢ na jakost pitné a teplé vody; 
§ 9 Opakované rozbory; 
§ 10 Náležitosti žádostí, návrhŢ a oznámení; 
§ 12 – 14 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
pitné vody a jejich hygienické limity; 
PŚíloha ļ. 2 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
teplé vody a jejich hygienické limity; 
PŚíloha ļ. 3 – Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele 
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teplé vody vyrábŊné z individuálního zdroje pro úļely osobní hygieny zamŊstnancŢ a 
jejich hygienické limity; 
PŚíloha ļ. 4 – A. Minimální roļní ļetnost odbŊru a rozsah rozborŢ vzorkŢ pitné vody 
(mimo balené vody); B. Minimální roļní ļetnost odbŊru a rozsah rozborŢ vzorkŢ balené 
pitné vody stáļené do láhví nebo kontejnerŢ za úļelem jejího prodeje; 
PŚíloha ļ. 5 – Minimální rozsah rozborŢ vzorkŢ pitné vody; 
PŚíloha ļ. 6 – Požadavky na analytické metody (A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny 
metody rozboru; B. Ukazatele, pro které jsou stanoveny požadavky na metodu). 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/22. Úļinnost: 2004/05/01. 

¶ vyhláška ļ. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit 
veŚejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným zpŢsobem ohrozit 
veŚejný poŚádek.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/28. Úļinnost: 2004/05/01. 

¶ vyhláška ļ. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod 
a o zpŢsobu jejich úpravy. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Úvodní ustanovení; 
§ 3 Obecné požadavky na balené vody; 
§ 4 ZpŢsoby úpravy balených vod; 
§ 5 Požadavky na oznaļování balených pŚírodních minerálních vod; 
§ 6 Požadavky na oznaļování balených pramenitých vod; 
§ 7 Požadavky na oznaļování balených kojeneckých vod; 
§ 8 Požadavky na oznaļování balených pŚírodních minerálních, pramenitých a 
kojeneckých vod; 
§ 9 Požadavky na oznaļování balených pitných vod; 
§ 10 – 11 Kontrola a hodnocení balených vod; 
§ 12 – 14 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 14 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na jakost balených pŚírodních minerálních vod; 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na jakost balených kojeneckých a pramenitých vod; 
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na analytické metody pro stanovení cizorodých organických 
látek;
PŚíloha ļ. 4 – Seznam ukazatelŢ pro denní kontrolu pŚi výrobŊ balených vod; 
PŚíloha ļ. 5 – A. Ukazatele, pro které jsou stanoveny metody rozboru; B. Ukazatele, pro 
které jsou stanoveny požadavky na metodu; 
PŚíloha ļ. 6 – DoplŔující oznaļení balených pŚírodních minerálních vod; 
PŚíloha ļ. 7 – DoplŔující oznaļení balených kojeneckých, pramenitých a pitných vod; 
PŚíloha ļ. 8 – Formy potravních doplŔkŢ, urļené k doplŔování obsahu minerálních látek 
v balené pitné vodŊ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/28. Úļinnost: 2004/05/01. 

¶ vyhláška ļ. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léļivých pŚípravkŢ,
jejich zmŊnách, prodloužení, klasifikaci léļivých pŚípravkŢ pro výdej, pŚevodu registrace, 
vydávání povolení pro soubŊžný dovoz, pŚedkládání a navrhování specifických léļebných
programŢ s využitím neregistrovaných humánních léļivých pŚípravkŢ, o zpŢsobu
oznamování a vyhodnocování nežádoucích úļinkŢ léļivého pŚípravku, vļetnŊ náležitostí 
periodicky aktualizovaných zpráv o bezpeļnosti, a zpŢsob a rozsah oznámení o použití 
neregistrovaného léļivého pŚípravku (registraļní vyhláška o léļivých pŚípravcích).
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
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§ 2 ZveŚejŔované údaje o povolení výjimky veterinárního pŚípravku;
§ 3 Specifické léļebné programy s využitím neregistrovaných humánních pŚípravkŢ;
§ 4 Požadavky na podávané žádosti a dokumentaci; 
§ 5 Typy žádostí o registraci pŚípravku;
§ 6 Dokumentace pŚedkládaná s žádostí o registraci humánních pŚípravkŢ;
§ 7 Dokumentace pŚedkládaná s žádostí o registraci veterinárních pŚípravkŢ;
§ 8 ZmŊny registrace; 
§ 9 PŚevod registrace; 
§ 11 Prodloužení registrace; 
§ 12 SoubŊžný dovoz; 
§ 13 Periodicky aktualizované zprávy o bezpeļnosti humánního pŚípravku;
§ 14 Oznamování nežádoucích úļinkŢ humánního pŚípravku;
§ 15 ZpŢsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného humánního pŚípravku;
§ 16 Zrušovací ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Obsah a ļlenŊní úplné registraļní dokumentace v pŚípadŊ humánního 
pŚípravku;
PŚíloha ļ. 2 – Obsah a ļlenŊní úplné registraļní dokumentace v pŚípadŊ veterinárního 
pŚípravku;
PŚíloha ļ. 3 – Obsah a ļlenŊní souhrnu údajŢ o pŚípravku;
PŚíloha ļ. 4 – Obsah a ļlenŊní pŚíbalové informace; 
PŚíloha ļ. 5 – Údaje uvádŊné na obalu pŚípravku;
PŚíloha ļ. 6 – Obsah dokumentace pŚedkládané s žádostí o registraci nebo zmŊnu registrace 
u humánního pŚípravku navrženého pro výdej bez lékaŚského pŚedpisu nebo pro zaŚazení
mezi vyhrazená léļiva;
PŚíloha ļ. 7 – Vymezení zmŊn typu I; 
PŚíloha ļ. 8 – Obsah a ļlenŊní periodicky aktualizované zprávy o bezpeļnosti humánního 
pŚípravku;
Schváleno/Vydáno: 2004/04/29. Úļinnost: 2004/05/11. 

¶ vyhláška ļ. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky 
významných látek a jejich pŚípustné množství v potravinách. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2; 
§ 3 PŚechodné ustanovení; 
§ 4 Úļinnost;
PŚíloha – Oddíl A (Ļást 1 Arsen; Ļást 2 Kadmium; Ļást 3 MŊŅ; Ļást 4 Olovo; Ļást 5 
RtuŠ; Ļást 6 Zinek; Ļást 7 Železo; Ļást 8 Polycyklické aromatické uhlovodíky; Ļást 9 N-
Nitrosaminy; Ļást 10 Polychlorované bifenyly /PCB/; Ļást 11 Mykotoxiny; Ļást 12 
PŚirozenŊ se vyskytující toxikologicky významné látky a látky vznikající pŢsobením 
biologických faktorŢ; Ļást 13 Toxické látky vznikající pŚi výrobŊ poživatin); Oddíl B 
(Ļást 1 Cín /anorganický/; Ļást 2 Kadmium; Ļást 3 Olovo; Ļást 4 RtuŠ; Ļást 5 Dusiļnany;
Ļást 6 Mykotoxiny; Ļást 7 PŚirozenŊ se vyskytující toxikologicky významné látky a látky 
vznikající pŢsobením biologických faktorŢ; Ļást 8 3-Monochlorpropan-1,2 diol /3-
MCPD/; Ļást 9 Kyselina kyanovodíková). 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/06. Úļinnost: 2004/05/20. 

¶ vyhláška ļ. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvŊdļení o odborné 
zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví, postup pŚi jejich ovŊŚování a 
postup pŚi udŊlování a odnímání osvŊdļení.
Oblast úpravy:
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§ 1 Podmínky odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví; 
§ 2 – 6 OvŊŚování odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na veŚejné zdraví; 
§ 4 Postup pŚi udŊlování osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na 
veŚejné zdraví; 
§ 5 Postup pŚi odnímání osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti pro oblast posuzování vlivŢ na 
veŚejné zdraví; 
§ 6 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/05/26. Úļinnost: 2004/06/07. 

¶ vyhláška ļ. 411/2004 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuļní
praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léļiv, vļetnŊ medikovaných krmiv 
a veterinárních autogenních vakcín, zmŊn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky 
vydávání povolení k ļinnosti kontrolních laboratoŚí (vyhláška o výrobŊ a distribuci léļiv).
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 15 Ļást druhá – Správná výrobní praxe pro humánní léļivé pŚípravky;
§ 3 Obecné zásady; 
§ 5 Soulad s registrací humánních léļivých pŚípravkŢ;
§ 6 Systém zabezpeļování jakosti; 
§ 7 ZamŊstnanci;
§ 8 Provozní prostory a zaŚízení;
§ 9 Dokumentace; 
§ 10 Vlastní výroba; 
§ 11 Kontrola jakosti; 
§ 12 Ļinnosti provádŊné na základŊ smlouvy; 
§ 13 Reklamace, stažení a odslepení humánního léļivého pŚípravku v naléhavých 
pŚípadech;
§ 14 VnitŚní kontrola; 
§ 15 Oznaļení na obalu; 

§ 16 – 27 Ļást tŚetí – Správná výrobní praxe pro veterinární léļivé pŚípravky;
§ 16 – 27 Obecné zásady; 
§ 19 Systém zabezpeļování jakosti; 
§ 20 ZamŊstnanci;
§ 21 Prostory a zaŚízení;
§ 22 Dokumentace; 
§ 23 Vlastní výroba; 
§ 24 Kontrola jakosti; 
§ 25 Ļinnosti provádŊné na základŊ smlouvy; 
§ 26 Reklamace a stahování pŚípravku;
§ 27 VnitŚní kontrola; 

§ 28 – 40 Ļást ļtvrtá – Správná výrobní praxe v zaŚízení transfúzní služby; 
§ 29 Zásady; 
§ 30 Prostory; 
§ 31 Dokumentace; 
§ 32 Dárci; 
§ 33 Vlastní výroba; 
§ 34 PropuštŊní transfúzního pŚípravku pro léļebné použití a suroviny pro další 
výrobu;
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§ 35 PŚíjem a výdej transfúzních pŚípravkŢ a krevních derivátŢ;
§ 36 Kontrola jakosti; 
§ 37 – 40 Hemovigilance; 
§ 38 Dohledatelnost; 
§ 39 Monitorování závažných nežádoucích pŚíhod a úļinkŢ;
§ 40 Postup pŚi podezŚení na kontaminaci transfúzního pŚípravku a suroviny pro další 
výrobu pŢvodcem pŚenosných onemocnŊní;

§ 41 Ļást pátá – Kontrolní laboratoŚ;
§ 42 – 44 Ļást šestá – Výroba medikovaných krmiv; 
§ 45 – 46 Ļást sedmá – Výroba veterinárních autogenních vakcín; 
§ 47 Ļást osmá – Výroba léļivých látek; 
§ 48 – 54 Ļást devátá – Správná distribuļní praxe; 

§ 48 Zásady; 
§ 49 ZamŊstnanci;
§ 50 Prostory a zaŚízení;
§ 51 Dokumentace; 
§ 52 Distribuce; 
§ 53 Distribuce léļivých látek a pomocných látek; 
§ 54 Zvláštní pravidla pro distribuci medikovaných krmiv; 

§ 55 – 59 Ļást desátá – Bližší podmínky povolování výroby a distribuce léļivých
pŚípravkŢ;

§ 55 Kontrolní ļinnost;
§ 56 Náležitosti žádosti o povolení k výrobŊ léļivých pŚípravkŢ;
§ 57 Náležitosti žádosti o povolení k výrobŊ transfúzních pŚípravkŢ a surovin z krve 
nebo jejích složek pro další výrobu; 
§ 58 Náležitosti žádosti o povolení k ļinnosti kontrolní laboratoŚe;
§ 59 Náležitosti žádosti o povolení k distribuci léļivých pŚípravkŢ;

§ 60 – 61 Ļást jedenáctá – Ustanovení závŊreļná;
§ 60 Zrušovací ustanovení; 
§ 61 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2004/06/21. Úļinnost: 2004/07/13. 
¶ vyhláška 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických 

látek pro zdraví ļlovŊka.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Zásady hodnocení rizika látek; 
§ 4 Postup pŚi hodnocení rizika pro lidské zdraví a závŊreļná zpráva; 
§ 5 Zrušovací ustanovení; 
§ 6 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Hodnocení rizika registrovaných chemických látek pro lidské zdraví 
(toxikologické vlastnosti); 
PŚíloha ļ. 2 – Hodnocení rizika registrovaných chemických látek pro lidské zdraví 
(fyzikálnŊ-chemické vlastnosti); 
PŚíloha ļ. 3 – Obsah závŊreļné zprávy hodnocení rizika nových látek. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/02. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 428/2004 Sb., o získání odborné zpŢsobilosti k nakládání s nebezpeļnými 
chemickými látkami a chemickými pŚípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 
Oblast úpravy:
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§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Komise pro pŚezkoušení odborné zpŢsobilosti;
§ 3 PŚihláška ke zkoušce; 
§ 4 Zkouška; 
§ 6 OsvŊdļení o složení zkoušky; 
§ 7 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Znalosti požadované ke složení zkoušky odborné zpŢsobilosti k nakládání s 
nebezpeļnými chemickými látkami a chemickými pŚípravky klasifikovanými jako vysoce 
toxické;
PŚíloha ļ. 2 – Náležitosti osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti k nakládání s nebezpeļnými 
chemickými látkami a pŚípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/02. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplŔky stravy a na 
obohacování potravin potravními doplŔky.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Podmínky použití doplŔkŢ stravy; 
§ 4 Oznaļování doplŔkŢ stravy; 
§ 5 Obohacování potravin potravními doplŔky;
§ 6 – 7 Podmínky použití potravních doplŔkŢ;
§ 8 Oznaļování potravních doplŔkŢ;
§ 9 Zrušovací ustanovení; 
§ 10 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Vitaminy a minerální látky, které mohou být použity pŚi výrobŊ doplŔkŢ
stravy;
PŚíloha ļ. 2 – Formy vitaminŢ a minerálních látek, které mohou být používány pŚi výrobŊ
doplŔkŢ stravy a potravních doplŔkŢ;
PŚíloha ļ. 3 – Nejvyšší pŚípustná množství vitaminŢ, minerálních látek a nŊkterých dalších 
potravních doplŔkŢ v doplŔcích stravy; 
PŚíloha ļ. 4 – Seznam nŊkterých zakázaných rostlin k výrobŊ doplŔkŢ stravy; 
PŚíloha ļ. 5 – Vitaminy a minerální látky a jejich doporuļené denní dávky používané pro 
oznaļování doplŔkŢ stravy; 
PŚíloha ļ. 6 – Potravní doplŔky povolené k obohacování potravin a jejich referenļní dávky; 
PŚíloha ļ. 7 – Potraviny, které mohou být obohacovány potravními doplŔky, a to nejvýše 
do množství, které odpovídá procentuálnímu podílu referenļní dávky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek urļených
k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní 
nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. 
Oblast úpravy:
§ 1 Základní pojmy; 
§ 2 – 3 Požadavky na látky urļené k výrobŊ aromat; 
§ 4 Látky, které lze používat jako souļást aromat; 
§ 5 Oznaļování aromat, která nejsou urļena k prodeji spotŚebiteli, údaji dŢležitými 
z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin; 
§ 6 Oznaļování aromat, která jsou urļena k prodeji spotŚebiteli, údaji dŢležitými z hlediska 
zdravotní nezávadnosti potravin; 
§ 7 – 9 ZávŊreļná ustanovení; 
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PŚíloha ļ. 1 – Látky rostlinného nebo živoļišného pŢvodu definované ļíslem Asociace 
výrobcŢ aromat – FEMA; 
PŚíloha ļ. 2 – Látky urļené k aromatizaci, pro které byla žádána ochrana duševního 
vlastnictví výrobce; 
PŚíloha ļ. 3 – Látky povolené k aromatizaci potravin urļených pro kojeneckou a dŊtskou
výživu;
PŚíloha ļ. 4 – Chemické a mikrobiologické požadavky na aromata; 
PŚíloha ļ. 5 – Podmínky použití kofeinu a chininu pŚi výrobŊ potravin. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 450/2004 Sb., o oznaļování výživové hodnoty potravin. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 12; 
PŚíloha – Vitaminy a minerální látky a jejich doporuļené denní dávky. 
Schváleno/Vydáno: 2004/07/21. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 552/2004 Sb., o pŚedávání osobních a dalších údajŢ do Národního 
zdravotnického informaļního systému pro potŚeby vedení národních zdravotních registrŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Okruh zdravotnických zaŚízení pŚedávajících požadované osobní a další údaje do 
Národního zdravotnického informaļního systému pro potŚeby vedení národních 
zdravotních registrŢ, periodicita a lhŢty pŚedání.
Schváleno/Vydáno: 2004/10/20. Úļinnost: 2004/11/05. 

¶ vyhláška ļ. 659/2004 Sb., o bezpeļnosti a ochranŊ zdraví pŚi práci a bezpeļnosti provozu 
v dolech s nebezpeļím dŢlních otŚesŢ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 řízení protiotŚesové prevence; 
§ 4 ZaŚazování ļástí horského masivu; 
§ 5 ZaŚazování dŢlních dŊl;
§ 6 Prognóza vzniku otŚesŢ;
§ 7 ProstŚedky protiotŚesové prevence; 
§ 8 Projektování dŢlních dŊl;
§ 9 Koordinace prací; 
§ 10 Projekty protiotŚesové prevence a technologické postupy; 
§ 11 Pouļení zamŊstnancŢ;
§ 12 Omezení prací; 
§ 13 Vedení dŢlních dŊl;
§ 14 OpatŚení pro ostatní dŢlní díla; 
§ 15 Požadavky na instalace elektrických zaŚízení;
§ 16 Hlášení a dokumentace otŚesŢ;
§ 17 PŚechodná ustanovení; 
§ 18 Zrušovací ustanovení; 
§ 19 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/17. Úļinnost: 2005/01/15. 

¶ vyhláška ļ. 11/2005 Sb., kterou se stanoví druhy zdravotnických prostŚedkŢ se zvýšeným 
rizikem pro uživatele nebo tŚetí osoby a o sledování tŊchto prostŚedkŢ po jejich uvedení na 
trh.
Oblast úpravy:
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§ 1 Druhy zdravotnických prostŚedkŢ se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo tŚetí osoby; 
§ 2 Sledování zdravotnických prostŚedkŢ po jejich uvedení na trh; 
§ 3 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/23. Úļinnost: 2005/03/01. 

¶ vyhláška ļ. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pŚedcházení vzniku a šíŚení
infekļních onemocnŊní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaŚízení a 
ústavŢ sociální péļe.
Oblast úpravy:
§ 1 – 6 Ļást první – PŚedcházení vzniku a šíŚení infekļních onemocnŊní;

§ 1 ZpŢsob a rozsah hlášení infekļních onemocnŊní s výjimkou nemocniļních nákaz 
(k § 62 odst. 1 zákona); 
§ 2 ZpŢsob hlášení nemocniļních nákaz (k § 16 odst. 2 písm. b) zákona); 
§ 3 Seznam infekļních onemocnŊní, pŚi nichž se naŚizuje izolace na lŢžkových
oddŊleních nemocnic nebo léļebných ústavŢ a u nemocí, jejichž léļení je povinné (k § 
45 odst. 3 a § 70 odst. 1 zákona); 
§ 4 LékaŚské prohlídky u fyzických osob vykonávajících ļinnosti epidemiologicky 
závažné (k § 20 písm. a) zákona); 
§ 5 Zásady pro odbŊr a vyšetŚení biologického materiálu a náležitosti žádanky (k § 62 
odst. 4 písm. a) a b) zákona); 
§ 6 Požadavky na umístŊní a pŚístrojové a materiálové vybavení laboratoŚe provádŊjící
laboratorní vyšetŚení na virus lidského imunodeficitu (k § 72 odst. 1 písm. a) zákona); 

§ 7 – 10 Ļást druhá – Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaŚízení a ústavŢ
sociální péļe;

§ 7 PŚíjem a ošetŚování fyzických osob ve zdravotnických zaŚízeních a ústavech 
sociální péļe (k § 17 odst. 1 zákona); 
§ 8 Sterilizace, vyšší stupeŔ dezinfekce a dezinfekce (k § 17 odst. 1 a 5 zákona); 
§ 9 Manipulace s prádlem (k § 18 odst. 1 zákona); 
§ 10 Úklid prostor zaŚízení léļebnŊ preventivní péļe a ústavŢ sociální péļe (k § 17 
odst. 1 zákona); 

§ 11 – 12 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
PŚíloha ļ. 1 – Seznam infekļních nemocí, které se hlásí orgánu ochrany veŚejného zdraví 
až pŚi hromadném výskytu; 
PŚíloha ļ. 2 – Seznam infekļních onemocnŊní, pŚi nichž se naŚizuje izolace na lŢžkových
oddŊleních nemocnic nebo léļebných ústavŢ a u nemocí, jejichž léļení je povinné; 
PŚíloha ļ. 3 – ZpŢsoby sterilizace a její kontroly, zpŢsoby vyššího stupnŊ dezinfekce, 
zpŢsoby dezinfekce a její kontroly; 
PŚíloha ļ. 4 – Zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zaŚízení a ústavŢ
sociální péļe;
PŚíloha ļ. 5 – Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetŚení v roce …. 
Schváleno/Vydáno: 2005/05/18. Úļinnost: 2005/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 208/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupnŊ pŚírodního léļivého
zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha – Vymezení ochranného pásma I. stupnŊ pŚírodního léļivého zdroje minerální 
vody.
Schváleno/Vydáno: 2005/05/17. Úļinnost: 2005/06/14. 

¶ vyhláška ļ. 320/2005 Sb., o stanovení ochranných pásem zdroje pŚírodní minerální vody 
v OļihovŊ a vymezení konkrétních ochranných opatŚení (vyhláška o ochranných pásmech 
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zdroje pŚírodní minerální vody v OļihovŊ).
Oblast úpravy:
§ 1 – 4; 
PŚíloha ļ. 1 – Oļihov (Ochranná pásma zdroje pŚírodní minerální vody); 
PŚíloha ļ. 2 – Oļihov (Ochranné pásmo II. stupnŊ zdroje pŚírodní minerální vody); 
PŚíloha ļ. 3 – Oļihov (Ochranné pásmo II. stupnŊ zdroje pŚírodní minerální vody). 
Schváleno/Vydáno: 2005/08/03. Úļinnost: 2005/10/01. 

¶ vyhláška ļ. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky pŚicházející do 
pŚímého styku s vodou a na úpravu vody. 
Oblast úpravy: 
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 Obecné hygienické požadavky na výrobky pŚicházející do pŚímého styku s vodou; 
§ 4 Požadavky na analytické metody a testování nestejnorodých výrobkŢ a výrobkŢ
urļených pro styk s pitnou i teplou vodou; 
§ 5 Oznaļení výrobkŢ;
§ 6 Žádost o povolení pŚípustnosti, obsahu a migraļního limitu látek; 
§ 7 Barvení, potiskování a dekorace; 
§ 8 Povrchová úprava výrobkŢ;
§ 9 Výrobky z kovových materiálŢ;
§ 10 Výrobky z plastŢ;
§ 11 Výrobky z pryží a elastomerŢ;
§ 12 Vodovodní potrubí a vodojemy opatŚené na místŊ vnitŚní vystýlkou na bázi cementu; 
§ 13 Chemické pŚípravky urļené k úpravŊ vody na vodu pitnou nebo teplou; 
§ 14 Vodárenské technologie; 
§ 15 Záznam o ovŊŚení;
§ 16 Zrušovací ustanovení; 
§ 17 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Výluhová zkouška; 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na ļistotu a bezpeļnost základních chemických pŚípravkŢ
používaných k úpravŊ vody na vodu pitnou nebo teplou; 
PŚíloha ļ. 3 – Výpoļet povolené koncentrace neļistot pro aplikaci ostatních chemických 
pŚípravkŢ k úpravŊ vody; 
PŚíloha ļ. 4 – ZpŢsob ovŊŚování úļinnosti dezinfekļních a algicidních chemických 
pŚípravkŢ urļených k úpravŊ vody na vodu pitnou nebo teplou. 
Schváleno/Vydáno: 2005/09/30. Úļinnost: 2005/11/15. 

¶ vyhláška ļ. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zaŚízení a 
provozoven pro výchovu a vzdŊlávání dŊtí a mladistvých. 
Oblast úpravy: 
§ 1 Základní ustanovení; 
§ 2 Výklad pojmŢ;
§ 3 – 9 Prostorové podmínky; 
§ 10 Ubytování; 
§ 11 Vybavení nábytkem a rozsazení žákŢ;
§ 12 – 16 OsvŊtlení;
§ 17 – 19 Mikroklimatické podmínky; 
§ 20 Zásobování vodou; 
§ 21 Provozní podmínky; 
§ 22 – 23 Úklid a výmŊna lŢžkovin;
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§ 24 Školní jídelna; 
§ 25 – 26 PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 27 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na hygienická zaŚízení a šatny; 
PŚíloha ļ. 2 – Velikosti typŢ nábytku a ergonomické zásady práce žákŢ vsedŊ;
PŚíloha ļ. 3 – Intenzita vŊtrání ļerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických 
podmínek. 
Schváleno/Vydáno: 2005/10/04. Úļinnost: 2005/11/16. 

¶ vyhláška ļ. 467/2005 Sb., o stanovení ochranného pásma I. stupnŊ zdroje pŚírodní
minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech – ByŔov.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 2005/11/18. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 532/2005 Sb., o úhradách léļiv a potravin pro zvláštní lékaŚské úļely.
Oblast úpravy:
§ 1 – 3; 
PŚíloha ļ. 1 – Léļivé pŚípravky, vļetnŊ individuálnŊ pŚipravovaných léļivých pŚípravkŢ,
radiofarmak a transfúzních pŚípravkŢ, a potraviny pro zvláštní lékaŚské úļely plnŊ hrazené 
ze zdravotního pojištŊní, výše úhrad léļivých látek a výše úhrad potravin pro zvláštní 
lékaŚské úļely;
PŚíloha ļ. 2 – Omezení a symboly stanovující podmínky pŚedepisování léļivých pŚípravkŢ
a potravin pro zvláštní lékaŚské úļely hrazených ze zdravotního pojištŊní.
Schváleno/Vydáno: 2005/12/16. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péļe hrazené z 
veŚejného zdravotního pojištŊní, vļetnŊ regulaļních omezení, pro 1. pololetí 2006. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 14; 
PŚíloha ļ. 1 – Postup výpoļtu paušální sazby a regulaļní omezení podle § 2 odst. 3; 
PŚíloha ļ. 2 – Postup výpoļtu paušální sazby a regulaļní omezení podle § 3 odst. 2; 
PŚíloha ļ. 3 – Regulaļní omezení podle § 4 odst. 6; 
PŚíloha ļ. 4 – ZpŢsob dorovnání kapitace a regulaļní omezení podle § 5 odst. 6; 
PŚíloha ļ. 5 – Výše úhrady podle § 6 odst. 5; 
PŚíloha ļ. 6 – Postup stanovení paušální sazby, výše úhrady a regulaļní omezení podle § 7 
odst. 4; 
PŚíloha ļ. 7 – Výpoļet a uplatnŊní koeficientu zmŊny pŚíjmŢ a výdajŢ zdravotní pojišŠovny
v souvislosti s migrací pojištŊncŢ podle § 4 odst. 5, § 5 odst. 7, § 8 odst. 3, § 9 odst. 4, § 11 
odst. 3, pŚílohy ļ. 1 bodu A), pŚílohy ļ. 2 bodu A), pŚílohy ļ. 5 bodu A3) a pŚílohy ļ. 6 
bodu A1). 
Schváleno/Vydáno: 2005/12/21. Úļinnost: 2006/01/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MD ĻR ļ. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v pŚístavech,

spoleļné havárii a dopravŊ nebezpeļných vŊcí, ve znŊní vyhlášky ļ. 412/2004 Sb., 
vyhlášky ļ. 666/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 423/2005 Sb. (§ 25 – 26 Zdravotní a veterinární 
péļe; § 35 – 38 PŚeprava nebezpeļných vŊcí; PŚíloha ļ. 2 – Seznam tŚíd nebezpeļných
vŊcí; PŚíloha ļ. 3 – Znalosti požadované pro vydání osvŊdļení o odborné zpŢsobilosti
bezpeļnostního poradce; PŚíloha ļ. 4 – Vzor osvŊdļení /OsvŊdļení ES o odborné 
zpŢsobilosti bezpeļnostního poradce pro pŚepravu nebezpeļných vŊcí ve 
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vnitrozemské vodní dopravŊ/).
Schváleno/Vydáno: 1995/09/14. Úļinnost: 1995/10/13. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 147/1998 Sb., o zpŢsobu stanovení kritických bodŢ v technologii 
výroby, ve znŊní vyhlášky MZe ĻR ļ. 196/2002 Sb. a vyhlášky ļ. 161/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/06/18. Úļinnost: 1998/10/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek, ve znŊní vyhlášky MZ 
ĻR ļ. 50/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/10/16. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 149/1999 Sb., kterou se prohlašuje ložisko pŚirozenŊ se vyskytující 
rašeliny Ļistá - Krásno za pŚírodní léļivý zdroj. 
Schváleno/Vydáno: 1999/06/25. Úļinnost: 1999/07/15. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní 
zpŢsobilost pŚíslušníkŢ Hasiļského záchranného sboru Ļeské republiky, druhy služeb 
zvlášŠ obtížných a zdraví škodlivých a postup pŚi udŊlování ozdravného pobytu, ve znŊní
vyhlášky MV ĻR ļ. 297/2002 Sb. (§ 8 Druhy služeb zvlášŠ obtížných a zdraví 
škodlivých; PŚíloha ļ. 2 - Jednotná kritéria pro stanovení zdravotní klasifikace; 
PŚíloha ļ. 3).

Schváleno/Vydáno: 2001/08/29. Úļinnost: 2001/09/12. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 354/2001 Sb., o zpŢsobu provádŊní klasifikace jateļnŊ upravených 

tŊl jateļného skotu a jateļných ovcí a podmínkách vydávání osvŊdļení o odborné 
zpŢsobilosti fyzických osob k této ļinnosti.
Schváleno/Vydáno: 2001/09/19. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 447/2001 Sb., o báŔské záchranné službŊ.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a pŚi
tŊžbŊ ropy a zemního plynu. 
Schváleno/Vydáno: 2002/01/21. Úļinnost: 2002/04/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 72/2002 Sb., o dŢlní degazaci. 
Schváleno/Vydáno: 2002/01/21. Úļinnost: 2002/04/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických 
zaŚízeních.
Schváleno/Vydáno: 2002/01/22. Úļinnost: 2002/04/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 75/2002 Sb., o bezpeļnosti provozu elektrických 
technických zaŚízení používaných pŚi hornické ļinnosti a ļinnosti provádŊné hornickým 
zpŢsobem. 
Schváleno/Vydáno: 2002/01/22. Úļinnost: 2002/04/01. 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 165/2002 Sb., o separátním vŊtrání pŚi hornické 
ļinnosti v plynujících dolech. 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/11. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup 
hodnocení biocidních pŚípravkŢ a úļinných látek. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace 
údajŢ pŚedkládaných pŚed uvedením biocidního pŚípravku nebo úļinné látky na trh. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/24. Úļinnost: 2002/07/09. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 307/2002 Sb., o radiaļní ochranŊ,
ve znŊní vyhlášky ļ. 499/2005 Sb. (§ 28 LékaŚský dohled; § 60 OdŢvodnŊní lékaŚského
ozáŚení; § 61 OvŊŚování nových poznatkŢ; § 62 Optimalizace radiaļní ochrany pŚi
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lékaŚském ozáŚení; § 63 Postupy pŚi lékaŚském ozáŚení; § 64 Požadavky na vybavení 
pracovištŊ; § 65 Léļebné aplikace radionuklidŢ; § 66 Požadavky na pracovníky; § 67 
Další podmínky pro lékaŚské ozáŚení; § 87 PracovištŊ, kde mŢže dojít k významnému 
zvýšení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ; § 88 Rozsah mŊŚení a evidence výsledkŢ; § 89 
UvolŔování pŚírodních radionuklidŢ z pracovišŠ, kde mŢže dojít k významnému 
zvýšení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ; § 90 SmŊrné hodnoty; § 91 VýznamnŊ zvýšené 
ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ; § 92 Obecná pravidla pro pŚípravu a provádŊní zásahŢ;
§ 93 Pravidla pro pŚípravu a provádŊní zásahŢ ke snížení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ
ionizujícího záŚení; § 94 Radonový index pozemku; § 95 Stavby; § 96 Stavební 
materiály; § 97 Dodávaná voda; § 98 Ochranná opatŚení; § 99 Neodkladná ochranná 
opatŚení; § 100 Následná ochranná opatŚení).
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/12 (s výjimkou ustanovení § 63 odst. 1 
a § 66 odst. 2). 

¶ vyhláška Ļeského báŔského úŚadu ļ. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a 
nebezpeļných stavŢ, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazŢ a 
poruch technických zaŚízení.
Schváleno/Vydáno: 2002/10/16. Úļinnost: 2002/11/01. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 474/2002 Sb., kterou se provádí 
zákon ļ. 281/2002 Sb., o nŊkterých opatŚeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o zmŊnŊ živnostenského zákona (PŚíloha ļ. 1 – 
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinŢ /§ 2 písm. d) zákona/; PŚíloha
ļ. 2 – Seznam rizikových biologických agens a toxinŢ /§ 2 písm. e) zákona/; PŚíloha ļ.
3 – Evidenļní list; PŚíloha ļ. 4 – Deklarace vysoce rizikových biologických agens a 
toxinŢ a o objektech a zaŚízeních, ve kterých se s nimi nakládá).
Schváleno/Vydáno: 2002/11/01. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška MZ ĻR ļ. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvŊdļení
prokazujícího znalost hub, zpŢsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvŊdļení
(vyhláška o zkoušce znalosti hub). 
Schváleno/Vydáno: 2002/10/31. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladŢ za rozbory 
provádŊné laboratoŚemi Státní zemŊdŊlské a potravináŚské inspekce pro úļely kontroly 
podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona ļ. 146/2002 Sb., o Státní zemŊdŊlské a potravináŚské
inspekci a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 469/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/11. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro pŚírodní sladidla, med, 
cukrovinky, kakaový prášek a smŊsi kakaa s cukrem, ļokoládu a ļokoládové bonbony, ve 
znŊní vyhlášky ļ. 43/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/03/06. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléļné výrobky, 
mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znŊní vyhlášky ļ. 78/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/03/06. Úļinnost: 2003/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro ļerstvé ovoce a ļerstvou
zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skoŚápkové plody, houby, 
brambory a výrobky z nich, jakož i další zpŢsoby jejich oznaļování, ve znŊní vyhlášky ļ.
650/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/05/12. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vajeļné výrobky, ve znŊní
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vyhlášky ļ. 638/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11. 

¶ vyhláška ļ. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na ļerstvé drŢbeží maso, králiļí
maso, maso zvŊŚe ve farmovém chovu a maso volnŊ žijící zvŊŚe, ve znŊní vyhlášky ļ.
651/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11 (s výjimkou § 10 odst. 2; § 15; § 16; 
§ 21 odst. 4; § 24; § 25 a § 31). 

¶ vyhláška ļ. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na ļerstvé maso, mleté maso, 
masné polotovary a masné výrobky, ve znŊní vyhlášky ļ. 375/2003 Sb., vyhlášky ļ.
201/2004 Sb., vyhlášky ļ. 652/2004 Sb. a vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/27. Úļinnost: 2003/07/11 (s výjimkou § 18; § 19; § 20; § 21; 
§ 28; § 37; § 38; § 39 a § 40). 

¶ vyhláška ļ. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléļné výrobky, ve 
znŊní vyhlášky ļ. 638/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/06/30. Úļinnost: 2003/07/14 (s výjimkou § 6 odst. 1 písm. a) 
bodu 2). 

¶ vyhláška ļ. 291/2003 Sb., o zákazu podávání nŊkterých látek zvíŚatŢm, jejichž produkty 
jsou urļeny k výživŊ lidí, a o sledování (monitoringu) pŚítomnosti nepovolených látek, 
reziduí a látek kontaminujících, pro nŊž by živoļišné produkty mohly být škodlivé pro 
zdraví lidí, u zvíŚat a v jejich produktech, ve znŊní vyhlášky ļ. 232/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/08/26. Úļinnost: 2003/09/05. 

¶ vyhláška ļ. 295/2003 Sb., o konfiskátech živoļišného pŢvodu, jejich neškodném 
odstraŔování a dalším zpracovávání (PŚíloha ļ. 1 – Hygienické požadavky na 
shromažŅování a pŚepravu konfiskátŢ živoļišného pŢvodu; PŚíloha ļ. 2 – Hygienické 
požadavky na podniky zpracovávající konfiskáty živoļišného pŢvodu /I Podmínky 
pro schválení podniku zpracovávajícího konfiskáty živoļišného pŢvodu; II 
Hygienické požadavky vztahující se k ļinnosti podniku; III Požadavky týkající se 
produktŢ po zpracování/).
Schváleno/Vydáno: 2003/09/03. Úļinnost: 2003/09/10 (s výjimkou ustanovení § 5 písm. c) 
a d) a § 1 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka, ve znŊní vyhlášky ļ. 356/2004 Sb., vyhlášky ļ. 389/2004 
Sb. a vyhlášky ļ. 214/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/09/01. Úļinnost: 2003/09/17. 

¶ vyhláška ļ. 375/2003 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona ļ. 166/1999 Sb., 
o veterinární péļi a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (veterinární zákon), ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, a o veterinárních požadavcích na živoļišné produkty, ve znŊní
vyhlášky ļ. 639/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: 2003/11/10 (s výjimkou § 37 odst. 2). 

¶ vyhláška ļ. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktŢ ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvíŚat ze tŚetích
zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 259/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/10/30. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živoļišnými 
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produkty, na které se nevztahují zvláštní právní pŚedpisy, a o veterinárních podmínkách 
jejich dovozu ze tŚetích zemí. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živoļichy pocházející 
z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních 
podmínkách jejich dovozu ze tŚetích zemí, ve znŊní vyhlášky ļ. 201/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu nŊkterých živoļišných
produktŢ ze tŚetích zemí. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/03. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a zpŢsobu jejich ohlašování Státní 
zemŊdŊlské a potravináŚské inspekci, ve znŊní vyhlášky ļ. 320/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/16. Úļinnost: 2004/04/28. 

¶ vyhláška ļ. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znŊní vyhlášky ļ.
279/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpeļných
chemických látek a vedení jejich evidence. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpeļných chemických látek a 
nebezpeļných chemických pŚípravkŢ, jejichž uvádŊní na trh je zakázáno nebo jejichž 
uvádŊní na trh, do obŊhu nebo používání je omezeno, ve znŊní vyhlášky ļ. 109/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických pŚípravkŢ stanoví 
základní metody pro zkoušení fyzikálnŊ-chemických vlastností, výbušných vlastností a 
vlastností nebezpeļných pro životní prostŚedí, ve znŊní vyhlášky ļ. 389/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpeļných chemických látek pro životní prostŚedí.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/14. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpeļnostního listu 
k nebezpeļné chemické látce a chemickému pŚípravku, ve znŊní vyhlášky ļ. 460/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 232/2004 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických pŚípravcích a o zmŊnŊ nŊkterých zákonŢ, týkající se klasifikace, 
balení a oznaļování nebezpeļných chemických látek a chemických pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu 
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nebezpeļné chemické látky v oznaļení nebezpeļného chemického pŚípravku a udŊlování
výjimek na balení a oznaļování nebezpeļných chemických látek a pŚípravkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/20. Úļinnost: Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. 

¶ vyhláška ļ. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití pŚídatných a 
pomocných látek pŚi výrobŊ potravin, ve znŊní vyhlášky ļ. 152/2005 Sb. a vyhlášky ļ.
431/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2004/05/06. Úļinnost: 2004/05/20. 

¶ vyhláška ļ. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a pŢvodcŢ zoonóz a o zmŊnŊ
vyhlášky ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka.
Schváleno/Vydáno: 2004/06/01. Úļinnost: 2004/06/12. 

¶ vyhláška ļ. 389/2004 Sb., o opatŚeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 
pŚedcházení a o zmŊnŊ vyhlášky ļ. 299/2003 Sb., o opatŚeních pro pŚedcházení a zdolávání 
nákaz a nemocí pŚenosných ze zvíŚat na ļlovŊka, ve znŊní vyhlášky ļ. 356/2004 Sb. (§ 24 
OpatŚení týkající se ļerstvého masa získaného v ochranném pásmu; § 25 OpatŚení
týkající se masných výrobkŢ vyrobených v ochranném pásmu; § 26 OpatŚení týkající 
se mléka a mléļných výrobkŢ vyrobených v ochranném pásmu; § 38 OpatŚení
týkající se ļerstvého masa zvíŚat vnímavých druhŢ pocházejících z pásma dozoru a 
masných výrobkŢ vyrobených z tohoto masa; § 39 OpatŚení týkající se mléka a 
mléļných výrobkŢ od zvíŚat vnímavých druhŢ, vyrobených v pásmu dozoru; PŚíloha
ļ. 8 – /Ļást A – OšetŚení ļerstvého masa; Ļást B – DoplŔková opatŚení pro výrobu 
ļerstvého masa ze zvíŚat vnímavých druhŢ pocházejících z pásma dozoru/; PŚíloha ļ.
9 – OšetŚení mléka za úļelem zniļení viru slintavky a kulhavky).
Schváleno/Vydáno: 2004/06/23. Úļinnost: 2004/07/01. 

¶ vyhláška ļ. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity 
chemických látek a chemických pŚípravkŢ, ve znŊní vyhlášky ļ. 449/2005 Sb. (PŚíloha ļ.
2 – Základní pojmy a metody pro zkoušení toxicity chemických látek nebo 
chemických pŚípravkŢ).
Schváleno/Vydáno: 2004/07/16. Úļinnost: 2004/08/01. 

¶ vyhláška ļ. 64/2005 Sb., o evidenci úrazŢ dŊtí, žákŢ a studentŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/02/02. Úļinnost: 2005/02/09. 

¶ vyhláška ļ. 113/2005 Sb., o zpŢsobu oznaļování potravin a tabákových výrobkŢ, ve znŊní
vyhlášky ļ. 368/2005 Sb. a vyhlášky ļ. 497/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2005/03/04. Úļinnost: 2005/03/21. 

¶ vyhláška ļ. 494/2005 Sb., kterou se stanoví analytické metody kontroly složení 
kosmetických prostŚedkŢ.
Schváleno/Vydáno: 2005/12/07. Úļinnost: 2006/01/01. 

B.12.4 OpatŚení
¶ opatŚení MZ ĻR ļ. 18 ze dne 29. kvŊtna 2002 (Sbírka zákonŢ, ļástka 89) kterým se 

stanoví rozsah požadovaných informací a zpŢsob jejich poskytování zdravotnickými 
zaŚízeními do Národního zdravotnického informaļního systému („NZIS“). 
(Národní onkologický registr; Národní registr hospitalizovaných; Národní registr rodiļek;
Národní registr novorozencŢ; Národní registr vrozených vad; Národní registr uživatelŢ
lékaŚsky indikovaných substituļních látek; Informaļní systém potraty; Registr lékaŚŢ,
zubních lékaŚŢ a farmaceutŢ; VýbŊrové statistické šetŚení o stavu chrupu a ošetŚení – 
duben 2003; Národní registr cévní chirurgie; Národní registr kloubních náhrad; Registr 
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intenzivní péļe; Národní registr nozokomiálních infekcí; Národní kardiochirurgický 
registr; Registr nemocí z povolání; Národní registr kardiovaskulárních intervencí; Národní 
registr transplantaļních intervencí). 
Schváleno/Vydáno: 2002/05/29. Úļinnost: 2002/06/29. 

B.12.5 SdŊlŊní
¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 427/2001 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 

zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2001/11/26. Úļinnost: 2001/12/06. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 533/2002 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodního léļivého zdroje. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/06. Úļinnost: 2002/12/18. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 419/2003 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2003/11/27. Úļinnost: 2003/12/10. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 615/2004 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2004/11/25. Úļinnost: 2004/12/08. 

¶ sdŊlení MZ ĻR ļ. 479/2005 Sb., o vydání osvŊdļení o pŚírodních léļivých zdrojích a 
zdrojích pŚírodních minerálních vod a o zrušení osvŊdļení pŚírodních léļivých zdrojŢ a 
zdrojŢ pŚírodních minerálních vod. 
Schváleno/Vydáno: 2005/11/29. Úļinnost: 2005/12/08. 

SdŊlení související 
¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 159/1997 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o 

nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích
a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí
(ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1957/09/30. Úļinnost: 1997/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 29/1998 Sb., o vyhlášení PŚílohy I - řád pro mezinárodní železniļní
pŚepravu nebezpeļného zboží (RID) PŚípojku B - Jednotné právní pŚedpisy pro smlouvu o 
mezinárodní železniļní pŚepravŊ zboží (CIM) k ÚmluvŊ o mezinárodní železniļní pŚepravŊ
(COTIF) ze dne 9. kvŊtna 1980 (úplné znŊní, jak vyplývá z pozdŊjších zmŊn a doplnŊní).
Schváleno/Vydáno: 1996/09/20. Úļinnost: 1997/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 186/1998 Sb., kterým se doplŔuje sdŊlení ļ. 159/1997 Sb., o pŚijetí
zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy
B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní 
silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí (ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené 
pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1998/08/07. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 54/1999 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ „PŚílohy A - Ustanovení o 
nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech“ a „PŚílohy B - Ustanovení o dopravních prostŚedcích
a o pŚepravŊ“ Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ nebezpeļných vŊcí
(ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1999/01/01. Úļinnost: 1999/01/01. 
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¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 60/1999 Sb., o pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ PŚílohy I - řád pro 
mezinárodní železniļní pŚepravu nebezpeļného zboží (RID) PŚípojku B - Jednotné právní 
pŚedpisy pro smlouvu o mezinárodní železniļní pŚepravŊ zboží (CIM) k ÚmluvŊ o 
mezinárodní železniļní pŚepravŊ (COTIF) ze dne 9. kvŊtna 1980. 
Schváleno/Vydáno: 1998/09/25. Úļinnost: 1999/01/01. 

¶ sdŊlení MZV ĻR ļ. 93/2000 Sb., kterým se doplŔují sdŊlení ļ. 159/1997 Sb., ļ. 186/1998 
Sb. a ļ. 54/1999 Sb. o vyhlášení pŚijetí zmŊn a doplŔkŢ "PŚílohy A - Ustanovení o 
nebezpeļných látkách a pŚedmŊtech" Evropské dohody o mezinárodní silniļní pŚepravŊ
nebezpeļných vŊcí (ADR), pŚijaté v ŽenevŊ dne 30. záŚí 1957, vyhlášené pod ļ. 64/1987 
Sb.
Schváleno/Vydáno: 2000/08/29. Úļinnost: 2000/08/29. 

B.12.6 Technické normy 
73 06 Ochrana staveb proti vodŊ.
¶ ĻSN 73 0601

Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Vydána 2000/10/01 
Úļinnost 2000/11/01 

¶ ĻSN 73 0602
Ochrana staveb proti radonu a záŚení gama ze stavebních materiálŢ.
Vydána 1998/06/01 
Úļinnost 1998/07/01 
ZmŊna *Z1 10.00 

73 08 Požární bezpeļnost staveb. 
¶ ĻSN 73 0802

Požární bezpeļnost staveb – Nevýrobní objekty. 
Vydána 2000/12/01 
Úļinnost 2001/01/01 

¶ ĻSN 73 0804
Požární bezpeļnost staveb. Výrobní objekty. 
Vydána 2002/10/01 
Úļinnost 2002/11/01 

¶ ĻSN 73 0810
Požární bezpeļnost staveb – Spoleļná ustanovení. 
Vydána 2005/06/01 
Úļinnost 2005/07/01 

¶ ĻSN 73 0818
Požární bezpeļnost staveb – Obsazení objektŢ osobami. 
Vydána 1997/07/01 
Úļinnost 1997/08/01 
ZmŊna *Z1 10.02 

¶ ĻSN 73 0821
Požární bezpeļnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
Schválena 1973/02/28. Úļinnost 1974/10/01. 
ZmŊna *a 3.80, b 6.83 

¶ ĻSN 73 0831
Požární bezpeļnost staveb – ShromažŅovací prostory. 
Vydána 2001/12/01 
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Úļinnost 2002/01/01 
¶ ĻSN 73 0833

Požární bezpeļnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. 
Vydána 1996/01/01 
Úļinnost 1996/02/01 
ZmŊna *Z1 12.00 

¶ ĻSN 73 0835
Požární bezpeļnost staveb. Budovy zdravotnických zaŚízení.
Vydána 1996/04/01 
Úļinnost 1996/05/01 

¶ ĻSN 73 0843
Požární bezpeļnost staveb – Objekty spojŢ a poštovních provozŢ.
Vydána 2001/07/01 
Úļinnost 2001/08/01 

83 21 Ochrana hlavy, oļí, uší aj. 
¶ ĻSN EN 458

Chrániļe sluchu – Doporuļení pro výbŊr, používání a údržbu – Návod. 
idt EN 458:2004 
Vydána 2005/06/01 
Úļinnost 2005/07/01 

¶ ĻSN EN 397
PrŢmyslové ochranné pŚilby.
idt EN 397:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 
ZmŊna *A1 4.01 

¶ ĻSN EN 443
PŚilby pro hasiļe.
idt EN 443:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 

¶ ĻSN EN 812
PrŢmyslové pŚilby chránící pŚi nárazu hlavou. 
idt EN 812:1997 
Vydána 1998/11/01 
Úļinnost 1998/12/01 
ZmŊna *A1 10.02 

83 22 Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ.
¶ ĻSN EN 133

Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – RozdŊlení.
idt EN 133:2001 
Vydána 2002/06/01 
Úļinnost 2002/07/01 

¶ ĻSN EN 132
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Definice názvŢ a piktogramy. 
idt EN 132:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN 134
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Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Názvosloví souļástí.
idt EN 134:1998 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN EN 135
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Seznam ekvivalentních názvŢ.
idt EN 135:1998 
Vydána 2000/01/01 
Úļinnost 2000/02/01 

¶ ĻSN EN 13274-1
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 1: Stanovení prŢniku a 
celkového prŢniku.
idt EN 13274-1:2001 
Vydána 2001/12/01 
Úļinnost 2002/01/01 

¶ ĻSN EN 13274-2
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 2: Praktické zkoušky. 
idt EN 13274-2:2001 
Vydána 2001/12/01 
Úļinnost 2002/01/01 

¶ ĻSN EN 13274-3
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Zkušební metody – Ļást 3: Stanovení dýchacího 
odporu.
idt EN 13274-3:2001 
Vydána 2002/06/01 
Úļinnost 2002/07/01 

¶ ĻSN EN 13274-4
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 4: Zkoušky plamenem. 
idt EN 13274-4:2001 
Vydána 2002/01/01 
Úļinnost 2002/02/01 

¶ ĻSN EN 13274-5
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 5: Kondicionování. 
idt EN 13274-5:2001 
Vydána 2002/01/01 
Úļinnost 2002/02/01 

¶ ĻSN EN 13274-6
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Zkušební metody – Ļást 6: Stanovení 
koncentrace oxidu uhliļitého ve vdechovaném vzduchu. 
idt EN 13274-6:2001 
Vydána 2002/10/01 
Úļinnost 2002/11/01 

¶ ĻSN EN 13274-7
Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 7: Stanovení prŢniku
aerosolu filtrem proti ļásticím. 
idt EN 13274-7:2002 
Vydána 2003/08/01 
Úļinnost 2003/09/01 

¶ ĻSN EN 13274-8
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Ochranné prostŚedky dýchacích orgánŢ – Metody zkoušení – Ļást 8: Stanovení zanášení 
dolomitovým prachem u filtrŢ proti ļásticím. 
idt EN 13274-8:2002 
Vydána 2003/08/01 
Úļinnost 2003/09/01 

83 24 Ochrana oļí.
¶ ĻSN EN 165

Osobní prostŚedky na ochranu oļí. Slovník. 
idt EN 165:1995 
Vydána 1996/12/01 
Úļinnost 1997/01/01 

¶ ĻSN EN 166
Osobní prostŚedky k ochranŊ oļí – Základní ustanovení. 
idt EN 166:2001 
Vydána 2002/10/01 
Úļinnost 2002/11/01 

83 25 Ochrana nohou. 
¶ ĻSN EN ISO 20344

Osobní ochranné prostŚedky – Metody zkoušení obuvi. 
idt EN ISO 20344:2004 
idt ISO 20344:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 20345
Osobní ochranné prostŚedky – Bezpeļnostní obuv. 
idt EN ISO 20345:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 20346
Osobní ochranné prostŚedky – Ochranná obuv. 
idt EN ISO 20346:2004 
idt ISO 20346:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

¶ ĻSN EN ISO 20347
Osobní ochranné prostŚedky – Pracovní obuv. 
idt EN ISO 20347:2004 
idt ISO 20347:2004 
Vydána 2005/03/01 
Úļinnost 2005/04/01 

83 27 Ochranné odŊvy.
¶ ĻSN EN 340

Ochranné odŊvy – Všeobecné požadavky. 
idt EN 340:2003 
Vydána 2004/09/01 
Úļinnost 2004/10/01 

83 36 Hodnocení expozice pracovištŊ.
¶ ĻSN EN 1540

Ovzduší na pracovišti – Terminologie. 
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idt EN 1540:1998 
Vydána 1999/09/01 
Úļinnost 1999/10/01 

¶ ĻSN EN 481
Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro mŊŚení polétavého prachu. 
idt EN 481:1993 
Vydána 1994/10/01 
Úļinnost 1994/11/01 

¶ ĻSN EN 482
Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy pro mŊŚení chemických látek. 
idt EN 482:1994 
Vydána 1996/06/01 
Úļinnost 1996/07/01 

¶ ĻSN EN 1231
Ovzduší na pracovišti – ZaŚízení pro krátkodobé mŊŚení detekļní trubicí – Požadavky a 
zkušební metody. 
idt EN 1231:1996 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN EN 1232
Ovzduší na pracovišti – Ļerpadla pro osobní odbŊr vzorkŢ chemických látek – Požadavky 
a zkušební metody. 
idt EN 1232:1997 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 

¶ ĻSN EN 12919
Ovzduší na pracovišti – Ļerpadla pro odbŊr vzorkŢ chemických látek s objemovým 
prŢtokem nad 5 l/min – Požadavky a zkušební metody. 
idt EN 12919:1999 
Vydána 2000/07/01 
Úļinnost 2000/08/01 

¶ ĻSN EN 689
Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení inhalaļní expozice chemickým látkám pro 
porovnání s limitními hodnotami a strategie mŊŚení.
idt EN 689:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN 838
Ovzduší na pracovišti – Difusní sondy k odbŊru vzorkŢ pro urļení plynŢ a par – 
Požadavky a zkušební metody. 
idt EN 838:1995 
Vydána 1997/03/01 
Úļinnost 1997/04/01 

¶ ĻSN EN 1076
Ovzduší na pracovišti – OdbŊrové trubice pro stanovení plynŢ a par – Požadavky a 
zkušební metody. 
idt EN 1076:1997 
idt EN 1076/AC:1997 
Vydána 1998/10/01 



367

Úļinnost 1998/11/01 
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B.13 Jaderná bezpeļnost

B.13.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záŚení

(atomový zákon) a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých zákonŢ, ve znŊní zákona ļ. 83/1998 Sb., 
zákona ļ. 71/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 13/2002 Sb., zákona ļ. 310/2002 
Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., zákona ļ. 279/2003 Sb., zákona ļ. 186/2004 Sb. a zákona ļ.
1/2005 Sb. 
Oblast úpravy: 
§ 1 – 42 Ļást I – Mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záŚení;
§ 1 – 3 Hlava první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 PŢsobnost Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost;

§ 4 – 8 Hlava druhá – Obecné podmínky pro vykonávání ļinností souvisejících s 
využíváním jaderné energie, ļinností vedoucích k ozáŚení a zásahŢ ke snížení ozáŚení;

§ 6 OzáŚení z pŚírodních zdrojŢ;
§ 6a PŚetrvávající ozáŚení;
§ 7 LékaŚské ozáŚení;
§ 8 UvádŊní radionuklidŢ do životního prostŚedí;

§ 9 – 23 Hlava tŚetí – Podmínky pro využívání jaderné energie a ionizujícího záŚení;
§ 9 Povolení k jednotlivým ļinnostem; 
§ 11 Bezúhonnost; 
§ 12 Odborná zpŢsobilost;
§ 13 Žádost o povolení; 
§ 15 Náležitosti povolení; 
§ 16 ZmŊna, zrušení a zánik povolení; 
§ 17 Všeobecné povinnosti držitelŢ povolení; 
§ 18 Povinnosti z hlediska jaderné bezpeļnosti, radiaļní ochrany, fyzické ochrany a 
havarijní pŚipravenosti;
§ 19 Povinnosti pro pŚípad vzniku radiaļní nehody; 
§ 20 Povinnosti pŚi pŚepravŊ a dopravŊ jaderných položek a radionuklidových záŚiļŢ;
§ 21 Používání nevýznamných a drobných zdrojŢ ionizujícího záŚení;
§ 22 Povinnosti ohlašovatele; 
§ 23 Typové schválení; 

§ 24 – 31 Hlava ļtvrtá – Nakládání s radioaktivními odpady; 
§ 32 – 38 Hlava pátá – Obļanskoprávní odpovŊdnost za jaderné škody; 
§ 39 – 42 Hlava šestá – Výkon státního dozoru a pokuty; 

§ 39 Kontrolní ļinnost;
§ 40 OpatŚení k nápravŊ;
§ 41 Pokuty; 

§ 44 – 45 Ļást III – IV – DoplnŊní souvisejících zákonŢ;
§ 46 – 50 Ļást V - Ustanovení spoleļná, pŚechodná a závŊreļná;

§ 46 Úkoly a povinnosti ústŚedních orgánŢ státní správy v oblasti havarijní 
pŚipravenosti;
§ 46a; 
§ 46b; 
§ 47 Spoleļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 49 ZávŊreļná ustanovení; 
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PŚíloha – Obsah dokumentace požadované pro vydání povolení k jednotlivým ļinnostem 
podle § 13 odst. 3 písm. d) tohoto zákona. 
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/07/01. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících 

mezinárodním kontrolním režimŢm.
Schváleno/Vydáno: 1997/01/24. Úļinnost: 1997/02/27. 

B.13.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 11/1999 Sb., o zónŊ havarijního plánování. 

Oblast úpravy:
§ 1 Návrh na stanovení zóny havarijního plánování; 
§ 2 Podíl držitele povolení na zajištŊní ļinnosti celostátní radiaļní monitorovací sítŊ v zónŊ
havarijního plánování; 
§ 3 Podíl držitele povolení na vybavení obyvatelstva v zónŊ havarijního plánování 
antidoty;
§ 4 Podíl držitele povolení na zajištŊní tiskové a informaļní kampanŊ k zajištŊní
pŚipravenosti obyvatelstva v zónŊ havarijního plánování pro pŚípady radiaļních havárií; 
§ 5 Podíl držitele povolení na zajištŊní systému vyrozumŊní dotļených orgánŢ;
§ 6 Podíl držitele povolení na zajištŊní systému varování obyvatelstva; 
§ 7 Ustanovení spoleļná a pŚechodná;
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha.
Schváleno/Vydáno: 1998/12/09. Úļinnost: 1999/01/19. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a zpŢsob jeho placení 
pŢvodci radioaktivních odpadŢ na jaderný úļet a roļní výše pŚíspŊvku obcím a pravidla 
jeho poskytování, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 46/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 Odvod placený pŢvodci radioaktivních odpadŢ z jaderných reaktorŢ;
§ 2 Odvod placený pŢvodci malého množství radioaktivních odpadŢ;
§ 3 Evidence plátcŢ odvodŢ;
§ 4 Roļní výše a pravidla poskytování pŚíspŊvku obcím; 
§ 5 PŚechodné ustanovení; 
§ 6 Zrušovací ustanovení; 
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/08/28. Úļinnost: 2003/01/01 (s výjimkou ustanovení § 4). 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skuteļností,

ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 89/1999 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 152/1999 Sb., naŚízení
vlády ĻR ļ. 17/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 275/2001 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ.
403/2001 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 549/2002 Sb. (PŚíloha ļ. 12 – Seznam utajovaných 
skuteļností v pŢsobnosti Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost).
Schváleno/Vydáno: 1998/10/19. Úļinnost: 1998/11/02. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 13/2004 Sb., o povolání vojákŢ Armády Ļeské republiky k plnŊní
úkolŢ Policie Ļeské republiky pŚi radiaļních haváriích na jaderných elektrárnách. 
Schváleno/Vydáno: 2003/12/17. Úļinnost: 2004/01/20. 
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B.13.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 144/1997 Sb., o fyzické ochranŊ

jaderných materiálŢ a jaderných zaŚízení a o jejich zaŚazování do jednotlivých kategorií, ve 
znŊní vyhlášky ļ. 500/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 – 2 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 13 Ļást druhá – ZaŚazení jaderných materiálŢ a jaderných zaŚízení nebo jejich ļástí
do kategorií, zpŢsob a rozsah zajištŊní fyzické ochrany jaderných materiálŢ a jaderných 
zaŚízení nebo jejich ļástí;

§ 3 ZaŚazení jaderných materiálŢ do kategorií; 
§ 4 ZaŚazení jaderných zaŚízení nebo jejich ļástí do kategorií; 
§ 5 Obecné požadavky k zaŚazení jaderných materiálŢ a ļástí jaderných zaŚízení do 
kategorií;
§ 6 Podrobnosti k vymezení stŚeženého, chránŊného a vnitŚního prostoru; 
§ 7 Vstup osob a vjezd dopravních prostŚedkŢ;
§ 8 Administrativní a technická opatŚení pro I. kategorii; 
§ 9 Administrativní a technická opatŚení pro II. kategorii; 
§ 10 Administrativní a technické požadavky pro III. kategorii; 
§ 11 Bezpeļnostní pracovníci; 
§ 12 Ochrana technického systému fyzické ochrany a jeho dat; 
§ 13 Administrativní a technická opatŚení zajištŊní fyzické ochrany pŚi výstavbŊ
jaderných zaŚízení;

§ 14 – 17 Ļást tŚetí – ZpŢsob a rozsah zajištŊní fyzické ochrany jaderných materiálŢ pŚi
pŚepravŊ;

§ 14 Obecná ustanovení; 
§ 15 ZpŢsob a rozsah zajištŊní fyzické ochrany pŚeprav jaderných materiálŢ
zaŚazených do I. a II. kategorie; 
§ 16 Požadavky na zajištŊní fyzické ochrany pŚeprav jaderných materiálŢ zaŚazených
do I. a II. kategorie podle druhu pŚepravy;
§ 17 ZpŢsob a rozsah zajištŊní fyzické ochrany jaderných materiálŢ zaŚazených do III. 
kategorie pŚi pŚepravŊ;

§ 18 Ļást ļtvrtá – Rozsah a zpŢsob provedení úŚadem schvalované dokumentace; 
§ 19 Ļást pátá – ZávŊreļné ustanovení; 
PŚíloha – ZaŚazení jaderných materiálŢ do kategorií. 
Schváleno/Vydáno: 1997/06/19. Úļinnost: 1997/07/07. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 145/1997 Sb., o evidenci a 
kontrole jaderných materiálŢ a o jejich bližším vymezení, ve znŊní vyhlášky SÚJB ļ.
316/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení jaderných materiálŢ;

§ 3 – 15 Ļást druhá – ZpŢsob evidence a kontroly jaderných materiálŢ;
§ 3 Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálŢ;
§ 4 Vedení evidence a provádŊní kontroly jaderných materiálŢ;
§ 5 Evidenļní záznamy; 
§ 6 Provozní záznamy; 
§ 7 Údaje o konstrukci jaderných zaŚízení;
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§ 8 Evidenļní zprávy; 
§ 9 Zvláštní zprávy; 
§ 10 PŚedbŊžné oznámení; 
§ 11 Provozní ztráty; 
§ 12 Evidence vnitrostátních pŚevodŢ jaderných materiálŢ;
§ 13 Evidence mezinárodních pŚevodŢ jaderných materiálŢ;
§ 14 Zadržený odpad; 
§ 15 Vyjmutý jaderný materiál; 

§ 16 – 19 Ļást tŚetí – Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
§ 16 VýmŊna informací s ÚŚadem; 
§ 17 Archivace evidenļních a provozních záznamŢ a pŢvodních dokumentŢ;
§ 18 ZávŊreļné ustanovení; 
§ 19 Úļinnost;

PŚíloha – Postupy pro vedení evidence a provádŊní kontroly jaderných materiálŢ.
Schváleno/Vydáno: 1997/06/19. Úļinnost: 1997/07/07. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 146/1997 Sb., kterou se stanoví 
ļinnosti, které mají bezprostŚední vliv na jadernou bezpeļnost, a ļinnosti zvláštŊ dŢležité
z hlediska radiaļní ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou pŚípravu, zpŢsob
ovŊŚování zvláštní odborné zpŢsobilosti a udŊlování oprávnŊní vybraným pracovníkŢm a 
zpŢsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k pŚípravŊ vybraných 
pracovníkŢ, ve znŊní vyhlášky SÚJB ļ. 315/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 Ļinnosti, které mají bezprostŚední vliv na jadernou bezpeļnost, a ļinnosti zvláštŊ
dŢležité z hlediska radiaļní ochrany; 
§ 4 Požadavky na kvalifikaci vybraných pracovníkŢ;
§ 5 Požadavky na odbornou pŚípravu vybraných pracovníkŢ jaderných zaŚízení pro získání 
zvláštní odborné zpŢsobilosti;
§ 6 Požadavky na odbornou pŚípravu vybraných pracovníkŢ se zdroji ionizujícího záŚení
pro získání zvláštní odborné zpŢsobilosti;
§ 7 Zkušební komise; 
§ 8 ZpŢsob ovŊŚování zvláštní odborné zpŢsobilosti vybraných pracovníkŢ jaderných 
zaŚízení;
§ 9 ZpŢsob ovŊŚování zvláštní odborné zpŢsobilosti vybraných pracovníkŢ se zdroji 
ionizujícího záŚení;
§ 10 ZpŢsob udŊlování oprávnŊní k ļinnosti vybraných pracovníkŢ jaderných zaŚízení;
§ 11 ZpŢsob udŊlování oprávnŊní k ļinnosti vybraných pracovníkŢ se zdroji ionizujícího 
záŚení;
§ 12 Rozsah a zpŢsob provedení dokumentace pro povolení k odborné pŚípravŊ vybraných 
pracovníkŢ jaderných zaŚízení a vybraných pracovníkŢ pracovišŠ se zdroji ionizujícího 
záŚení;
§ 13 PŚechodná ustanovení; 
§ 14 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1997/06/18. Úļinnost: 1997/07/07. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 214/1997 Sb., o zabezpeļování
jakosti pŚi ļinnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a ļinnostech vedoucích 
k ozáŚení a o stanovení kritérií pro zaŚazení a rozdŊlení vybraných zaŚízení do 
bezpeļnostních tŚíd.
Oblast úpravy:
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§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 
§ 1 PŚedmŊt a rozsah úpravy; 
§ 2 Zavedení systému jakosti; 

§ 3 – 24 Ļást druhá – Požadavky na systém jakosti; 
§ 25 – 31 Ļást tŚetí – Požadavky na zabezpeļování jakosti vybraných zaŚízení;
§ 32 Ļást ļtvrtá – Požadavky na náplŔ programŢ zabezpeļování jakosti; 
§ 33 Ļást pátá – Kritéria pro zaŚazení a rozdŊlení vybraných zaŚízení do bezpeļnostních
tŚíd;
§ 34 Ļást šestá – Rozsah a zpŢsob provedení seznamu vybraných zaŚízení;
§ 35 – 36 Ļást sedmá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha – Kritéria pro zaŚazení a rozdŊlení vybraných zaŚízení do bezpeļnostních tŚíd.
Schváleno/Vydáno: 1997/08/15. Úļinnost: 1997/09/05. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 215/1997 Sb., o kritériích na 
umísŠování jaderných zaŚízení a velmi významných zdrojŢ ionizujícího záŚení.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 Druhy kritérií; 
§ 4 Vyluļující kritéria; 
§ 5 PodmiŔující kritéria; 
§ 6 Požadavky na dokumentaci; 
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 1997/08/15. Úļinnost: 1997/09/05. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 219/1997 Sb., o podrobnostech 
k zajištŊní havarijní pŚipravenosti jaderných zaŚízení a pracovišŠ se zdroji ionizujícího 
záŚení a o požadavcích na obsah vnitŚního havarijního plánu a havarijního Śádu.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást I – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 17 Ļást II – Podrobnosti k zajištŊní havarijní pŚipravenosti;

§ 3 ZajištŊní havarijní pŚipravenosti;
§ 4 ZjišŠování vzniku mimoŚádné události; 
§ 5 Posuzování závažnosti mimoŚádné události; 
§ 6 Vyhlášení mimoŚádné události; 
§ 7 Aktivace zasahujících osob; 
§ 8 řízení a provádŊní zásahu; 
§ 9 Zásahové postupy; 
§ 10 Zásahové instrukce; 
§ 11 Program monitorování radiaļní situace; 
§ 12 ZpŢsoby omezení ozáŚení zamŊstnancŢ a dalších osob; 
§ 13 Zásady pro zdravotnické zajištŊní;
§ 14 ZajištŊní dokumentování ļinností pŚi mimoŚádné události držitelem povolení; 
§ 15 PŚedávání údajŢ ÚŚadu;
§ 16 PŚíprava zamŊstnancŢ a osob; 
§ 17 OvŊŚování havarijní pŚipravenosti;

§ 18 – 20 Ļást III – Dokladování havarijní pŚipravenosti;
§ 18 Požadavky na obsah vnitŚního havarijního plánu; 
§ 19 Požadavky na obsah havarijního Śádu;
§ 20 Další dokumentace k zajištŊní havarijní pŚipravenosti;

§ 21 Ļást IV – ZávŊreļné ustanovení; 
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Schváleno/Vydáno: 1997/08/22. Úļinnost: 1997/09/08. 
¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 106/1998 Sb., o zajištŊní jaderné 

bezpeļnosti a radiaļní ochrany jaderných zaŚízení pŚi jejich uvádŊní do provozu a pŚi jejich 
provozu.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 7 Ļást druhá – Obecné požadavky na uvádŊní jaderného zaŚízení do provozu a na 
jeho provoz; 

§ 3 Obecné požadavky na zajištŊní jaderné bezpeļnosti;
§ 4 Dokumentace uvádŊní jaderného zaŚízení do provozu a dokumentování provozu; 
§ 5 ZamŊstnanci;
§ 6 – 7 Manipulace s jadernými materiály a radioaktivními odpady v objektu 
jaderného zaŚízení;

§ 8 – 13 Ļást tŚetí – Technické a organizaļní podmínky bezpeļného uvádŊní jaderného 
zaŚízení do provozu; 

§ 8 Zásady uvádŊní jaderného zaŚízení do provozu; 
§ 9 – 13 Dokumentace pro povolení jednotlivých etap uvádŊní jaderného zaŚízení do 
provozu;
§ 9 Programy uvádŊní do provozu; 
§ 10 Limity a podmínky bezpeļného provozu jaderného zaŚízení;
§ 11 Zahájení fyzikálního spouštŊní;
§ 12 Zahájení energetického spouštŊní;
§ 13 Zahájení zkušebního provozu; 

§ 14 – 17 Ļást ļtvrtá – Technické a organizaļní podmínky bezpeļného provozu jaderného 
zaŚízení;

§ 14 Zásady provozu jaderného zaŚízení;
§ 15 Údržba, zkoušky a kontroly; 
§ 16 Opravy; 
§ 17 Zahájení provozu jaderného zaŚízení;

§ 18 – 20 Ļást pátá – OpŊtovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výmŊnŊ
jaderného paliva; 

§ 18 Zásady opŊtovného uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výmŊnŊ
jaderného paliva; 
§ 19 Dokumentace pro povolení k opŊtovnému uvedení jaderného reaktoru do 
kritického stavu po výmŊnŊ jaderného paliva a postup pŚi jejím pŚedkládání a 
posuzování;
§ 20 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 1998/04/20. Úļinnost: 1998/05/05. 
¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 195/1999 Sb., o požadavcích na 

jaderná zaŚízení k zajištŊní jaderné bezpeļnosti, radiaļní ochrany a havarijní pŚipravenosti.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Všeobecná ustanovení; 

§ 1 – 2 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 12 Ļást druhá – Základní požadavky na jaderná zaŚízení k zajištŊní jaderné 
bezpeļnosti, radiaļní ochrany a havarijní pŚipravenosti;

§ 3 Ochrana do hloubky; 
§ 4 Požadavky na jakost; 
§ 5 Radiaļní ochrana v objektech a okolí jaderného zaŚízení;
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§ 6 Havarijní pŚipravenost v objektu a okolí jaderného zaŚízení;
§ 7 Ochrana proti poruchám zaŚízení;
§ 8 Odvod tepla; 
§ 9 Požární ochrana; 
§ 10 Ochrana proti jevŢm vyvolaným pŚírodními podmínkami nebo lidskou ļinností
vnŊ jaderného zaŚízení;
§ 11 Fyzická ochrana; 
§ 12 Spoleļné užívání zaŚízení;

§ 13 – 15 Ļást tŚetí – Aktivní zóna reaktoru; 
§ 13 řešení aktivní zóny reaktoru; 
§ 14 řešení palivového systému; 
§ 15 Rozložení neutronového toku; 

§ 16 – 21 Ļást ļtvrtá – řídicí a ochranné systémy; 
§ 16 řídicí systémy; 
§ 17 Ochranné systémy; 
§ 18 Zálohování ochranných systémŢ;
§ 19 Vztah ochranných a Śídicích systémŢ;
§ 20 Dozorna; 
§ 21 Odstavení reaktoru; 

§ 22 – 28 Ļást pátá – Systémy chlazení reaktoru; 
§ 22 Zásady Śešení primárního okruhu; 
§ 23 Kontrola stavu primárního okruhu za provozu; 
§ 24 Systém doplŔování a ļistŊní chladiva; 
§ 25 Systém odvádŊní zbytkového tepla; 
§ 26 Systém havarijního chlazení; 
§ 27 Kontrola stavu systému havarijního chlazení za provozu; 
§ 28 Sekundární okruh; 

§ 29 – 31 Ļást šestá – Energetické napájecí systémy; 
§ 29 Energetické napájecí systémy; 
§ 30 Zálohování energetických napájecích systémŢ;
§ 31 Nouzové zdroje energie; 

§ 32 – 42 Ļást sedmá – Systém ochranné obálky; 
§ 32 Úļel a význam; 
§ 33 Zásady Śešení;
§ 34 Kontrola tŊsnosti hermetické obálky; 
§ 35 Tlaková zkouška hermetické obálky; 
§ 36 Kontrola stavu systému ochranné obálky za provozu; 
§ 37 PrŢchodky stŊnami hermetické obálky; 
§ 38 Uzavírací prvky; 
§ 39 PrŢchody stŊnami hermetické obálky; 
§ 40 VnitŚní ļlenŊní hermetického prostoru; 
§ 41 Systém snížení tlaku a odvodu tepla z hermetického prostoru; 
§ 42 Ostatní systémy ochranné obálky; 

§ 43 – 45 Ļást osmá – Radiaļní ochrana; 
§ 43 Monitorování ionizujícího záŚení a radionuklidŢ;
§ 44 Ventilaļní a filtraļní systémy; 
§ 45 VýpustŊ radionuklidŢ do okolí; 

§ 46 – 47 Ļást devátá – Manipulace s jaderným palivem a jeho skladování; 
§ 46 Manipulace s ļerstvým jaderným palivem a jeho skladování; 
§ 47 Manipulace s ozáŚeným a vyhoŚelým jaderným palivem a jeho skladování; 
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§ 48 Ļást desátá – ZávŊreļné ustanovení. 
Schváleno/Vydáno: 1999/08/21. Úļinnost: 1999/09/03. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 324/1999 Sb., kterou se stanoví 
limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o 
jaderných škodách. 
Schváleno/Vydáno: 1999/12/06. Úļinnost: 1999/12/17. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 179/2002 Sb., kterou se stanoví 
seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt a rozsah úpravy; 
§ 2 Zrušovací ustanovení; 
§ 3 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Seznam vybraných položek (vybrané materiály, zaŚízení a technologie v 
jaderné oblasti) podléhajících kontrolním režimŢm pŚi dovozu, vývozu a prŢvozu [seznam 
je zpracován podle dokumentu Mezinárodní agentury pro atomovou energii INFCIRC 
/254/ Rev. 5 / Part 1] (0. Obalové soubory pro ozáŚené jaderné palivo a horké komory; 1. 
Jaderné reaktory a speciálnŊ konstruovaná nebo upravená zaŚízení a komponenty k 
provozu jaderných reaktorŢ; 2. Nejaderné materiály urļené pro reaktory; 3. Závody na 
pŚepracování ozáŚených palivových ļlánkŢ a zaŚízení speciálnŊ konstruovaná nebo 
upravená k tomuto úļelu; 4. Závody na výrobu palivových ļlánkŢ pro jaderné reaktory a 
zaŚízení speciálnŊ konstruovaná nebo upravená k tomuto úļelu; 5. Závody na separaci 
izotopŢ uranu a zaŚízení, jiná než analytické pŚístroje, speciálnŊ konstruovaná nebo 
upravená k tomuto úļelu; 6. Závody na výrobu nebo úpravu koncentrace tŊžké vody, 
deuteria a jeho slouļenin a zaŚízení speciálnŊ konstruovaná nebo upravená k tomuto úļelu;
7. Závody na konverzi uranu a plutonia pro použití pŚi výrobŊ palivových ļlánkŢ a 
separaci izotopu uranu, uvedených v ļástech 4 a 5, a zaŚízení speciálnŊ konstruovaná nebo 
upravená k tomuto úļelu);
PŚíloha ļ. 2 – Seznam položek dvojího použití (materiály, zaŚízení a technologie dvojího 
použití v jaderné oblasti) podléhajících kontrolním režimŢm pŚi dovozu a vývozu [seznam 
je zpracován podle dokumentu Mezinárodní agentury pro atomovou energii INFCIRC 
/254/ Rev. 4 / Part 2] (1. PrŢmyslová zaŚízení; 2. Materiály; 3. ZaŚízení a komponenty pro 
izotopickou separaci uranu; 4. ZaŚízení vztahující se k závodŢm na výrobu tŊžké vody (jiná 
než vybrané položky); 5. Testovací a mŊŚící zaŚízení pro vývoj jaderných výbušných 
zaŚízení; 6. Komponenty pro jaderná výbušná zaŚízení; Definice nŊkterých pojmŢ
seznamu). 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/19. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 307/2002 Sb., o radiaļní ochranŊ,
ve znŊní vyhlášky ļ. 499/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 23 Ļást první – Úvodní a obecná ustanovení; 
§ 1 – 3 Hlava I; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 Veliļiny radiaļní ochrany; 

§ 4 – 10 Hlava II – Klasifikace zdrojŢ ionizujícího záŚení (k § 4 odst. 12 zákona); 
§ 4 Kritéria pro klasifikaci zdrojŢ;
§ 5 ZprošŠovací úrovnŊ;
§ 6 Nevýznamné zdroje; 
§ 7 Drobné zdroje; 
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§ 8 Jednoduché zdroje; 
§ § 9 Významné zdroje; 
§ 10 Velmi významné zdroje; 

§ 11 – 16 Hlava III – Kategorizace pracovišŠ, kde se vykonávají radiaļní ļinnosti (k § 4 
odst. 12 zákona); 

§ 11 Kritéria pro kategorizaci pracovišŠ;
§ 12 PracovištŊ I. kategorie; 
§ 13 PracovištŊ II. kategorie; 
§ 14 PracovištŊ III. kategorie; 
§ 15 PracovištŊ IV. kategorie; 
§ 16 Kategorizace radiaļních pracovníkŢ (k § 4 odst. 12 zákona); 

§ 17 – 23 Hlava IV – Optimalizace a limity ozáŚení (k § 4 odst. 4 a 6 zákona); 
§ 17 Optimalizace radiaļní ochrany; 
§ 18 Systém limitŢ pro omezování ozáŚení;
§ 19 Obecné limity; 
§ 20 Limity pro radiaļní pracovníky; 
§ 21 Limity pro uļnŊ a studenty; 
§ 22 Odvozené limity; 
§ 23 Omezování ozáŚení ve zvláštních pŚípadech;

§ 24 – 86 Ļást druhá – Radiaļní ļinnosti;
§ 24 – 35 Hlava I – Podmínky bezpeļného provozu zdrojŢ ionizujícího záŚení a pracovišŠ s 
nimi (k § 4 odst. 11, § 13 odst. 3 písm. d) a § 17 odst. 1 zákona); 

§ 24 Obecné podmínky bezpeļného provozu; 
§ 25 OdŢvodŔování radiaļních ļinností;
§ 26 Informování a pŚíprava pracovníkŢ;
§ 27 Soustavný dohled nad radiaļní ochranou; 
§ 28 LékaŚský dohled; 
§ 29 Sledované pásmo; 
§ 30 Kontrolované pásmo; 
§ 31 PŚíprava a zahájení provozu pracovištŊ, kde mají být vykonávány radiaļní
ļinnosti;
§ 32 Zvláštní podmínky bezpeļného provozu pracovišŠ s generátory záŚení;
§ 33 Zvláštní podmínky bezpeļného provozu pracovišŠ s uzavŚenými 
radionuklidovými záŚiļi;
§ 34 Zvláštní podmínky bezpeļného provozu pracovišŠ s otevŚenými 
radionuklidovými záŚiļi;
§ 35 VyŚazování pracovištŊ z provozu; 

§ 36 – 45 Hlava II – Nakládání se zdroji ionizujícího záŚení (k § 4 odst. 11, § 9 odst. 1 
písm. i), § 13 odst. 3 písm. d) zákona a bodŢm I.6, I.7, I.8, I.12 a I.13 pŚílohy zákona); 

§ 36 ZpŢsoby nakládání se zdroji ionizujícího záŚení vyžadující povolení; 
§ 37 Výroba; 
§ 38 Dovoz; 
§ 39 Vývoz; 
§ 40 Distribuce; 
§ 41 Instalace nebo uvádŊní do provozu; 
§ 42 Skladování radionuklidových záŚiļŢ;
§ 43 Používání; 
§ 44 Hodnocení vlastností; 
§ 45 Opravy; 

§ 46 – 55 Hlava III – Nakládání s radioaktivními odpady (k § 2 písm. h) bodu 4, § 9 odst. 1 
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písm. j), § 13 odst. 3 písm. d) a § 24 odst. 4 zákona); 
§ 46 Obecné požadavky na nakládání s radioaktivními odpady; 
§ 47 Požadavky na zaŚízení používaná pŚi nakládání s radioaktivními odpady; 
§ 48 ShromažŅování a tŚídŊní radioaktivních odpadŢ;
§ 49 Zpracování radioaktivních odpadŢ;
§ 50 Úprava radioaktivních odpadŢ;
§ 51 Skladování radioaktivních odpadŢ;
§ 52 Ukládání radioaktivních odpadŢ;
§ 53 Limity a podmínky bezpeļného nakládání s radioaktivními odpady; 
§ 54 Evidence radioaktivních odpadŢ;
§ 55 PrŢvodní list radioaktivních odpadŢ;

§ 56 – 57 Hlava IV – UvádŊní radionuklidŢ do životního prostŚedí (k § 8 odst. 1 a § 9 odst. 
1 písm. h) zákona); 

§ 56 Obecná pravidla pro uvádŊní radionuklidŢ do životního prostŚedí;
§ 57 UvolŔovací úrovnŊ;

§ 58 – 59 Hlava V – Další radiaļní ļinnosti (k § 4 odst. 11 a § 9 odst. 1 písm. r) zákona); 
§ 58 PŚidávání radioaktivních látek do spotŚebních výrobkŢ;
§ 59 Služby významné z hlediska radiaļní ochrany; 

§ 60 – 67 Hlava VI – Podrobnosti podmínek lékaŚského ozáŚení (k § 4 odst. 7 písm. a) a § 
7 odst. 3 zákona); 

§ 60 OdŢvodnŊní lékaŚského ozáŚení;
§ 61 OvŊŚování nových poznatkŢ;
§ 62 Optimalizace radiaļní ochrany pŚi lékaŚském ozáŚení;
§ 63 Postupy pŚi lékaŚském ozáŚení;
§ 64 Požadavky na vybavení pracovištŊ;
§ 65 Léļebné aplikace radionuklidŢ;
§ 66 Požadavky na pracovníky; 
§ 67 Další podmínky pro lékaŚské ozáŚení;

§ 68 – 79 Hlava VII – Sledování, mŊŚení, hodnocení, ovŊŚování a zaznamenávání veliļin,
parametrŢ a skuteļností dŢležitých z hlediska radiaļní ochrany (k § 2 písm. gg) a § 18 
odst. 1 písm. a) zákona); 

§ 68 Veliļiny, parametry a skuteļnosti dŢležité z hlediska radiaļní ochrany; 
§ 69 Rozsah sledování, mŊŚení, hodnocení, ovŊŚování a zaznamenávání veliļin,
parametrŢ a skuteļností dŢležitých z hlediska radiaļní ochrany; 
§ 70 PŚejímací zkouška; 
§ 71 Zkouška dlouhodobé stability; 
§ 72 Zkouška provozní stálosti; 
§ 73 Náležitosti programu monitorování; 
§ 74 Jednotné postupy pro hodnocení veliļin mŊŚených v rámci monitorování; 
§ 75 Referenļní úrovnŊ;
§ 76 Monitorování pracovištŊ;
§ 77 Monitorování osobní; 
§ 78 Monitorování výpustí; 
§ 79 Monitorování okolí pracovištŊ;

§ 80 – 86 Hlava VIII – Evidence zdrojŢ ionizujícího záŚení a dalších skuteļností dŢležitých
z hlediska radiaļní ochrany (k § 18 odst. 1 písm. c) a § 22 písm. e) zákona); 

§ 80 Evidence zdrojŢ ionizujícího záŚení u držitelŢ povolení; 
§ 81 Evidence drobných zdrojŢ ionizujícího záŚení u ohlašovatelŢ;
§ 82 OsvŊdļení uzavŚeného radionuklidového záŚiļe;
§ 83 PrŢvodní list otevŚeného radionuklidového záŚiļe;
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§ 84 Evidence osobních dávek u držitelŢ povolení; 
§ 85 Evidence osobních dávek u oprávnŊných dozimetrických služeb; 
§ 86 Evidence ostatních veliļin, parametrŢ a skuteļností dŢležitých z hlediska radiaļní
ochrany;

§ 87 – 91 Ļást tŚetí – Pracovní ļinnosti se zvýšeným ozáŚením z pŚírodních zdrojŢ (k § 4 
odst. 7 písm. b), § 6 odst. 2, odst. 3 písm. b), c) a d), § 8 a § 9 odst. 1 písm. h) zákona); 

§ 87 PracovištŊ, kde mŢže dojít k významnému zvýšení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ;
§ 88 VyšetŚovací úrovnŊ a smŊrné hodnoty pro ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ;
§ 89 Rozsah mŊŚení, hodnocení, evidence a pŚedávání údajŢ;
§ 90 VýznamnŊ zvýšené ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ;
§ 91 UvolŔování pŚírodních radionuklidŢ z pracovišŠ, kde mŢže dojít k významnému 
zvýšení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ;

§ 92 – 103 Ļást ļtvrtá – Zásahy k odvrácení nebo snížení ozáŚení (k § 4 odst. 5 a § 6 odst. 
4, 5 a 6 zákona); 
§ 92 Hlava I; 

§ 92 Obecná pravidla pro pŚípravu a provádŊní zásahŢ;
§ 93 – 97 Hlava II – Zásahy ke snížení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ ionizujícího záŚení;

§ 93 Pravidla pro pŚípravu a provádŊní zásahŢ ke snížení ozáŚení z pŚírodních zdrojŢ
ionizujícího záŚení;
§ 94 Radonový index pozemku; 
§ 95 Stavby; 
§ 96 Stavební materiály; 
§ 97 Dodávaná voda; 

§ 98 – 100 Hlava III – Zásahy pŚi radiaļní mimoŚádné situaci; 
§ 98 Ochranná opatŚení;
§ 99 Neodkladná ochranná opatŚení;
§ 100 Následná ochranná opatŚení;

§ 101 – 103 Hlava IV – Zásahy pŚi pŚetrvávajícím ozáŚení;
§ 101 Rozsah usmŊrŔování pŚetrvávajícího záŚení;
§ 102 Zásahové úrovnŊ pro pŚetrvávající ozáŚení;
§ 103 PŚetrvávající radioaktivní kontaminace potravin z ļernobylské havárie; 

§ 104 – 107 Ļást pátá – Spoleļné, pŚechodné a závŊreļná ustanovení; 
§ 104 Spoleļné ustanovení; 
§ 105 PŚechodné ustanovení; 
§ 106 Zrušovací ustanovení; 
§ 107 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – ZprošŠovací úrovnŊ;
PŚíloha ļ. 2 – UvolŔovací úrovnŊ;
PŚíloha ļ. 3 – Konverzní faktory; 
PŚíloha ļ. 4 – Podklady ke kategorizaci prací a pracovišŠ s otevŚenými záŚiļi;
PŚíloha ļ. 5 – Podklady ke stanovování veliļin radiaļní ochrany; 
PŚíloha ļ. 6 – Podmínky pro Śádné a kvalifikované provádŊní zkoušek v oblasti radiaļní
ochrany;
PŚíloha ļ. 7 – Požadavky na rozsah zkoušek dlouhodobé stability uzavŚených
radionuklidových záŚiļŢ;
PŚíloha ļ. 8 – SmŊrné hodnoty zásahových úrovní pro pŚípad radiaļní mimoŚádné situace; 
PŚíloha ļ. 9 – Diagnostické referenļní úrovnŊ;
PŚíloha ļ. 10 – Podklady k omezování ozáŚení z pŚírodních radionuklidŢ;
PŚíloha ļ. 11 – Stanovení radonového indexu pozemku; 
PŚíloha ļ. 12 – Registraļní karta generátoru záŚení; Registraļní karta uzavŚeného
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radionuklidového záŚiļe; Registraļní karta zaŚízení s uzavŚeným radionuklidovým 
záŚiļem; 
PŚíloha ļ. 13 – Údaje oznamované podle § 80 odst. 5; 
PŚíloha ļ. 14 – Vysokoaktivní záŚiļe;
PŚíloha ļ. 15 – Podmínky pro Śádné a kvalifikované vykonávání služeb významných 
z hlediska radiaļní ochrany. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/12 (s výjimkou ustanovení § 63 odst. 1 
a § 66 odst. 2). 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 317/2002 Sb., o typovém 
schvalování obalových souborŢ pro pŚepravu, skladování a ukládání jaderných materiálŢ a 
radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojŢ ionizujícího záŚení a o pŚepravŊ
jaderných materiálŢ a urļených radioaktivních látek (o typovém schvalování a pŚepravŊ).
Oblast úpravy:

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 6 Ļást první – Typové schvalování; 

§ 2 TypovŊ schvalované výrobky (k § 23 odst. 1 zákona); 
§ 3 Náležitosti žádosti o typové schválení (k § 23 odst. 2 zákona); 
§ 4 Dokumentace zkoušek (k § 23 odst. 3 zákona); 
§ 5 ZpŢsob schválení (k § 23 odst. 2 zákona); 
§ 6 OvŊŚování a dokládání shody, jejich rozsah a zpŢsob (k § 23 odst. 4 a 5 zákona); 

§ 7 – 9 Ļást druhá – PŚeprava jaderných materiálŢ a urļených radioaktivních látek; 
§ 7 Povolení k pŚepravŊ (k § 9 odst. 1 písm. m) zákona); 
§ 8 Rozsah a zpŢsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k pŚepravŊ (k 
§ 13 odst. 3 písm. d) zákona); 
§ 9 Zabezpeļení pŚepravy a dopravy pŚepravcem (k § 20 odst. 1 písm. b) a d) zákona); 

§ 10 – 13 Ļást tŚetí – Mezinárodní pŚeprava radioaktivního odpadu; 
§ 10 Rozsah a zpŢsoby provádŊní mezinárodní pŚepravy radioaktivních odpadŢ,
dokumentace pro povolení a dozor nad touto pŚepravou (k § 9 odst. 1 písm. p) a 
k bodu P pŚílohy zákona); 
§ 11 Spoleļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 12 Zrušovací ustanovení; 
§ 13 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Požadavky a zkušební postupy k typovému schvalování (Ļást I – Požadavky 
na štŊpné materiály, radioaktivní látky, obalové soubory a radioaktivní zásilky; Ļást II – 
Zkušební postupy); 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na obalové soubory typu D a S; 
PŚíloha ļ. 3 – Meze aktivit a materiálová omezení; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na zabezpeļení pŚepravy;
PŚíloha ļ. 5 – PŚeprava uzavŚených záŚiļŢ mezi ļlenskými státy Evropské unie (Standardní 
dokument používaný v souladu s NaŚízením Rady /EHS/ ļ. 1493/93); 
PŚíloha ļ. 6 – Standardní dokument pro monitorování pŚeprav radioaktivního odpadu 
(Oddíl 1 – Žádost o povolení pŚepravy; Oddíl 2 – Povolení konzultaļních kompetentních 
orgánŢ; Oddíl 3 – Povolení pŚepravy; Oddíl 4 – Seznam transportních obalových souborŢ
/obalŢ/; Oddíl 5 Oznámení o pŚíjmu odpadu). 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/18 (s výjimkou ustanovení § 10). 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 318/2002 Sb., o podrobnostech 
k zajištŊní havarijní pŚipravenosti jaderných zaŚízení a pracovišŠ se zdroji ionizujícího 
záŚení a o požadavcích na obsah vnitŚního havarijního plánu a havarijního Śádu, ve znŊní
vyhlášky ļ. 2/2004 Sb. 
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Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Definice pojmŢ;

§ 3 – 10 Ļást druhá – Podrobnosti k zajištŊní havarijní pŚipravenosti;
§ 3 ZajištŊní havarijní pŚipravenosti;
§ 4 ZjišŠování vzniku mimoŚádné události; 
§ 5 Klasifikaļní stupnŊ mimoŚádné události; 
§ 6 Vyhlášení mimoŚádné události; 
§ 7 řízení a provádŊní zásahu; 
§ 8 Omezení ozáŚení zamŊstnancŢ a dalších osob; 
§ 9 PŚíprava zamŊstnancŢ a dalších osob; 
§ 10 OvŊŚování havarijní pŚipravenosti;

§ 11 – 18 Ļást tŚetí – Dokladování havarijní pŚipravenosti;
§ 11 Zásahové postupy; 
§ 12 Zásahové instrukce; 
§ 13 Zásady zdravotnického zajištŊní;
§ 14 PŚedávání údajŢ ÚŚadu;
§ 15 Požadavky na vnitŚní havarijní plán; 
§ 16 Požadavky na havarijní Śád;
§ 17 Dokumentace ļinností pŚi mimoŚádné události držitelem povolení; 
§ 18 Další dokumentace k zajištŊní havarijní pŚipravenosti;

§ 19 – 21 Ļást ļtvrtá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 21 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/18. 
¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 319/2002 Sb., o funkci a 

organizaci celostátní radiaļní monitorovací sítŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Definice pojmŢ;
§ 3 Funkce monitorovací sítŊ;
§ 4 – 5 Organizace monitorovací sítŊ;
§ 6 ZpŢsob pŚenosu dat; 
§ 7 ZajištŊní ļinnosti monitorovací sítŊ;
§ 8 PŚechodná ustanovení; 
§ 9 Úļinnost;
PŚíloha – Ļást A – PŚehled monitorovaných položek a požadavkŢ na jejich monitorování 
(Tabulka ļ. 1: Monitorování za obvyklé radiaļní situace; Tabulka ļ. 2: Monitorování za 
radiaļní mimoŚádné situace); Ļást B – Stanovení minimální detekovatelné aktivity. 
Schváleno/Vydáno: 2002/06/13. Úļinnost: 2002/07/18. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 360/2002 Sb., kterou se stanovuje zpŢsob tvorby rezervy pro 
zajištŊní vyŚazování jaderného zaŚízení nebo pracovištŊ III. nebo IV. kategorie z provozu. 
Schváleno/Vydáno: 2002/07/19. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost ļ. 419/2002 Sb., o osobních 
radiaļních prŢkazech.
Oblast úpravy:
§ 1 Osobní radiaļní prŢkaz;
§ 2 Nakládání s osobním radiaļním prŢkazem; 
§ 3 Úļinnost;
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PŚíloha – Vzor osobního radiaļního prŢkazu.
Schváleno/Vydáno: 2002/09/18. Úļinnost: 2002/09/27. 

¶ vyhláška ļ. 185/2003 Sb., o vyŚazování jaderného zaŚízení nebo pracovištŊ III. nebo IV. 
kategorie z provozu. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Úvodní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 6 Ļást druhá – ZpŢsoby a rozsah vyŚazování;
§ 3 ZpŢsoby vyŚazování;
§ 4 Rozsah vyŚazování;
§ 5 PŚíprava k vyŚazování;
§ 6 Ukonļení vyŚazování;

§ 7 – 11 Ļást tŚetí – Rozsah a zpŢsob provedení dokumentace týkající se vyŚazování;
§ 7 Rozsah a zpŢsob provedení dokumentace; 
§ 8 Návrh zpŢsobu vyŚazování z provozu jaderného zaŚízení nebo pracovištŊ III. nebo 
IV. kategorie; 
§ 9 PŚechodné ustanovení; 
§ 10 Zrušovací ustanovení; 
§ 11 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 2003/06/03. Úļinnost: 2003/06/17. 
¶ vyhláška ļ. 309/2005 Sb., o zajišŠování technické bezpeļnosti vybraných zaŚízení.

Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 ZpŢsob urļení speciálnŊ navrhovaných vybraných zaŚízení (k § 4a odst. 1 zákona); 
§ 4 Technické požadavky k zajištŊní technické bezpeļnosti, které se uplatŔují pŚi výrobŊ
speciálnŊ navrhovaných vybraných zaŚízení (k § 2 písm. nn) a § 4a odst. 1 zákona); 
§ 5 Posuzování shody speciálnŊ navrhovaných vybraných zaŚízení s technickými 
požadavky stanovenými na tato zaŚízení (k § 2 písm. nn) a § 4a a § 4b odst. 1 zákona); 
§ 6 ZpŢsob zajištŊní technické bezpeļnosti vybraných zaŚízení pŚi provozu a technické 
požadavky na nŊ (k § 17 odst. 1 písm. m) zákona); 
§ 7 PŚechodné ustanovení; 
§ 8 Úļinnost;
PŚíloha ļ. 1 – Technické požadavky na speciálnŊ navrhovaná vybraná zaŚízení;
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na dokumentaci speciálnŊ navrhovaných vybraných zaŚízení;
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na kontroly vybraných zaŚízení;
PŚíloha ļ. 4 – Postupy posuzování shody. 
Schváleno/Vydáno: 2005/07/22. Úļinnost: 2005/08/10. 

¶ vyhláška ļ. 461/2005 Sb., o postupu pŚi poskytování dotací na pŚijetí opatŚení ke snížení 
ozáŚení z pŚírodních radionuklidŢ ve vnitŚním ovzduší staveb a ke snížení obsahu 
pŚírodních radionuklidŢ v pitné vodŊ pro veŚejné zásobování. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Náležitosti žádosti; 
§ 3 – 5 Postup pŚi pŚijímání a pŚedávání žádostí; 
§ 6 – 7 Postup po provedení opatŚení;
§ 8 – 10 PŚechodná, zrušovací a závŊreļná ustanovení; 
PŚíloha – Vzor (Žádost o poskytnutí dotace na ozdravná opatŚení podle vyhlášky ļ.
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461/2005 Sb.). 
Schváleno/Vydáno: 2005/11/11. Úļinnost: 2006/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 462/2005 Sb., o distribuci a sbŊru detektorŢ k vyhledávání staveb s vyšší 
úrovní ozáŚení z pŚírodních radionuklidŢ a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze 
státního rozpoļtu.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Distribuce a sbŊr detektorŢ;
§ 3 – 4 Podmínky pro poskytnutí dotace; 
§ 5 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2005/11/03. Úļinnost: 2006/01/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon ļ. 21/1997 Sb., o kontrole 

vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimŢm, ve 
znŊní vyhlášky MPO ĻR ļ. 136/1999 Sb., vyhlášky MPO ĻR ļ. 244/2001 Sb. a vyhlášky 
MPO ĻR ļ. 298/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1997/02/21. Úļinnost: 1997/03/14. 

¶ vyhláška MPO ĻR ļ. 44/1997 Sb., kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro 
kontrolované zboží. 
Schváleno/Vydáno: 1997/02/21. Úļinnost: 1997/03/14. 

¶ vyhláška MV ĻR ļ. 328/2001 Sb., o nŊkterých podrobnostech zabezpeļení
integrovaného záchranného systému (§ 1 – 11 Zásady koordinace složek integrovaného 
záchranného systému pŚi spoleļném zásahu; § 12 Zásady spolupráce operaļních
stŚedisek základních složek; § 13 Podrobnosti o úkolech operaļních a informaļních
stŚedisek; § 14 – 24 Obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, 
zpŢsob zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachŢ poplachového 
plánu; § 25 – 28 Zásady a zpŢsob zpracování, schvalování a používání havarijního 
plánu okresu a vnŊjšího havarijního plánu; § 29 – 30 Zásady zpŢsobu krizové 
komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému; PŚíloha ļ. 1 – ZpŢsob
zpracování havarijního plánu okresu; PŚíloha ļ. 2 – ZpŢsob zpracování vnŊjšího
havarijního plánu).

Schváleno/Vydáno: 2001/09/05. Úļinnost: 2001/09/18. 
¶ vyhláška ļ. 133/2004 Sb., o podmínkách ozaŚování potravin a surovin, o nejvyšší 

pŚípustné dávce záŚení a o zpŢsobu oznaļení ozáŚení na obalu. 
Schváleno/Vydáno: 2004/03/12. Úļinnost: 2004/03/26. 

¶ vyhláška ļ. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které 
tvoŚí obsah vzdŊlání a pŚípravy vyžadovaných v Ļeské republice pro výkon regulovaných 
ļinností náležejících do pŢsobnosti Státního úŚadu pro jadernou bezpeļnost.
Schváleno/Vydáno: 2005/05/09. Úļinnost: 2005/06/01. 

B.13.4 SdŊlení
¶ sdŊlení MZV ļ. 67/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o jaderné bezpeļnosti

Schváleno/Vydáno: 1994/06/17. Úļinnost: 1996/10/24. 
¶ sdŊlení MZV ļ. 68/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi Ļeskou republikou a Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii o uplatŔování záruk na základŊ Smlouvy o nešíŚení
jaderných zbraní. 
Schváleno/Vydáno: 1996/09/18. Úļinnost: 1997/09/11. 
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B.13.5 Technické normy
40 40 Nomenklatura. Metody mŊŚení a zkoušení radioaktivních produktŢ.
¶ ĻSN ISO 7503-1

Hodnocení povrchové kontaminace. Ļást 1: ZáŚiļe beta (maximální energie ļástic vŊtší
než 0,15 MeV) a záŚiļe alfa. 
idt ISO 7503-1:1988 
Vydána 1994/07/01 
Úļinnost 1994/08/01 

¶ ĻSN ISO 7503-2
Hodnocení povrchové kontaminace. Ļást 2: Povrchová kontaminace tritiem. 
idt ISO 7503-2:1988 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

¶ ĻSN 40 4060
Dozimetrie referenļního záŚení X a GAMA. Kalibrace dozimetrických pŚístrojŢ a 
stanovení kermy ve vzduchu. 
Schválena 1991/01/04. Úļinnost 1991/10/01. 

40 43 UzavŚené radionuklidové záŚiļe.
¶ ĻSN 40 4302

UzavŚené radionuklidové záŚiļe. StupnŊ odolnosti a metody zkoušení. 
Schválena 1985/01/30. Úļinnost 1985/10/01. 

40 44 Etalony radioaktivity. 
¶ ĻSN ISO 8769

Referenļní záŚiļe pro kalibraci monitorŢ povrchové kontaminace. ZáŚiļe beta (maximální 
energie ļástic vŊtší než 0,15 MeV) a záŚiļe alfa. 
idt ISO 8769:1988 
Vydána 1994/06/01 
Úļinnost 1994/07/01 

75 76 Jakost vod. Radiologický rozbor vod.
¶ ĻSN 75 7600

Jakost vod – Stanovení radionuklidŢ – Všeobecná ustanovení. 
Vydána 2003/04/01 
Úļinnost 2003/05/01 

¶ ĻSN 75 7611
Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity alfa. 
Vydána 2005/04/01 
Úļinnost 2005/05/01 

¶ ĻSN 75 7612
Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity beta. 
Vydána 2004/05/01 
Úļinnost 2004/06/01 

¶ ĻSN 75 7614
Jakost vod – Stanovení uranu. 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 
ZmŊna *Z1 5.05 

¶ ĻSN 75 7622
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Jakost vod – Stanovení radia 226. 
Vydána 1998/08/01 
Úļinnost 1998/09/01 
ZmŊna *Z1 5.05 

¶ ĻSN 75 7624
Jakost vod – Stanovení radonu 222. 
Vydána 2001/05/01 
Úļinnost 2001/06/01 
ZmŊna *Z1 5.05 

¶ ĻSN ISO 10703
Jakost vod – Stanovení objemové aktivity radionuklidŢ spektrometrií záŚení gama 
s vysokým rozlišením. 
idt ISO 10703:1997 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN ISO 9698
Jakost vod. Stanovení objemové aktivity tritia. Kapalinová scintilaļní mŊŚicí metoda. 
idt ISO 9698:1989 
Vydána 1996/02/01 
Úļinnost 1996/03/01 
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B.14 Územní plánování a stavební Śád

B.14.1 Zákony 
¶ zákon ļ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu (stavební zákon), ve 

znŊní zákona ļ. 137/1982 Sb., zákona ļ. 103/1990 Sb., zákona ĻNR ļ. 425/1990, zákona ļ.
519/1991 Sb., zákona ļ. 262/1992 Sb., zákona ļ. 43/1994 Sb., zákona ļ. 19/1997 Sb., 
zákona ļ. 83/1998 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 197/1998 Sb., ve znŊní nálezu Ústavního 
soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 95/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod 
ļ. 96/2000 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 151/2000 Sb., zákona ļ. 239/2000 Sb., 
zákona ļ. 458/2000 Sb., zákona ļ. 59/2001 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 109/2001 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR
uveŚejnŊného pod ļ. 405/2002 Sb., zákona ļ. 422/2002 Sb., zákona ļ. 362/2003 Sb., 
zákona ļ. 218/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 300/2004 Sb. a 
zákona ļ. 437/2004 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 42 Ļást první – Územní plánování; 
§ 1 – 2 Oddíl 1 – Cíle a úkoly územního plánování; 
§ 3 Oddíl 2 – ÚzemnŊ plánovací podklady; 

§ 3 Druhy územnŊ plánovacích podkladŢ;
§ 8 – 11 Oddíl 3 – ÚzemnŊ plánovací dokumentace; 

§ 9 Územní plán velkého územního celku; 
§ 10 Územní plán obce; 
§ 11 Regulaļní plán; 

§ 12 – 15 Oddíl 3a – Orgány územního plánování; 
§ 16 – 25 Oddíl 4 – PoŚizování územnŊ plánovací dokumentace; 

§ 19 Náklady poŚízení;
§ 20 Zadání; 
§ 21 – 25 Projednávání; 
§ 21 Koncept; 
§ 22 Návrh; 

§ 26 – 28 Oddíl 5 – Schvalování územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 29 – 31 Oddíl 6 – Závaznost územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 32 – 42 Oddíl 7 – Územní Śízení;

§ 32 UmísŠování staveb, využívání území a ochrana dŢležitých zájmŢ v území; 
§ 34 Úļastníci územního Śízení;
§ 35 – 36 Zahájení územního Śízení;
§ 37 – 38a Podklady územního rozhodnutí; 
§ 39 – 42 Územní rozhodnutí; 
§ 41 ZmŊna územního rozhodnutí; 
§ 42 Oznámení územního rozhodnutí; 

§ 44 – 104 Ļást druhá – Stavební Śád;
§ 44 Oddíl 1 – OprávnŊní k projektové a inženýrské ļinnosti a k provádŊní staveb; 

§ 44 OprávnŊní k provádŊní staveb; 
§ 46a – 46b Oddíl 2 – Zvláštní zpŢsobilost k nŊkterým ļinnostem ve výstavbŊ;

§ 46a Vybrané ļinnosti ve výstavbŊ;
§ 47 Oddíl 3 – Výrobky pro stavbu; 
§ 54 – 70 Oddíl 4 – Povolování staveb, zmŊn staveb a udržovacích prací; 

§ 54 – 59 Stavby, jejich zmŊny a udržovací práce; 
§ 57 Ohlášení stavebnímu úŚadu;
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§ 58 Žádost o stavební povolení; 
§ 59 Úļastníci stavebního Śízení;
§ 60 – 65 Stavební Śízení;
§ 66 – 70 Stavební povolení; 

§ 71 – 73 Oddíl 5 – Terénní úpravy, práce a zaŚízení;
§ 75 Oddíl 6 – Vytyļování staveb; 
§ 76 – 85 Oddíl 7 – Užívání staveb; 

§ 76 – 85 Kolaudace staveb; 
§ 85 ZmŊna v užívání stavby; 

§ 86 – 97 Oddíl 8 – Údržba staveb a jejich odstraŔování;
§ 86 Údržba stavby; 
§ 87 Nezbytné úpravy; 
§ 88 – 97 OdstraŔování staveb; 
§ 94 NaŚízení zabezpeļovacích prací; 
§ 95 Státní stavební pŚíspŊvek;
§ 96 Vyklizení stavby; 
§ 97 Úļastníci Śízení;

§ 98 – 104 Oddíl 9 – Státní stavební dohled; 
§ 105 – 107a Ļást tŚetí – Sankce; 

§ 105 PŚestupky obļanŢ proti stavebnímu Śádu;
§ 106 Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím podle 
zvláštních pŚedpisŢ;
§ 107 Zvýšení pokut; 
§ 107a Vybírání, vymáhání a výnos pokut; 

§ 108 – 116 Ļást ļtvrtá – VyvlastnŊní;
§ 109 Cíl vyvlastnŊní;
§ 110 Podmínky vyvlastnŊní;
§ 111 Náhrada za vyvlastnŊní;
§ 112 – 114 VyvlastŔovací Śízení;
§ 115 – 116 Užívání vyvlastnŊného pozemku a stavby; 

§ 117 – 124 Ļást pátá – Stavební úŚady;
§ 117 – 119 Oddíl 1 – Obecné stavební úŚady;
§ 120 – 121 Oddíl 2 – Speciální, vojenské a jiné stavební úŚady;

§ 120 Speciální stavební úŚady;
§ 121 Vojenské a jiné stavební úŚady;

§ 122 Oddíl 3 – PŢsobnost obcí; 
§ 123 – 124 Oddíl 4 – Vyhrazení a pŚenesení pravomoci stavebního úŚadu;
§ 125 – 127 Ļást šestá – Ochrana zvláštních zájmŢ;

§ 125 ZajištŊní zájmŢ obrany státu; 
§ 126 – 127 Ochrana složek životního prostŚedí a jiných zvláštních zájmŢ;

§ 131 – 133 Ļást sedmá - Evidence a ukládání dokumentace; 
§ 134 – 140a Ļást osmá – Spoleļná ustanovení; 

§ 134 Vstup na cizí pozemky a stavby; 
§ 135 OpatŚení na sousedním pozemku nebo stavbŊ;
§ 136 řešení rozporŢ;
§ 137 Obļanskoprávní a jiné námitky; 
§ 138 Spolupráce orgánŢ státní správy a souļinnost právnických osob nebo fyzických 
osob podnikajících podle zvláštních pŚedpisŢ;
§ 138a Obecné technické požadavky na výstavbu; 
§ 139 Obecné pojmy; 
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§ 139a Pojmy územního plánování; 
§ 139b Pojmy stavebního Śádu;
§ 140 Vztah ke správnímu Śádu;

§ 141 – 145 Ļást devátá – Ustanovení pŚechodná a závŊreļná.
Schváleno/Vydáno: 1976/04/27. Úļinnost: 1976/10/01. 

Zákony související 
¶ zákon ļ. 36/1960 Sb., o územním ļlenŊní státu, ve znŊní zákona ļ. 69/1967 Sb., zákona 
ļ. 29/1968 Sb., zákona ļ. 175/1968 Sb., zákona ļ. 40/1969 Sb., zákona ļ. 41/1969 Sb., 
zákona ļ. 71/1969 Sb., zákona ļ. 126/1971 Sb., zákona ļ. 248/1990 Sb., zákona ļ.
425/1990 Sb., zákona ļ. 108/1995 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb. a zákona ļ. 320/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1960/04/09. Úļinnost: 1960/04/11. 

¶ zákon ĻNR ļ. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Ļeském geologickém úŚadu, ve 
znŊní zákona ĻNR ļ. 543/1991 Sb., zákonného opatŚení PŚedsednictva ĻNR ļ. 369/1992 
Sb., zákona ļ. 366/2000 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 66/2001 Sb., ve znŊní zákona ļ.
320/2002 Sb. (§ 13 Využití výsledkŢ geologických prací pŚi územním plánování).
Schváleno/Vydáno: 1988/04/21. Úļinnost: 1988/07/01. 

¶ zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv k nemovitostem,
ve znŊní zákona ļ. 210/1993 Sb., zákona ļ. 90/1996 Sb., zákona ļ. 27/2000 Sb., zákona ļ.
30/2000 Sb. a zákona ļ. 120/2001 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/04/28. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí Ļeské republiky (katastrální 
zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., zákona ļ.103/2000 Sb., zákona ļ. 120/2000 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 172/2000 Sb., ve znŊní zákona ļ. 220/2000 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/07. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ļ. 359/1992 Sb., o zemŊmŊŚických a katastrálních orgánech, ve znŊní zákona ļ.
107/1994 Sb., zákona ļ. 200/1994 Sb., zákona ļ. 62/1997 Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., 
zákona ļ. 186/2001 Sb. a zákona ļ. 175/2003 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 11/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 1992/05/07. Úļinnost: 1993/01/01. 

¶ zákon ļ. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ (§ 16 
Stavební Śízení).
Schváleno/Vydáno: 1997/01/23. Úļinnost: 1997/04/01. 

¶ zákon ļ. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o zmŊnŊ zákona ļ. 171/1991 
Sb., o pŢsobnosti orgánŢ Ļeské republiky ve vŊcech pŚevodŢ majetku státu na jiné osoby a 
o Fondu národního majetku Ļeské republiky, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní
zákona ļ. 391/2002 Sb., zákona ļ. 482/2004 Sb. a zákona ļ. 61/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/21. Úļinnost: 2000/07/21. 

¶ zákon ļ. 219/2000 Sb., o majetku Ļeské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znŊní zákona ļ. 492/2000 Sb., zákona ļ. 229/2001 Sb., zákona ļ. 320/2001 
Sb., zákona ļ. 501/2001 Sb., zákona ļ. 202/2002 Sb., zákona ļ. 280/2002 Sb., nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod ļ. 476/2002 Sb., v úplném znŊní pod ļ. 14/2003 Sb., ve 
znŊní zákona ļ. 88/2003 Sb. a zákona ļ. 354/2003 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2000/06/27. Úļinnost: 2001/01/01. 

¶ zákon ļ. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úŚadech, a o zmŊnŊ
zákona ļ. 229/1991 Sb., o úpravŊ vlastnických vztahŢ k pŢdŊ a jinému zemŊdŊlskému 
majetku, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, ve znŊní zákona ļ. 309/2002 Sb. (§ 2; § 3 PŚedmŊt
a obvod pozemkových úprav – odst. 3; § 4 Formy pozemkových úprav; § 6 Zahájení 
Śízení – odst. 6; § 8 Soupis a ocenŊní nárokŢ vlastníkŢ – odst. 3, 4; § 9 Návrh 
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pozemkových úprav – odst. 8, 11).
Schváleno/Vydáno: 2002/03/21. Úļinnost: 2003/01/01. 

B.14.2 NaŚízení vlády 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 87/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 

velkého územního celku Zlínské aglomerace, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 213/1997 Sb. a 
naŚízení vlády ĻR ļ. 393/2000 Sb. (Územní plán velkého územního celku Zlínské 
aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 23. bŚezna 1994 ļ. 150, ve znŊní
usnesení vlády ĻR ze dne 16. ļervence 1997 ļ. 423 a usnesení vlády ĻR ze dne 13. záŚí
2000 ļ. 891). 
Schváleno/Vydáno: 1994/03/23. Úļinnost: 1994/05/19. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku PlzeŔské sídelní regionální aglomerace. (Územní plán velkého 
územního celku PlzeŔské sídelní regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR
ze dne 21. prosince 1988 ļ. 336, ve znŊní usnesení vlády ze dne 20. prosince 1991 ļ. 534 a 
usnesení vlády ĻR ze dne 6. dubna 1994 ļ. 177). 
Schváleno/Vydáno: 1994/04/06. Úļinnost: 1994/05/27. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 105/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku BrnŊnské sídelní regionální aglomerace, ve znŊní naŚízení vlády 
ĻR ļ. 392/2000 Sb. (Územní plán velkého územního celku BrnŊnské sídelní regionální 
aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 13. bŚezna 1985 ļ. 64, ve znŊní
usnesení vlády ĻR ze dne 13. dubna 1994 ļ. 196 a usnesení vlády ĻR ze dne 13. záŚí 2000 
ļ. 892). 
Schváleno/Vydáno: 1994/04/13. Úļinnost: 1994/05/27. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 185/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Ostravské aglomerace, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 143/1998 
Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 466/2000 Sb. (Územní plán velkého územního celku Ostravské 
aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 10. ļervna 1998 ļ. 395, ve znŊní
usnesení vlády ĻR ze dne 4. prosince 2000 ļ. 1221). 
Schváleno/Vydáno: 1994/08/17. Úļinnost: 1994/09/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 232/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Krkonoše. (Územní plán velkého územního celku Krkonoše byl 
schválen usnesením vlády ĻR ze dne 9. listopadu 1994 ļ. 630). 
Schváleno/Vydáno: 1994/11/09. Úļinnost: 1994/12/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 233/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Jeseníky. (Územní plán velkého územního celku Jeseníky byl 
schválen usnesením vlády ĻR ze dne 2. listopadu 1994 ļ. 613, ve znŊní usnesení vlády ĻR
ze dne 30. Śíjna 2002 ļ. 1042). 
Schváleno/Vydáno: 1994/11/02. Úļinnost: 1994/12/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 271/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku „Ropovod Ingolstadt. (Územní plán velkého územního celku 
„Ropovod Ingolstadt“ byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 2. listopadu 1994 ļ. 612). 
Schváleno/Vydáno: 1994/11/02. Úļinnost: 1994/12/30. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 10/1995 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Ralsko. 
Schváleno/Vydáno: 1994/12/19. Úļinnost: 1995/02/06. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 11/1995 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Mladá. 
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Schváleno/Vydáno: 1994/12/19. Úļinnost: 1995/02/06. 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 259/1995 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 

velkého územního celku okresu Cheb. (Územní plán velkého územního celku okresu Cheb 
byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 30. srpna 1995 ļ. 485). 
Schváleno/Vydáno: 1995/08/30. Úļinnost: 1995/11/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 260/1995 Sb., kterým se vyhlašuje 2. doplnŊk závazné ļásti
územního plánu rajónu Pražské stŚedoļeské aglomerace. (Územní plán rajónu Pražské 
stŚedoļeské aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 23. ļervna 1976 ļ. 155, 
ve znŊní usnesení vlády ze dne 21. ledna 1986 ļ. 24 a usnesení vlády ĻR ze dne 13. záŚí
1995 ļ. 516). 
Schváleno/Vydáno: 1995/09/13. Úļinnost: 1995/11/13. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 64/1996 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku okresu LitomŊŚice. (Územní plán velkého územního celku okresu 
LitomŊŚice byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 7. února 1996 ļ. 110). 
Schváleno/Vydáno: 1996/02/07. Úļinnost: 1996/03/25. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 64/1997 Sb., kterým se vyhlašuje 1. zmŊna a doplnŊk závazné ļásti
územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální 
aglomerace. (Územní plán velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní 
regionální aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 18. kvŊtna 1988 ļ. 151, ve 
znŊní usnesení vlády ĻR ze dne 12. února 1997 ļ. 71 a usnesení vlády ĻR ze dne 26. února 
2001 ļ. 191). 
Schváleno/Vydáno: 1997/02/12. Úļinnost: 1997/04/03. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 212/1997 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Olomoucké aglomerace. (Územní plán velkého územního celku 
Olomoucké aglomerace byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 16. ļervence 1997 ļ.
422).
Schváleno/Vydáno: 1997/07/16. Úļinnost: 1997/09/05. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 144/1998 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku okresu Hodonín. (Územní plán velkého územního celku okresu 
Hodonín byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 19. bŚezna 1998 ļ. 187). 
Schváleno/Vydáno: 1998/03/19. Úļinnost: 1998/06/30. 

NaŚízení vlády související 
¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanļní pomoci v oblasti bydlení 

obļanŢm postiženým povodnŊmi v r. 1997 nebo v r. 1998, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
248/1997 Sb., naŚízení vlády ĻR ļ. 170/1998 Sb. a naŚízení vlády ĻR ļ. 211/1998 Sb., 
v úplném znŊní pod ļ. 240/1998 Sb., (o poskytnutí finanļní pomoci v oblasti bydlení 
obļanŢm postiženým povodnŊmi v r. 1997 nebo v roce 1998).
Schváleno/Vydáno: 1997/07/23. Úļinnost: 1997/08/15. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 299/2001 Sb., o použití prostŚedkŢ Státního fondu rozvoje bydlení 
ke krytí ļásti úrokŢ z úvŊrŢ poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na 
opravy, modernizace nebo regenerace panelových domŢ, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
398/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/07/25. Úļinnost: 2001/08/22. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 396/2001 Sb., o použití prostŚedkŢ Státního fondu rozvoje bydlení 
na opravy a modernizace bytŢ, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 397/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2001/10/15. Úļinnost: 2001/11/09. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
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stavební výrobky, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 312/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/03/06. Úļinnost: 2002/04/24. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky oznaļované CE, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 251/2003 Sb. a naŚízení vlády ĻR
ļ. 128/2004 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/10. Úļinnost: Toto naŚízení nabývá úļinnosti dnem vyhlášení 
sektorové pŚílohy pro stavební výrobky k Protokolu k Evropské dohodŊ zakládající 
pŚidružení mezi Ļeskou republikou na jedné stranŊ a Evropskými spoleļenstvími a jejich 
ļlenskými státy na stranŊ druhé o posuzování shody a akceptaci prŢmyslových výrobkŢ ve 
Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské republiky 
k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dŚívŊjší, s výjimkou ustanovení § 2 písm. b), 
§ 3 odst. 5 a § 6, která nabývají úļinnosti dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské
republiky k Evropské unii v platnost. Dnem vstupu smlouvy o pŚistoupení Ļeské republiky 
k Evropské unii v platnost pozbývá § 1 odst. 3 platnosti. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanļní pomoci v oblasti bydlení 
fyzickým osobám postiženým povodnŊmi v roce 2002, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ.
234/2005 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/21. Úļinnost: 2002/08/28. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanļní pomoci v oblasti 
bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodnŊmi v roce 2002 na úhradu 
nákladŢ spojených s odstranŊním stavby pro bydlení. 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/21. Úļinnost: 2002/08/28. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 396/2002 Sb., o použití prostŚedkŢ Státního fondu rozvoje bydlení 
formou úvŊru na úhradu ļásti nákladŢ spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami 
postiženými povodnŊmi v roce 2002, ve znŊní naŚízení vlády ĻR ļ. 446/2002 Sb. 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/21. Úļinnost: 2002/08/28. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 399/2002 Sb., kterým se provádí zákon ļ. 12/2002 Sb., o státní 
pomoci pŚi obnovŊ území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o zmŊnŊ zákona ļ.
363/1999 Sb., o pojišŠovnictví a o zmŊnŊ nŊkterých souvisejících zákonŢ (zákon o 
pojišŠovnictví), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, (zákon o státní pomoci pŚi obnovŊ území). 
Schváleno/Vydáno: 2002/08/21. Úļinnost: 2002/08/28. 

¶ naŚízení vlády ĻR ļ. 101/2005 Sb., o podrobnŊjších požadavcích na pracovištŊ a pracovní 
prostŚedí.
Schváleno/Vydáno: 2005/01/26. Úļinnost: 2005/03/01. 

B.14.3 Vyhlášky 
¶ vyhláška MMR ĻR ļ. 132/1998 Sb., kterou se provádŊjí nŊkterá ustanovení stavebního 

zákona, ve znŊní vyhlášky MMR ĻR ļ. 492/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 PŚedmŊt úpravy; 
§ 3 – 8 Ļást první – Územní Śízení (k § 35 a 39 zákona); 

§ 3 Návrh na vydání územního rozhodnutí; 
§ 4 Rozhodnutí o umístŊní stavby; 
§ 5 Rozhodnutí o využití území; 
§ 6 Rozhodnutí o chránŊném území nebo o ochranném pásmu; 
§ 7 Rozhodnutí o stavební uzávŊŚe;
§ 8 Rozhodnutí o dŊlení nebo scelování pozemkŢ;

§ 9 – 45 Ļást druhá – Stavební Śád;
§ 9 Oddíl první – ProvádŊní staveb (k § 44 až 47 zákona); 
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§ 10 – 22 Oddíl druhý – Ohlašování a povolování staveb a zmŊn staveb (k § 57 zákona); 
§ 10 – 14 Ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací; 
§ 15 – 18 Žádost o stavební povolení (k § 54, 58 a 60 zákona); 
§ 19 – 22 Stavební povolení (k § 66 zákona); 
§ 22 Žádost o povolení zmŊny stavby pŚed jejím dokonļením (k § 68 zákona); 

§ 23 – 28 Oddíl tŚetí – Povolení terénních úprav a ohlášení informaļních, reklamních a 
propagaļních zaŚízení (k § 71 až 73 zákona); 

§ 23 – 26 Žádost o povolení terénních úprav; 
§ 27 – 28 Ohlášení informaļních, reklamních a propagaļních zaŚízení;

§ 29 Oddíl ļtvrtý – Vytyļování staveb a terénních úprav (k § 75 zákona); 
§ 30 – 36 Oddíl pátý – Kolaudace; 

§ 30 – 33 Kolaudaļní Śízení (k § 79 až 81 zákona); 
§ 34 Kolaudaļní rozhodnutí (k § 76 odst. 2 a § 82 zákona); 
§ 35 – 36 ZmŊna v užívání stavby (k § 85 zákona); 

§ 37 – 41 Oddíl šestý – Nezbytné úpravy a odstraŔování staveb; 
§ 37 Nezbytné úpravy (k § 87 zákona); 
§ 38 Žádost o povolení k odstranŊní stavby (k § 88 zákona); 
§ 39 Rozhodnutí o odstranŊní stavby (k § 90 zákona); 
§ 40 NaŚízení zabezpeļovacích prací (k § 94 zákona); 
§ 41 Státní stavební pŚíspŊvek (k § 95 zákona); 

§ 42 – 45 Oddíl sedmý – Státní stavební dohled; 
§ 42 NáplŔ ļinnosti státního stavebního dohledu (k § 98 zákona); 
§ 43 Stavební deník (k § 100 zákona); 
§ 44 OpatŚení pŚi výkonu státního stavebního dohledu (k § 102 zákona); 
§ 45 Dokumentace skuteļného provedení stavby a zjednodušená dokumentace stavby 
/pasport/ (k § 104 zákona); 

§ 46 – 47 Ļást tŚetí – VyvlastnŊní;
§ 46 Návrh na vyvlastnŊní (k § 112 zákona); 
§ 47 Rozhodnutí o vyvlastnŊní (k § 114 zákona); 

§ 48 – 51 Ļást ļtvrtá – Ustanovení spoleļná a závŊreļná;
§ 48 Oznámení veŚejnou vyhláškou; 
§ 49 Úlevy pŚi živelních pohromách a pŚi náhlých haváriích staveb. 

Schváleno/Vydáno: 1998/05/29. Úļinnost: 1998/07/01. 
¶ vyhláška MMR ĻR ļ. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 – 3 Rozsah platnosti; 

§ 4 – 14 Ļást první – ÚzemnŊ technické požadavky na stavby a na jejich umísŠování;
§ 4 UmísŠování staveb; 
§ 5 Studny individuálního zásobování vodou; 
§ 6 Žumpy a malé ļistírny;
§ 7 Stavební pozemek, ochranná pásma a požárnŊ nebezpeļný prostor; 
§ 8 Vzájemné odstupy staveb; 
§ 9 PŚipojení staveb na pozemní komunikace; 
§ 10 Rozptylové plochy a zaŚízení pro dopravu v klidu; 
§ 11 PŚipojení staveb na sítŊ technického vybavení; 
§ 12 Oplocení pozemkŢ;
§ 13 Vliv staveb na životní prostŚedí;
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§ 14 StaveništŊ;
§ 15 – 29 Ļást druhá – Obecné požadavky na bezpeļnost a užitné vlastnosti staveb; 

§ 15 Základní požadavky; 
§ 16 Mechanická odolnost a stabilita; 

§ 17 – 21 Oddíl 1 – Požární bezpeļnost;
§ 17 Použité výrazy; 
§ 18 Všeobecné požadavky; 
§ 19 Požadavky na zajištŊní úniku osob; 
§ 20 Požadavky na odstupové vzdálenosti; 
§ 21 Požadavky na zajištŊní požárního zásahu; 

§ 22 – 25 Oddíl 2 – Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostŚedí;
§ 22 Všeobecné požadavky; 
§ 23 Denní osvŊtlení, vŊtrání a vytápŊní;
§ 24 ProslunŊní;
§ 25 Ochrana proti hluku a vibracím; 

§ 26 – 29 Oddíl 3; 
§ 26 Bezpeļnost pŚi provádŊní a užívání staveb; 
§ 27 PŚístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 
§ 28 Úspora energie a ochrana tepla; 
§ 29 OdstraŔování staveb; 

§ 30 – 49 Ļást tŚetí – Požadavky na stavební konstrukce a technická zaŚízení staveb; 
§ 30 – 42 Oddíl 1 – Stavební konstrukce; 

§ 30 Zakládání staveb; 
§ 31 StŊny, pŚíļky;
§ 32 Stropy; 
§ 33 Podlahy, povrchy stŊn a stropŢ;
§ 34 SchodištŊ a šikmé rampy; 
§ 35 Komíny a kouŚovody;
§ 36 StŚechy;
§ 37 VýplnŊ otvorŢ;
§ 38 Zábradlí; 
§ 39 Výtahy; 
§ 40 Výtahové, instalaļní a vŊtrací šachty; 
§ 41 Shozy pro odpad; 
§ 42 Balkóny, lodžie a arkýŚe;

§ 43 – 49 Oddíl 2 – Technická zaŚízení staveb; 
§ 43 Vodovodní pŚípojky a vnitŚní vodovody; 
§ 44 Kanalizaļní pŚípojky a vnitŚní kanalizace; 
§ 45 Elektrické pŚípojky a vnitŚní rozvody silnoproudé a telekomunikaļní;
§ 46 Plynovodní pŚípojky a odbŊrná plynová zaŚízení;
§ 47 Ochrana pŚed bleskem; 
§ 48 Vzduchotechnická zaŚízení;
§ 49 VytápŊní;

§ 50 – 60 Ļást ļtvrtá – Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb; 
§ 50 Rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci; 
§ 51 Stavby pro shromažŅování vŊtšího poļtu osob; 
§ 52 Stavby pro obchod; 
§ 53 Stavby ubytovacích zaŚízení;
§ 54 Stavby pro výrobu a skladování; 
§ 55 ZemŊdŊlské stavby; 
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§ 56 Odstavné a parkovací plochy, garáže; 
§ 57 Servisy, opravny a ļerpací stanice pohonných hmot; 
§ 58 Stavby pro zdravotnictví; 
§ 59 Stavby škol, pŚedškolních, školských a tŊlovýchovných zaŚízení;
§ 60 Stavby a zaŚízení pro informace, reklamu a propagaci; 

§ 61 – 64 Ļást pátá – ZávŊreļná a pŚechodná ustanovení; 
§ 61 Výjimky; 
§ 62 Zrušovací ustanovení; 
§ 63 PŚechodná ustanovení; 
§ 64 Úļinnost.

Schváleno/Vydáno: 1998/06/09. Úļinnost: 1998/07/01. 
¶ vyhláška MMR ĻR ļ. 135/2001 Sb., o územnŊ plánovacích podkladech a územnŊ

plánovací dokumentaci, ve znŊní vyhlášky MMR ĻR ļ. 570/2002 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 – 3 Úvodní ustanovení; 

§ 1 Úļel vyhlášky; 
§ 2 UspoŚádání území; 
§ 3 Mapové podklady; 

§ 4 – 7 Ļást první – ÚzemnŊ plánovací podklady (k § 3 zákona); 
§ 4 Urbanistická studie; 
§ 5 Územní generel; 
§ 6 Územní prognóza; 
§ 7 ÚzemnŊ technické podklady; 

§ 8 – 22 Ļást druhá – ÚzemnŊ plánovací dokumentace (k § 9 až 31, § 131 až 133 zákona); 
§ 8 Ļinnosti a podklady pŚi poŚizování územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 9 PŚípravné práce; 
§ 10 PrŢzkumy a rozbory; 
§ 11 Zadání územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 12 Koncept Śešení;
§ 13 Souborné stanovisko; 
§ 14 Návrh územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 15 Podklady pro stanovisko nadŚízeného orgánu; 
§ 16 Podklady pro schvalování územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 17 ZmŊny územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 18 Závazná ļást územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 19 Ukládání, evidence a pŚedávání schválené územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 20 Poļet vyhotovení územnŊ plánovací dokumentace; 
§ 21 Evidence územnŊ plánovací ļinnosti, obsah a zpŢsob zpracování registraļních
listŢ;
§ 22 Archivace územnŊ plánovací dokumentace; 

§ 23 – 25 Ļást tŚetí – ZávŊreļná ustanovení; 
§ 23 PŚechodné ustanovení; 
§ 24 Zrušovací ustanovení; 
§ 25 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Základní obsah zadání územnŊ plánovací dokumentace; 
PŚíloha ļ. 2 – Základní obsah územnŊ plánovací dokumentace; 
PŚíloha ļ. 3 – Registraļní list územních plánŢ velkých územních celkŢ (jejich zmŊn);
PŚíloha ļ. 4 – Registraļní list urbanistických studií nebo územních prognóz; 
PŚíloha ļ. 5 – Registraļní list územnŊ plánovací dokumentace obce (jejích zmŊn);
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PŚíloha ļ. 6 – PŚíloha k registraļnímu listu územnŊ plánovací dokumentace obce – Plochy 
zastavitelného území vymezené schváleným územním plánem obce nebo regulaļním 
plánem. 
Schváleno/Vydáno: 2001/04/10. Úļinnost: 2001/04/24. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro 
plnŊní funkcí lesa. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení základních pojmŢ;
§ 3 Požadavky na stavby a jejich zaŚízení;
§ 4 Požadavky na stavby cest; 
§ 5 Požadavky na stavby hrazení bystŚin a strží; 
§ 6 Požadavky na stavby odvodnŊní lesní pŢdy a malých vodních nádrží v lesích; 
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro 
zemŊdŊlství.
Oblast úpravy:
§ 1 – 2 Ļást první – Základní ustanovení; 

§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 

§ 3 – 6 Ļást druhá – Požadavky na bezpeļnost a užitné vlastnosti staveb; 
§ 3 Požadavky na tepelnŊ technické vlastnosti a zabezpeļení vnitŚního prostŚedí
staveb;
§ 4 – 6 Bezpeļnost staveb z hlediska ochrany vod; 
§ 4 Bezpeļnost staveb z hlediska prŢniku závadných látek; 
§ 5 Základní zabezpeļení staveb; 
§ 6 DoplŔkové zabezpeļení staveb a ļástí staveb; 

§ 7 – 17 Ļást tŚetí – Požadavky na Śešení staveb pro hospodáŚská zvíŚata;
§ 7 Spoleļné požadavky na stavby pro hospodáŚská zvíŚata;
§ 8 Požadavky na stavby pro hlavní druhy hospodáŚských zvíŚat;
§ 9 – 11 Doprovodné stavby staveb pro hospodáŚská zvíŚata;
§ 9 Stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy; 
§ 10 Stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, moļŢvky a hnojŢvky;
§ 11 Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šŠáv;
§ 12 – 14 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování produktŢ rostlinné výroby; 
§ 12 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování zrnin; 
§ 13 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování brambor; 
§ 14 Stavby pro posklizŔovou úpravu a skladování ovoce a zeleniny; 
§ 15 – 17 Stavby pro skladování minerálních hnojiv a pŚípravkŢ na ochranu rostlin; 
§ 15 Stavby pro skladování tuhých minerálních hnojiv; 
§ 16 Stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv; 
§ 17 Stavby pro skladování pŚípravkŢ na ochranu rostlin; 

§ 18 – 19 Ļást ļtvrtá – PŚechodná a závŊreļná ustanovení; 
§ 19 Úļinnost;

PŚíloha ļ. 1 – Požadavky na stavby pro skot; 
PŚíloha ļ. 2 – Požadavky na stavby pro prasata; 
PŚíloha ļ. 3 – Požadavky na stavby pro ovce a kozy; 
PŚíloha ļ. 4 – Požadavky na stavby pro drŢbež;
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PŚíloha ļ. 5 – Požadavky na stavby pro konŊ;
PŚíloha ļ. 6 – PŚepoļet hmotnosti hospodáŚských zvíŚat na dobytļí jednotky. 
Schváleno/Vydáno: 2002/05/07. Úļinnost: 2002/06/01. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodáŚským 
melioracím pozemkŢ a jejich ļástí a zpŢsobu a rozsahu péļe o nŊ.
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Podrobné vymezení staveb k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich ļástí;
§ 3 ZpŢsob a rozsah péļe o stavby k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich 
ļásti;
§ 4 Udržovací prohlídky staveb k vodohospodáŚským melioracím pozemkŢ a jejich ļástí;
§ 5 Údržba staveb k závlaze pozemkŢ;
§ 6 Údržba staveb k odvodnŊní pozemkŢ;
§ 7 Údržba staveb k ochranŊ pozemkŢ pŚed erozní ļinností vody; 
§ 8 Zrušovací ustanovení; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/17. Úļinnost: 2002/06/10. 

¶ vyhláška MŽP ĻR ļ. 236/2002 Sb., o zpŢsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 
stanovování záplavových území. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Základní pojmy; 
§ 3 ZpŢsob zpracovávání návrhu záplavového území; 
§ 4 – 6 Rozsah zpracovávání návrhu záplavových území; 
§ 5 Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území; 
§ 7 – 8 ZpŢsob a rozsah stanovování záplavového území; 
§ 7 Postup vodoprávního úŚadu pŚi stanovování záplavového území a vedení jeho 
dokumentace; 
§ 8 ZávŊreļné ustanovení; 
§ 9 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2002/05/24. Úļinnost: 2002/07/10. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znŊní
vyhlášky ļ. 367/2005 Sb. 
Oblast úpravy:
§ 1 PŚedmŊt úpravy; 
§ 2 Vymezení pojmŢ;
§ 3 – 4 Technické požadavky pro vodní díla; 
§ 3 Základní požadavky; 
§ 4 Zakládání vodních dŊl;
§ 5 – 19 Technické požadavky na stavební konstrukce vodních dŊl;
§ 5 Obecné požadavky; 
§ 6 PŚehrady a hráze; 
§ 7 Vodní nádrže a zdrže; 
§ 8 Jezy; 
§ 9 Stavby, kterými se zŚizují, upravují nebo mŊní koryta vodních tokŢ;
§ 10 Stavby vodovodních ŚadŢ a vodárenských objektŢ vļetnŊ úpraven vody, 
kanalizaļních stok a kanalizaļních objektŢ vļetnŊ ļistíren odpadních vod, jakož i stavby 
k ļištŊní odpadních vod pŚed jejich vypouštŊním do kanalizace; 
§ 11 Stavby na ochranu pŚed povodnŊmi; 
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§ 12 Stavby k vodohospodáŚským melioracím, zavlažování a odvodŔování pozemkŢ;
§ 13 Stavby zŚizované k plavebním úļelŢm v korytŊ vodního toku nebo na jeho bŚezích;
§ 14 Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu; 
§ 15 Stavby odkališŠ;
§ 16 Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod; 
§ 17 Studny; 
§ 18 Hrazení bystŚin a strží; 
§ 19 Jiné stavby vyžadující povolení k nakládání s vodami; 
§ 20 Úļinnost;
PŚíloha – Požadovaná míra bezpeļnosti vodních dŊl pŚi povodni. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/19. Úļinnost: 2003/01/01. 

¶ vyhláška ļ. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací 
dokumentace stavby. 
Oblast úpravy:
§ 1 Obsah zadávací dokumentace stavby; 
§ 2 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky; 
§ 3 Obchodní podmínky; 
§ 4 Projektová dokumentace stavby; 
§ 5 Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby; 
§ 6 Výkaz výmŊr;
§ 7 Úļinnost.
Schváleno/Vydáno: 2004/04/21. Úļinnost: 2004/05/01. 

Vyhlášky související 
¶ vyhláška Ļeského úŚadu bezpeļnosti práce a Ļeského báŔského úŚadu ļ. 324/1990 

Sb., o bezpeļnosti práce a technických zaŚízení pŚi stavebních pracích, ve znŊní vyhlášky 
ļ. 363/2005 Sb. 

Schváleno/Vydáno: 1990/07/31. Úļinnost: 1990/11/01. 
¶ vyhláška Ļeského úŚadu zemŊmŊŚiļského a katastrálního ļ. 190/1996 Sb., kterou se 

provádí zákon ļ. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vŊcných práv 
k nemovitostem, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, a zákon ĻNR ļ. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí ĻR (katastrální zákon), ve znŊní zákona ļ. 89/1996 Sb., ve znŊní vyhlášky 
ĻÚZK ļ. 179/1998 Sb., vyhlášky ĻÚZK ļ. 113/2000 Sb. a vyhlášky ĻÚZK ļ. 163/2001 
Sb.

Schváleno/Vydáno: 1996/06/19. Úļinnost: 1996/07/10. 
¶ vyhláška Ļeského úŚadu zemŊmŊŚiļského a katastrálního ļ. 162/2001 Sb., o 

poskytování údajŢ z katastru nemovitostí Ļeské republiky, ve znŊní vyhlášky ļ. 44/2005 
Sb.

Schváleno/Vydáno: 2001/04/24. Úļinnost: 2001/06/01. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádŚení a o 

náležitostech povolení, souhlasŢ a vyjádŚení vodoprávního úŚadu, ve znŊní vyhlášky ļ.
195/2003 Sb. a vyhlášky ļ. 620/2004 Sb. (§ 6 Doklady pro vydání stavebního povolení 
k vodním dílŢm; § 7 Náležitosti stavebního povolení k vodním dílŢm; § 7a Doklady 
pro vydání stavebního povolení k domovní ļistírnŊ odpadních vod, studni nebo 
jinému vodnímu dílu potŚebnému k odbŊru podzemních vod pro potŚeby
jednotlivých obļanŢ (domácností); § 7b Náležitosti stavebního povolení k domovní 
ļistírnŊ odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potŚebnému k odbŊru
podzemních vod pro potŚeby jednotlivých obļanŢ (domácností); § 7c Doklady pro 
vydání kolaudaļního rozhodnutí; § 7d Náležitosti kolaudaļního rozhodnutí; PŚíloha



397

ļ. 6 – Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílŢm; PŚíloha ļ. 7 – Vzor žádosti o 
stavební povolení k domovní ļistírnŊ odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu 
dílu potŚebnému k odbŊru podzemních vod pro potŚeby jednotlivých obļanŢ
(domácností); PŚíloha ļ. 8 – Vzor žádosti o povolení k užívání vodních dŊl).

Schváleno/Vydáno: 2001/12/03. Úļinnost: 2002/01/01. 
¶ vyhláška MV ĻR ļ. 380/2002 Sb., k pŚípravŊ a provádŊní úkolŢ ochrany obyvatelstva (§

18 UplatŔování požadavkŢ ochrany obyvatelstva v územním plánování; § 19 
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu velkého územního celku; § 20 
Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce; § 21 Požadavky civilní ochrany 
k regulaļnímu plánu; § 22 StavebnŊ technické požadavky na stavby civilní ochrany 
nebo stavby dotļené požadavky civilní ochrany).
Schváleno/Vydáno: 2002/08/09. Úļinnost: 2002/08/22. 

¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 433/2002 Sb., o podrobnŊjších pravidlech pro plnŊní povinností 
podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona ļ. 219/2000 Sb., o majetku Ļeské republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem Ļeské republiky (§ 6 
Stavby hospodáŚsky nebo jinak nevyužitelné).

Schváleno/Vydáno: 2002/09/03. Úļinnost: 2002/11/01. 
¶ vyhláška MZe ĻR ļ. 545/2002 Sb., o postupu pŚi provádŊní pozemkových úprav a 

náležitostech návrhu pozemkových úprav. 
Schváleno/Vydáno: 2002/12/12. Úļinnost: 2003/01/01. 

B.14.4 SdŊlení
¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 192/1998 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 

velkého územního celku ChránŊné krajinné oblasti Moravský kras. (Územní plán velkého 
územního celku ChránŊné krajinné oblasti Moravský kras a jeho závaznou ļást schválila 
vláda ĻR svým usnesením ze dne 1. ļervence 1998 ļ. 473). 
Schváleno/Vydáno: 1998/07/01. Úļinnost: 1998/07/01. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 392/2000 Sb., jímž se vyhlašuje 2. zmŊna závazné ļásti územního 
plánu velkého územního celku BrnŊnské sídelní regionální aglomerace. 
Schváleno/Vydáno: 2000/10/31. Úļinnost: 2000/10/31. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 393/2000 Sb., jímž se vyhlašuje 2. zmŊna závazné ļásti územního 
plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace. 
Schváleno/Vydáno: 2000/10/31. Úļinnost: 2000/10/31. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 466/2000 Sb., jímž se vyhlašuje 2. zmŊna závazné ļásti územního 
plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace. 
Schváleno/Vydáno: 2000/12/07. Úļinnost: 2000/12/29. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 113/2001 Sb., kterým se vyhlašuje 2. zmŊna a doplnŊk závazné ļásti
územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální 
aglomerace. 
Schváleno/Vydáno: 2001/03/15. Úļinnost: 2001/03/27. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 310/2001 Sb., jímž se uveŚejŔuje podle § 117 odst. 2 zákona ļ. 50/1976 
Sb., o územním plánování a stavebním Śádu (stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ,
seznam krajských, okresních a obecních úŚadŢ, které jsou stavebními úŚady ke dni 1. ledna 
2001.
Schváleno/Vydáno: 2001/08/21. Úļinnost: 2001/08/30. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 143/2002 Sb., kterým se vyhlašuje závazná ļást územního plánu 
velkého územního celku Beskydy. (Územní plán velkého územního celku Beskydy byl 
schválen usnesením vlády ĻR ze dne 25. bŚezna 2002 ļ. 298). 
Schváleno/Vydáno: 2002/04/03. Úļinnost: 2002/04/17. 
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¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 448/2002 Sb., jímž se uveŚejŔuje podle § 117 odst. 2 zákona ļ.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu (stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, seznam krajských, okresních a obecních úŚadŢ, které jsou stavebními úŚady ke 
dni 1. ledna 2002. 
Schváleno/Vydáno: 2002/10/15. Úļinnost: 2002/10/25. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 490/2002 Sb., kterým se vyhlašuje 1. zmŊna závazné ļásti územního 
plánu velkého územního celku Jeseníky. (Územní plán velkého územního celku Jeseníky 
byl schválen usnesením vlády ĻR ze dne 2. listopadu 1994 ļ. 613, ve znŊní usnesení vlády 
ĻR ze dne 30. Śíjna 2002 ļ. 1042). 
Schváleno/Vydáno: 2002/11/12. Úļinnost: 2002/11/22. 

¶ sdŊlení Ļeského úŚadu zemŊmŊŚického a katastrálního ļ. 10/2004 Sb., jímž se zveŚejŔuje
Seznam katastrálních pracovišŠ katastrálních úŚadŢ, jejich názvy, sídla a územní obvody, 
ve kterých vykonávají pŢsobnost pŚíslušného katastrálního úŚadu.
Schváleno/Vydáno: 2003/09/12. Úļinnost: 2004/01/14. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 663/2004 Sb., kterým se uveŚejŔuje podle § 117 odst. 2 zákona ļ.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu (stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, seznam krajských a obecních úŚadŢ, které jsou stavebními úŚady ke dni 1. Śíjna
2004.
Schváleno/Vydáno: 2004/12/16. Úļinnost: 2004/12/29. 

¶ sdŊlení MMR ĻR ļ. 663/2004 Sb., kterým se uveŚejŔuje podle § 117 odst. 2 zákona ļ.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu (stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, seznam krajských a obecních úŚadŢ, které jsou stavebními úŚady ke dni 1. 
listopadu 2005. 
Schváleno/Vydáno: 2005/12/21. Úļinnost: 2006/01/06. 

B.14.5 Technické normy 
72 10 Zeminy, popisy a klasifikace 
¶ ĻSN EN ISO 14689-1

Geotechnický prŢzkum a zkoušení – Pojmenování a zatŚiŅování hornin – Ļást 1: 
Pojmenování a popis. 
idt EN ISO 14689-1:2003 
idt ISO 14689-1:2003 
Vydána 2004/10/01 
Úļinnost 2004/11/01 

¶ ĻSN 72 1002
Klasifikace zemin pro dopravní stavby. 
Vydána 1993/11/01 
Úļinnost 1993/12/01 

¶ ĻSN 72 1006
Kontrola zhutnŊní zemin a sypanin. 
Vydána 1998/12/01 
Úļinnost 1999/01/01 

¶ ĻSN 72 1010
Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody. 
Schválena 1989/04/06. Úļinnost 1991/01/01. 

73 00 Navrhování staveb, všeobecnŊ
¶ ĻSN 73 0020

Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových pŢd.
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Schválena 1989/12/13. Úļinnost 1991/04/01. 
¶ ĻSN 73 0031

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových pŢd. Základní ustanovení pro výpoļet.
Schválena 1988/12/08. Úļinnost 1990/01/01. 

¶ ĻSN 73 0033
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových pŢd. Základní ustanovení pro zatížení a 
úļinky.
Schválena 1990/05/14. Úļinnost 1991/01/01. 

¶ ĻSN 73 0035
Zatížení stavebních konstrukcí. 
Schválena 1986/12/19. Úļinnost 1988/05/01. 
ZmŊna *a 8.91, *2 2.94 

¶ ĻSN P ENV 1991-1
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Ļást 1: Zásady navrhování. 
idt ENV 1991-1:1994 
Vydána 1996/01 
Úļinnost 1996/02/01 
Oprava UR 4.96 
ZmŊna *1 12.96 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-1
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Ļást 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, 
vlastní tíha a užitná zatížení. 
idt ENV 1991-2-1:1995 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 
Oprava UR 8.98 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-2
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Ļást 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení 
konstrukcí namáhaných požárem. 
idt ENV 1991-2-2:1995 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-3
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Ļást 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení snŊhem. 
idt ENV 1991-2-3:1995 
Vydána 1997/02/01 
Úļinnost 1997/03/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-4
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 2-4: Zatížení konstrukcí – Zatížení vŊtrem. 
idt ENV 1991-2-4:1995 
Vydána 1997/08/01 
Úļinnost 1997/09/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-5
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 2-5: Zatížení konstrukcí – Zatížení 
teplotou.
idt ENV 1991-2-5:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-6
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Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 2-6: Zatížení konstrukcí – Zatížení bŊhem 
provádŊní.
idt ENV 1991-2-6:1997 
Vydána 1999/02/01 
Úļinnost 1999/03/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-2-7
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 2-7: Zatížení konstrukcí – MimoŚádná
zatížení od nárazŢ a výbuchŢ.
idt ENV 1991-2-7:1998 
Vydána 1999/10/01 
Úļinnost 1999/11/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-5
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 5: Zatížení od jeŚábŢ a strojního vybavení. 
idt ENV 1991-5:1998 
Vydána 2000/05/01 
Úļinnost 2000/06/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-4
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 4: Zatížení zásobníkŢ a nádrží. 
idt ENV 1991-4:1995 
Vydána 1998/02/01 
Úļinnost 1998/03/01 

¶ ĻSN P ENV 1991-3
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí – Ļást 3: Zatížení mostŢ dopravou. 
idt ENV 1991-3:1995 
Vydána 1997/04/01 
Úļinnost 1997/05/01 
ZmŊna *Z1 5.00 

73 02 Geometrická pŚesnost staveb 
¶ ĻSN ISO 1803

Pozemní stavby – Tolerance – VyjadŚování pŚesnosti rozmŊrŢ – Zásady a názvosloví. 
idt ISO 1803:1997 
Vydána 1999/04/01 
Úļinnost 1999/05/01 

¶ ĻSN 73 0202
Geometrická pŚesnost ve výstavbŊ. Základní ustanovení. 
Vydána 1995/03/01 
Úļinnost 1995/04/01 

73 04 Geodetické práce 
¶ ĻSN 73 0401

Názvosloví v geodézii a kartografii. 
Schválena 1989/07/28. Úļinnost 1990/09/01 

¶ ĻSN 73 0420-1
PŚesnost vytyļování staveb – Ļást 1: Základní požadavky. 
Vydána 2002/07/01 
Úļinnost 2002/08/01 

¶ ĻSN 73 0420-2
PŚesnost vytyļování staveb – Ļást 2: Vytyļovací odchylky. 
Vydána 2002/07/01 
Úļinnost 2002/08/01 
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73 10 Zakládání staveb, navrhování 
¶ ĻSN P ENV 1997-1

Navrhování geotechnických konstrukcí. Ļást 1: Obecná pravidla. 
idt ENV 1997-1:1994 
Vydána 1996/08/01 
Úļinnost 1996/09/01 

¶ ĻSN P ENV 1997-2
Navrhování geotechnických konstrukcí – Ļást 2: Navrhování na základŊ laboratorních 
zkoušek.
idt ENV 1997-2:1999 
Vydána 2000/03/01 
Úļinnost 2000/04/01 

¶ ĻSN P ENV 1997-3
Navrhování geotechnických konstrukcí – Ļást 3: Navrhování na základŊ terénních 
zkoušek.
idt ENV 1997-3:1999 
Vydána 2000/11/01 
Úļinnost 2000/12/01 

¶ ĻSN 73 1001
Zakládání staveb. Základová pŢda pod plošnými základy. 
Schválena 1987/06/08. Úļinnost 1988/10/01. 

73 11 ZdŊné konstrukce, navrhování 
¶ ĻSN 73 1101

Navrhování zdŊných konstrukcí. 
Schválena 1980/09/17. Úļinnost 1981/09/01. 
ZmŊna *a 9.82, *b 3.87, *3 5.96, *4 8.98, *5 6.99 

73 12 Betonové konstrukce, navrhování 
¶ ĻSN 73 1201

Navrhování betonových konstrukcí. 
Schválena 1986/08/11. Úļinnost 1988/10/01. 
ZmŊna *a 9.89, *2 9.94 

73 14 Kovové konstrukce, navrhování 
¶ ĻSN 73 1401

Navrhování ocelových konstrukcí. 
Vydána 1998/03/01 
Úļinnost 1998/04/01 
ZmŊna *Z1 7.01, *Z2 5.02 
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C. PRÁVNÍ ODPOVŉDNOST V OCHRANŉ ŽIVOTNÍHO 
PROSTřEDÍ ĻR

Právní odpovŊdnost v oblasti ochrany životního prostŚedí je dŢležitým a nezastupitelným 
prostŚedkem zabezpeļování právních ustanovení na tomto úseku. Je jedním z dŢležitých
nástrojŢ práva jakožto významného nástroje ochrany životního prostŚedí. Právní odpovŊdnost
je druhotnou povinností, která subjektu vzniká nedodržením, resp. porušením primární 
povinnosti, dané zákonem. 

V právu životního prostŚedí je tŚeba rozlišovat odpovŊdnost:
¶ za porušování právem stanovených povinností; 
¶ za majetkovou škodu; 
¶ za ekologickou újmu. 

K porušování právních pŚedpisŢ dochází jak u osob fyzických (obļanŢ), tak i osob 
právnických a osob fyzických oprávnŊných k podnikání. 

Fyzické osoby se protiprávním jednáním mohou dopustit trestného ļinu, na který se vztahují 
ustanovení trestního zákona, nebo pŚestupkŢ, jichž se týkají právní normy patŚící do odvŊtví
práva správního. OdpovŊdnost fyzických osob je vždy odpovŊdností za zavinŊní (aŠ už 
úmyslné nebo z nedbalosti). 

OdpovŊdnost za protiprávní jednání právnických osob a fyzických osob pŚi výkonu 
podnikatelské ļinnosti (organizací a podnikatelŢ) upravuje správní právo. Ve všech 
pŚípadech porušení povinností podnikatelskými subjekty, upravených ve zvláštních 
pŚedpisech ochrany životního prostŚedí, jde o objektivní odpovŊdnost, tedy odpovŊdnost za 
protiprávní jednání, bez ohledu na zavinŊní. Pro vznik odpovŊdnosti staļí prokázat, že došlo k 
protiprávnímu jednání právnické osoby nebo fyzické osoby oprávnŊné k podnikání, ze 
kterého vyplývá škodlivý následek a rovnŊž pŚíļinnou souvislost (tzv. causální nexus) 
mezi tímto jednáním a následkem. 

řízení o protiprávním jednání osob pŚi výkonu podnikatelské ļinnosti je upraveno zákonem ļ.
500/2004 Sb., správní Śád (§ 44 a související). O pŚestupcích obļanŢ se rozhoduje podle § 67 
odst. 3 zákona ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.

V pojetí jednotlivých právních pŚedpisŢ jde o odpovŊdnost koncipovanou znaļnŊ pŚísnŊ
(absolutnŊ), protože zde prakticky chybí možnost liberalizace (osvobození se od 
odpovŊdnosti za urļitých podmínek) a velmi vzácná je i moderace (zmírnŊní sankcí). 

Trestné ļiny jsou upraveny zákonem ļ. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znŊní zákona ļ.
120/1962 Sb., zákona ļ. 53/1963 Sb., zákona ļ. 56/1965 Sb., zákona ļ. 81/1966 Sb., zákona ļ.
148/1969 Sb., zákona ļ. 45/1973 Sb., zákona ļ. 43/1980 Sb., zákonného opatŚení
PŚedsednictva Federálního shromáždŊní ļ. 10/1989 Sb., zákona ļ. 159/1989 Sb., zákona ļ.
47/1990 Sb., zákona ļ. 84/1990 Sb., zákona ļ. 175/1990 Sb., zákona ļ. 457/1990 Sb., zákona 
ļ. 545/1990 Sb., zákona ļ. 490/1991 Sb., zákona ļ. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu 
ĻSFR ze dne 4. záŚí 1992, uveŚejnŊného pod ļ. 93/1992 Sb., zákona ļ. 290/1993 Sb., zákona 
ļ. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ. 91/1994 Sb., zákona ļ.
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152/1995 Sb., zákona ļ. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR uveŚejnŊného pod ļ.
103/1997 Sb., zákona ļ. 253/1997 Sb., zákona ļ. 92/1998 Sb., zákona ļ. 112/1998 Sb., zákona 
ļ. 148/1998 Sb., zákona ļ. 167/1998 Sb., zákona ļ. 96/1999 Sb., zákona ļ. 191/1999 Sb., 
zákona ļ. 210/1999 Sb., zákona ļ. 223/1999 Sb., zákona ļ. 238/1999 Sb., zákona ļ. 305/1999 
Sb., zákona ļ. 327/1999 Sb., zákona ļ. 360/1999 Sb., zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ.
101/2000 Sb., zákona ļ. 105/2000 Sb., zákona ļ. 121/2000 Sb., zákona ļ. 405/2000 Sb., 
zákona ļ. 120/2001 Sb., zákona ļ. 139/2001 Sb., zákona ļ. 144/2001 Sb., zákona ļ. 256/2001 
Sb., zákona ļ. 265/2001 Sb., zákona ļ. 3/2002 Sb., zákona ļ. 134/2002 Sb., zákona ļ.
285/2002 Sb., zákona ļ. 482/2002 Sb., zákona ļ. 218/2003 Sb., zákona ļ. 276/2003 Sb., 
zákona ļ. 362/2003 Sb., zákona ļ. 52/2004 Sb., zákona ļ. 91/2004 Sb., zákona ļ. 537/2004 
Sb., zákona ļ. 587/2004 Sb. a zákona ļ. 692/2004 Sb. 

V oblasti životního prostŚedí mŢže jít zejména o skutkové podstaty trestných ļinŢ obecnŊjšího
charakteru a nebo speciálnŊji koncipované. Z trestných ļinŢ obecnŊjšího charakteru se jedná 
o:

I. „Ohrožení a poškození životního prostŚedí"
§ 181a
(1) Kdo úmyslnŊ zneļistí nebo jiným zpŢsobem poškodí pŢdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou 
složku životního prostŚedí tím, že poruší pŚedpisy o ochranŊ životního prostŚedí nebo 
pŚedpisy o ochranŊ a využívání pŚírodních zdrojŢ a na vŊtším území, na zvláštŊ chránŊném
území nebo ve vodním zdroji, u nŊhož je stanoveno ochranné pásmo, ohrozí spoleļenstva
nebo populace volnŊ žijících živoļichŢ nebo planŊ rostoucích rostlin (poškození životního 
prostŚedí), nebo 

kdo úmyslnŊ poškození životního prostŚedí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnŊní,

bude potrestán odnŊtím svobody až na tŚi léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

(2) OdnŊtím svobody na jeden rok až pŊt let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin  uvedený v odstavci 1 opŊtovnŊ,
b) zpŢsobí-li takovým ļinem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostŚedí, nebo 
c) zpŢsobí-li takovým ļinem poškození životního prostŚedí, k jehož odstranŊní je tŚeba
vynaložit náklady ve znaļném rozsahu. 

(3) OdnŊtím svobody na dvŊ léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) zpŢsobí-li ļinem uvedeným v odstavci 1 poškození zvláštŊ chránŊného území nebo 
vodního zdroje, u nŊhož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je znaļnŊ
oslaben dŢvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo. 
b) zpŢsobí-li takovým ļinem poškození životního prostŚedí, k jehož odstranŊní je tŚeba
vynaložit náklady ve velkém rozsahu. 

§ 181b
(1) Kdo z nedbalosti zpŢsobí nebo zvýší poškození životního prostŚedí (§ 181a) anebo ztíží 
jeho odvrácení nebo zmírnŊní, bude potrestán odnŊtím svobody až na šest mŊsícŢ nebo 
zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

(2) OdnŊtím svobody až na dvŊ léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem bude 
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pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil dŢležitou povinnost vyplývající z 
jeho zamŊstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, 
b) zpŢsobí-li takovým ļinem trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostŚedí, nebo 
c) zpŢsobí-li takovým ļinem poškození životního prostŚedí, k jehož odstranŊní je tŚeba
vynaložit náklady ve znaļném rozsahu. 

(3) OdnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až pŊt let nebo penŊžitým trestem bude pachatel 
potrestán,

a) zpŢsobí-li ļinem uvedeným v odstavci 1 poškození zvláštŊ chránŊného území nebo 
vodního zdroje, u nŊhož je stanoveno ochranné pásmo tak, že tím zanikne nebo je znaļnŊ
oslaben dŢvod pro zvláštní ochranu takového území, nebo 
b) zpŢsobí-li takovým ļinem poškození životního prostŚedí, k jehož odstranŊní je tŚeba
vynaložit náklady ve velkém rozsahu. 

§ 181c Poškozování lesa tŊžbou
(1) Kdo, byŠ i z nedbalosti, tŊžbou lesních porostŢ provedenou v rozporu s právními pŚedpisy
zpŢsobí vznik holé seļe na celkové vŊtší ploše lesa nebo proŚedí lesní porost pod hranici 
zakmenŊní stanovené zvláštním pŚedpisem na celkové vŊtší ploše lesa, bude potrestán 
odnŊtím svobody až na dvŊ léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

(2) OdnŊtím svobody až na tŚi léta bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 opŊtovnŊ, nebo 
b) vznikne-li tŊžbou uvedenou v odstavci 1 holá seļ nebo proŚedŊní na celkové znaļné
ploše lesa. 

§ 181d Spoleļné ustanovení
(1) VŊtším územím podle § 181a a 181b se rozumí území o rozloze nejménŊ 5 ha a v pŚípadŊ
vodního toku nejménŊ 2 km jeho délky. 

(2) Celkovou vŊtší plochou lesa podle § 181c se rozumí plocha vŊtší než 1,5 ha a celkovou 
znaļnou plochou lesa se rozumí plocha vŊtší než 3 ha.

§ 181e Nakládání s nebezpeļnými odpady
(1) Kdo, byŠ i z nedbalosti, v rozporu s právními pŚedpisy ukládá nebezpeļné odpady nebo je 
odkládá, pŚepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím poškodí nebo ohrozí životní prostŚedí,
bude potrestán odnŊtím svobody až na dvŊ léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým
trestem.

(2) StejnŊ bude potrestán, kdo, byŠ i z nedbalosti, poruší právní pŚedpisy upravující nakládání 
s odpady tím, že pŚepraví nebezpeļný odpad pŚes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu 
pŚíslušného správního úŚadu, anebo v takovém oznámení nebo žádosti o souhlas nebo 
v pŚipojených podkladech uvede nepravdivé nebo hrubŊ zkreslené údaje nebo podstatné 
údaje zamlļí.

(3) OdnŊtím svobody až na tŚi léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem bude 
pachatel potrestán, 
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a) získá-li ļinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 znaļný prospŊch, nebo 
b) spáchá-li takový ļin opŊtovnŊ.

(4) OdnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až pŊt let nebo penŊžitým trestem bude pachatel 
potrestán, získá-li ļinem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 prospŊch velkého rozsahu. 

§ 181f - § 181h NeoprávnŊné nakládání s chránŊnými a volnŊ žijícími živoļichy a planŊ
rostoucími rostlinami 

§ 181f
(1) Kdo v rozporu s právními pŚedpisy usmrtí, zniļí, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, 
pŚechovává, nabízí, zprostŚedkuje, sobŊ nebo jinému opatŚí jedince zvláštŊ chránŊného
druhu živoļicha nebo rostliny nebo exempláŚ ohroženého druhu a 

a) spáchá-li takový ļin na více než padesáti kusech živoļichŢ, rostlin nebo exempláŚŢ,
nebo
b) dopustí se takového ļinu, pŚestože byl v posledních dvou letech pro pŚestupek obdobné 
povahy postižen nebo v posledních tŚech letech pro takový trestný ļin odsouzen nebo 
potrestán,

bude potrestán odnŊtím svobody až na tŚi léta nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

(2) StejnŊ bude potrestán, kdo v rozporu s právními pŚedpisy usmrtí, zniļí, zpracovává, 
doveze, vyveze, proveze, pŚechovává, nabízí, zprostŚedkuje, sobŊ nebo jinému opatŚí
exempláŚ druhu kriticky ohroženého nebo druhu pŚímo ohroženého vyhubením.

(3) OdnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až pŊt let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat znaļný prospŊch, nebo 
b) spáchá-li takový ļin jako ļlen organizované skupiny. 

(4) OdnŊtím svobody na dvŊ léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 nebo 2 v úmyslu získat prospŊch velkého rozsahu, 
nebo
b) spáchá-li takový ļin ve spojení s organizovanou skupinou pŢsobící ve více státech. 

§ 181g
Kdo z nedbalosti poruší právní pŚedpisy tím, že usmrtí, zniļí, opakovanŊ doveze, vyveze nebo 
proveze, nebo sobŊ nebo jinému opatŚí jedince zvláštŊ chránŊného druhu živoļicha nebo 
rostliny nebo exempláŚe ohroženého druhu ve vŊtším rozsahu než padesáti kusŢ, nebo jedince 
druhu kriticky ohroženého nebo exempláŚ druhu pŚímo ohroženého vyhubením, bude 
potrestán odnŊtím svobody až na jeden rok nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

§ 181h
Kdo, byŠ i z nedbalosti, poruší právní pŚedpisy nebo rozhodnutí správního úŚadu tím, že 
odnímá z pŚírody volnŊ žijící živoļichy nebo planŊ rostoucí rostliny v takovém mŊŚítku, že 
tím ohrožuje místní populaci tŊchto živoļichŢ nebo rostlin, bude potrestán odnŊtím svobody 
až na jeden rok nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 
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II. "Obecné ohrožení"
§ 179 Úmyslné ohrožení
(1) Kdo úmyslnŊ vydá lidi v nebezpeļí smrti nebo tŊžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v 
nebezpeļí škody velkého rozsahu tím, že zpŢsobí požár nebo povodeŔ nebo škodlivý úļinek
výbušnin, plynu, elektŚiny nebo jiných podobnŊ nebezpeļných látek nebo sil nebo se dopustí 
jiného podobného nebezpeļného jednání (obecné nebezpeļí), nebo 
kdo obecné nebezpeļí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnŊní,
bude potrestán odnŊtím svobody na tŚi léta až osm let. 

(2) OdnŊtím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 jako ļlen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový ļin opŊtovnŊ v krátké dobŊ, nebo 
c) zpŢsobí-li takovým ļinem tŊžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu 

velkého rozsahu nebo jiný zvlášŠ závažný následek. 

(3) OdnŊtím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimeļným trestem bude pachatel 
potrestán,

a) zpŢsobí-li ļinem uvedeným v odstavci 1 úmyslnŊ smrt, nebo 
b) spáchá-li takový ļin za stavu ohrožení státu nebo za váleļného stavu. 

§ 180 Ohrožení z nedbalosti
(1) Kdo z nedbalosti zpŢsobí nebo zvýší obecné nebezpeļí anebo ztíží jeho odvrácení nebo 
zmírnŊní, bude potrestán odnŊtím svobody až na jeden rok nebo zákazem ļinnosti.

(2) OdnŊtím svobody až na tŚi léta nebo zákazem ļinnosti bude pachatel potrestán, 
a) zpŢsobí-li ļinem uvedeným v odstavci 1 tŊžkou újmu na zdraví nebo smrt 
b) spáchá-li takový ļin proto, že porušil dŢležitou povinnost vyplývající z jeho 

zamŊstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
c) zpŢsobí-li takovým ļinem znaļnou škodu. 

(3) OdnŊtím svobody na jeden rok až pŊt let nebo penŊžitým trestem bude pachatel potrestán, 
zpŢsobí-li ļinem uvedeným v odstavci 2 písm. b) 

a) škodu velkého rozsahu, nebo 
b) tŊžkou újmu na zdraví nebo smrt. 

(4) OdnŊtím svobody na tŚi léta až deset let bude pachatel potrestán, zpŢsobí-li ļinem
uvedeným v odstavci 2 písm. b) tŊžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob. 

III „Trestné ļiny proti životu a zdraví“ 
§ 224
(3) Kdo z nedbalosti zpŢsobí tŊžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob proto, že hrubŊ
porušil pŚedpisy o ochranŊ životního prostŚedí nebo pŚedpisy o bezpeļnosti práce nebo 
dopravy anebo hygienické pŚedpisy, bude potrestán odnŊtím svobody na tŚi léta až deset let. 

IV. "Trestné ļiny veŚejných ļinitelŢ“
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§ 158 Zneužívání pravomoci veŚejného ļinitele
(1) VeŚejný ļinitel, který v úmyslu zpŢsobit jinému škodu anebo opatŚit sobŊ nebo jinému 
neoprávnŊný prospŊch

a) vykonává svou pravomoc zpŢsobem odporujícím zákonu, 
b) pŚekroļí svou pravomoc, nebo 
c) nesplní povinnost vyplývající z jeho pravomoci, 

bude potrestán odnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až tŚi léta nebo zákazem ļinnosti.

(2) OdnŊtím svobody na tŚi léta až deset let bude pachatel potrestán, 
a) opatŚí-li ļinem uvedeným v odstavci 1 sobŊ nebo jinému znaļný prospŊch,
b) zpŢsobí-li takovým ļinem vážnou poruchu v ļinnosti podniku nebo organizace, 

nebo
c) zpŢsobí-li takovým ļinem znaļnou škodu nebo jiný zvlášŠ závažný následek. 

Z trestných ļinŢ speciálnŊji koncipovaných se jedná o: 

§ 178a Pytláctví
(1) Kdo neoprávnŊnŊ loví zvŊŚ nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného pŚevede, nebo 
pŚechovává zvŊŚ nebo ryby neoprávnŊnŊ ulovené, bude potrestán odnŊtím svobody až na dvŊ
léta nebo penŊžitým trestem nebo zákazem ļinnosti nebo propadnutím vŊci.

(2) OdnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až pŊt let a propadnutím vŊci bude pachatel potrestán, 
spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 

a) v úmyslu opatŚit sobŊ nebo jinému majetkový prospŊch,
b) zvlášŠ zavrženíhodným zpŢsobem,
c) hromadnŊ úļinným zpŢsobem, nebo 
d) jako ļlen organizované skupiny. 

StejnŊ bude pachatel potrestán, byl-li v posledních tŚech letech odsouzen pro ļin uvedený 
v odstavci 1. 

§ 203 Týrání zvíŚat
(1) Kdo týrá zvíŚe, aļkoliv byl za obdobný pŚestupek v posledním roce postižen nebo za 
takový ļin v posledních dvou letech odsouzen, bude potrestán odnŊtím svobody až na jeden 
rok nebo zákazem ļinnosti nebo penŊžitým trestem. 

(2) Kdo utýrá zvíŚe, bude potrestán odnŊtím svobody až na jeden rok nebo zákazem ļinnosti
nebo penŊžitým trestem. 

(3) OdnŊtím svobody až na dvŊ léta bude pachatel potrestán, spáchá-li ļin uvedený v odstavci 
1 nebo 2 veŚejnŊ nebo na místŊ veŚejnŊ pŚístupném.

§ 257 Poškozování cizí vŊci
(1) Kdo zniļí, poškodí nebo uļiní neupotŚebitelnou cizí vŊc a zpŢsobí tak na cizím majetku 
škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnŊtím svobody až na jeden rok nebo zákazem 
ļinnosti nebo penŊžitým trestem nebo propadnutím vŊci.

(2) OdnŊtím svobody na šest mŊsícŢ až tŚi léta bude pachatel potrestán, 



408

a) spáchá-li ļin uvedený v odstavci 1 na vŊci svŊdka, znalce nebo tlumoļníka pro 
výkon jejich povinnosti, 

b) spáchá-li takový ļin na vŊci jiného pro jeho rasu, národnost, politické pŚesvŊdļení,
vyznání nebo proto, že je bez vyznání, 

c) zpŢsobí-li takovým ļinem znaļnou škodu, nebo 
d) spáchá-li takový ļin na vŊci, která požívá ochrany podle zvláštních pŚedpisŢ

(3) OdnŊtím svobody na dvŊ léta až osm let bude pachatel potrestán, zpŢsobí-li ļinem
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu 

§ 258 Zneužívání vlastnictví
Kdo poškodí dŢležitý kulturní nebo jiný dŢležitý obecný zájem tím, že zniļí, poškodí, uļiní
neupotŚebitelnou nebo zašantroļí vlastní vŊc, která požívá ochrany podle zvláštních 
pŚedpisŢ, bude potrestán odnŊtím svobody až na dvŊ léta nebo penŊžitým trestem nebo 
propadnutím vŊci.

PŚestupky, po stránce hmotnŊ právní i procesní jsou obecnŊ, upraveny zejména zákonem 
ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní zákona ļ. 337/1992 Sb., zákona ļ. 344/1992 
Sb., zákona ļ. 359/1992 Sb., zákona ļ. 67/1993 Sb., zákona ļ. 290/1993 Sb., v úplném znŊní
pod ļ. 124/1993 Sb., ve znŊní zákona ļ. 134/1994 Sb., zákona ļ. 82/1995 Sb., zákona ļ.
237/1995 Sb., zákona ļ. 279/1995 Sb., zákona ļ. 289/1995 Sb., zákona ļ. 112/1998 Sb., 
zákona ļ. 168/1999 Sb., zákona ļ. 360/1999 Sb., zákona ļ. 29/2000 Sb., zákona ļ. 121/2000 
Sb., zákona ļ. 132/2000 Sb., zákona ļ. 151/2000 Sb., zákona ļ. 258/2000 Sb., zákona ļ.
361/2000 Sb., zákona ļ. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu ĻR ze dne 17. ledna 2001 
uveŚejnŊného pod ļ. 52/2001 Sb., zákona ļ. 164/2001 Sb., zákona ļ. 254/2001 Sb., zákona ļ.
265/2001 Sb., zákona ļ. 273/2001 Sb., zákona ļ. 274/2001 Sb., zákona ļ. 312/2001 Sb., 
zákona ļ. 6/2002 Sb., zákona ļ. 62/2002 Sb., zákona ļ. 78/2002 Sb., zákona ļ. 216/2002 Sb., 
zákona ļ. 259/2002 Sb., zákona ļ. 285/2002 Sb., zákona ļ. 311/2002 Sb., zákona ļ. 320/2002 
Sb., v úplném znŊní pod ļ. 334/2002 Sb., ve znŊní zákona ļ. 218/2003 Sb., zákona ļ.
274/2003 Sb., zákona ļ. 362/2003 Sb., zákona ļ. 47/2004 Sb., zákona ļ. 436/2004 Sb., zákona 
ļ. 501/2004 Sb., zákona ļ. 559/2004 Sb., zákona ļ. 586/2004 Sb., zákona ļ. 95/2005 Sb. a 
zákona ļ. 392/2005 Sb.

Skutkové podstaty pŚestupkŢ v oblasti životního prostŚedí jsou:
I) základní 
II) speciální 
III) zbytkové 

I. Základní skutkové podstaty jsou na úseku: 
1) zdravotnictví 
2) vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje pŚírodních léļivých zdrojŢ, zdrojŢ

pŚírodních minerálních vod a lázeŔských míst 
3) vodního hospodáŚství
4) zemŊdŊlství, myslivosti a rybáŚství
5) geologie
6) ochrany a využití nerostného bohatství 
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1) Podle § 29 odst. 1 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ,
se pŚestupku dopustí ten, kdo...... 

a) úmyslnŊ zmaŚí, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotnické služby nebo se nepodrobí 
povinnému vyšetŚení nebo léļení,

b) nedodrží opatŚení stanovené nebo uložené ke snížení hluku a vibrací, s výjimkou 
povinností stanovených pro poŚádání nebo poskytnutí prostor a pozemkŢ pro 
veŚejné produkce hudby, 

c) ohrozí nebo poruší zdravotní nezávadnost pitné vody, 
d) padŊlá nebo úmyslnŊ neoprávnŊnŊ zmŊní lékaŚskou zprávu nebo zdravotní prŢkaz

anebo zneužije lékaŚskou dokumentaci, 
e) poruší povinnost pŚi zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo 

jinými látkami škodlivými zdraví, 
f) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k pŚedcházení vzniku 

a šíŚení infekļních onemocnŊní,
g) padŊlá lékaŚský pŚedpis nebo pozmŊní jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito 

jako pravého, nebo užije takového pŚedpisu jako pravého anebo poskytne tiskopis 
lékaŚského pŚedpisu jinému v úmyslu, aby ho bylo použito k padŊlání, nebo v 
témže úmyslu odcizí ļi jinak neoprávnŊnŊ získá takový tiskopis, 

h) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené k ochranŊ zdraví 
pŚed neionizujícím záŚením,

i) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro provoz 
koupalištŊ ve volné pŚírodŊ, umŊlého koupalištŊ nebo sauny, 

j) poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo uložené pro poŚádání
zotavovací akce, jiné podobné akce pro dŊti nebo školy v pŚírodŊ,

k) poruší v rozporu se zvláštním právním pŚedpisem zákaz inzerování a reklamy za 
úļelem poptávky nebo nabídky tkání a orgánŢ,

l) za úļelem získání dárce tkánŊ nebo orgánu pro transplantaci nabídne finanļní
odmŊnu nebo jinou výhodu, 

m) poruší v rozporu se zvláštním právním pŚedpisem anonymitu mezi dárcem tkánŊ
nebo orgánu a jeho pŚíjemcem,

n) poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon ļinností epidemiologicky 
závažných,

o) jako poŚadatel veŚejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nepŚekroļí stanovené 
hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zaŚízení nebo pozemek k veŚejné
produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepŚekroļí stanovené hygienické 
limity.

Za pŚestupek podle odstavce 1 písm. a) až j) a písmen l) a n) lze uložit pokutu až do výše 
10 000 Kļ a za pŚestupek podle písmen k) a o) lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kļ.
Zákaz ļinnosti do 1 roku lze uložit za pŚestupek podle odstavce 1 písm. k) a l). V 
blokovém Śízení (§ 86) mŢže orgán ochrany veŚejného zdraví uložit za pŚestupky pokutu 
až do výše 5 000 Kļ.

2) Podle § 29a odst. 1 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ,
se pŚestupku dopustí ten, kdo...... 

a) nedodrží omezení nebo zákaz stanovený na ochranu pŚírodního léļivého zdroje, 
zdroje pŚírodní minerální vody, pŚírodních léļebných lázní nebo lázeŔského místa, 

b) nesplní oznamovací povinnost podle zvláštního právního pŚedpisu,
c) vykonává ļinnost zakázanou v ochranném pásmu pŚírodního léļivého zdroje a 



410

zdroje pŚírodní minerální vody, 
d) vykonává ļinnost zakázanou ve vnitŚním území lázeŔského místa, 
e) úmyslnŊ zniļí nebo poškodí nebo neoprávnŊnŊ pŚemístí nebo odstraní znaļku

vyznaļující hranice nebo oplocení ochranného pásma pŚírodního léļivého zdroje, 
zdroje pŚírodní minerální vody nebo území lázeŔského místa, 

f) ztŊžuje plnŊní úkolŢ dozoru nad dodržováním opatŚení na území lázeŔského místa, 
g) ztŊžuje plnŊní úkolŢ pŚi vyhledávání a prŢzkumu pŚirozenŊ se vyskytujících zdrojŢ

minerálních vod, plynŢ, peloidŢ a dozoru nad dodržováním opatŚení v ochranném 
pásmu pŚírodního léļivého zdroje a zdroje pŚírodní minerální vody. 

Za pŚestupky podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kļ.

3) Podle § 34 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se 
pŚestupku dopustí ten, kdo…… 

a) odebere povrchovou nebo podzemní vodu bez potŚebného povolení vodoprávního 
úŚadu nebo v rozporu s ním, 

b) vypustí odpadní nebo dŢlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popŚípadŊ
do kanalizace, v rozporu s vodním zákonem, 

c) zneļistí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost nebo zdravotní 
nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popŚípadŊ zpŢsobí
vniknutí tŊchto látek do kanalizace v rozporu s vodním zákonem, 

d) poruší povinnosti týkající se vodních dŊl založené stavebními pŚedpisy, nebo 
e) poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem nebo povinnosti na základŊ nŊho

uložené,
f) neoprávnŊnŊ odebírá vodu z vodovodu bez uzavŚené smlouvy o dodávce vody nebo 

odebírá vodu z vodovodu pŚed vodomŊrem, nebo pŚes vodomŊr, který v dŢsledku
zásahu odbŊratele odbŊr nezaznamenává nebo zaznamenává odbŊr menší než 
skuteļný, nebo za vodomŊrem, na nŊmž bylo porušeno zajištŊní proti neoprávnŊné
manipulaci,

g) neoprávnŊnŊ vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzavŚené smlouvy o 
odvádŊní odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovenými 
kanalizaļním Śádem,

h) ŚádnŊ neprovozuje vodovodní nebo kanalizaļní pŚípojku,
i) odebírá vodu z vodovodu pro jiné úļely než sjednané ve smlouvŊ o dodávce vody 

nebo odvádŊní odpadních vod, 
j) v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez písemného souhlasu jeho 

vlastníka nebo provozovatele, popŚípadŊ vodoprávního úŚadu, provádí zemní 
práce, provádí stavby nebo jinak omezuje pŚístup k vodovodu nebo kanalizaci ļi
ohrožuje jejich technický stav nebo vysazuje trvalé porosty, provádí skládky nebo 
provádí terénní úpravy, 

k) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich souļásti ļi pŚíslušenství,
l) neoprávnŊnŊ manipuluje se zaŚízením vodovodŢ nebo kanalizací, 
m) provozuje vodovod nebo kanalizaci a není provozovatelem podle zákona o 

vodovodech a kanalizacích. 
Za pŚestupky podle odstavce 1 písm. f) až m) lze uložit pokutu do 15.000,- Kļ, za 
pŚestupky podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) lze uložit pokutu do 50.000,- Kļ a za 
pŚestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 100.000,- Kļ. Pokuty ukládá 
Ļeská inspekce životního prostŚedí nebo okresní úŚad.
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4) Podle § 35 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se 
pŚestupku dopustí ten, kdo…… 

a) neoprávnŊnŊ vyrobí, doveze, uvede do obŊhu nebo neoprávnŊnŊ ļi nesprávnŊ
použije chemický nebo biologický pŚípravek na ochranu rostlin, 

b) zneļistí pŢdu nevhodným skladováním olejŢ a pohonných hmot, pesticidŢ, hnojiv, 
popŚípadŊ jiných škodlivých látek, 

c) nesplní opatŚení uložené podle zvláštních právních pŚedpisŢ o ochranŊ
zemŊdŊlského pŢdního fondu, o myslivosti nebo o rybáŚství,

d) poruší povinnost stanovenou k ochranŊ rostlin pŚed zvláštŊ nebezpeļnými škŢdci
nebo chorobami, 

e) neoprávnŊnŊ provede zmŊnu kultury pozemku, který je souļástí zemŊdŊlského
pŢdního fondu, anebo neoprávnŊnŊ odejme zemŊdŊlskou pŢdu zemŊdŊlské výrobŊ
nebo neoprávnŊnŊ provádí ļinnost poškozující zemŊdŊlskou výrobu na takové 
pŢdŊ,

f) neoprávnŊnŊ loví zvŊŚ nebo chytá ryby. 
Za pŚestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kļ, za pŚestupek
podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kļ a, za pŚestupek podle odstavce 1 
písm. e) pokutu do 5 000 Kļ a za pŚestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 8 000 
Kļ; zákaz ļinnosti do jednoho roku lze uložit za pŚestupek podle odstavce 1 písm. f). 

5) Podle § 38 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se 
pŚestupku dopustí ten, kdo úmyslnŊ……

a) ohrozí nebo neoprávnŊnŊ ztíží provádŊní státem organizovaných geologických 
prací,

b) zniļí, poškodí nebo znehodnotí geologické výzkumné nebo prŢzkumné dílo, vzorek 
nebo jinou hmotnou geologickou dokumentaci. 

Za pŚestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1.000,- Kļ a za pŚestupek
podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 3.000,- Kļ.

6) Podle § 39 zákona ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se 
pŚestupku dopustí ten, kdo…… 

a) neoprávnŊnŊ vnikne do dŢlního díla nebo do území, ve kterém je vykonávána 
hornická ļinnost nebo ļinnost provádŊná hornickým zpŢsobem, nebo do 
poddolovaného území, kam je vstup zakázán, 

b) úmyslnŊ poškodí zaŚízení sloužící k využívání nerostného bohatství nebo k 
provádŊní ļinnosti vykonávané hornickým zpŢsobem, vļetnŊ dŢlnŊ mŊŚiļských
signálŢ, znaļek a ochrany znakŢ a jiných mŊŚiļských zaŚízení, jakož i znaļek
upozorŔujících na zákaz vstupu, 

c) neoprávnŊnŊ odvede povrchovou, podzemní nebo jinou vodu do dŢlních vod nebo 
dŢlních dŊl anebo úmyslnŊ poškodí zaŚízení pro odvádŊní dŢlních vod. 

Za pŚestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15.000,- Kļ.

II. Speciální skutkové podstaty pŚestupkŢ jsou na úseku: 
1) stavebního Śádu
2) ochrany pŚírody a krajiny 
3) myslivosti
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4) ochrany lesa 
5) ochrany zvíŚat

1) Podle § 105 odst. 1 zákona ļ. 50/1976 Sb.1, o územním plánování a stavebním Śádu
(stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí a pokutou až do výše 
10.000,- Kļ bude potrestán ten, kdo……

a) provádí drobnou stavbu, stavební úpravy nebo udržovací práce, které je tŚeba
ohlásit stavebnímu úŚadu, bez takového ohlášení nebo v rozporu s ním, 

b) provádí terénní úpravy, práce a zaŚízení bez povolení ļi ohlášení, pokud je podle 
tohoto zákona pŚedepsáno nebo v rozporu s ním, 

c) nezajišŠuje podmínky pro výkon státního stavebního dohledu, brání v jeho výkonu, 
nesplní výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo neprovede opatŚení
naŚízené orgánem státního stavebního dohledu, 

d) neudržuje stavbu pŚes opŊtovnou výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo 
rozhodnutí stavebního úŚadu,

e) odstraní drobnou stavbu [§ 55 odst. 2 písm. a)], reklamní, informaļní a propagaļní
zaŚízení bez ohlášení,

f) znemožŔuje povŊŚeným osobám vstup na svŢj pozemek, stavbu nebo do ní (§134), 
g) byl urļen k výkonu odborného dozoru nad provádŊním stavby a pŚes výzvu orgánu 

státního stavebního dohledu neplní své povinnosti, 
h) užívá drobnou stavbu provedenou bez ohlášení nebo užívá informaļní, reklamní a 

propagaļní zaŚízení, které je tŚeba ohlásit stavebnímu úŚadu, bez takového 
ohlášení nebo v rozporu s ním. 

Podle § 105 odst. 2 zákona ļ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu
(stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí a pokutou od 
10.000,- Kļ do 25.000,- Kļ bude potrestán ten, kdo…… 

a) provádí ļinnosti, ke kterým je tŚeba územní rozhodnutí, bez tohoto rozhodnutí nebo 
v rozporu s ním anebo ļinnosti územním rozhodnutím zakázané, 

b) jako stavebník provádí zmŊnu stavby bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, 
c) užívá stavbu v rozporu s kolaudaļním rozhodnutím, popŚípadŊ stavebním 

povolením nebo v rozporu s úļelem drobné stavby provedené na základŊ ohlášení 
(§ 57) anebo umožní jiné osobŊ užívat stavbu v rozporu s kolaudaļním
rozhodnutím,

d) odstraŔuje nebo odstraní stavbu bez povolení pŚíslušného orgánu, 
e) pŚes výzvu stavebního úŚadu prodlužuje bez vážného dŢvodu dokonļení stavby nad 

lhŢtu stanovenou ve stavebním povolení, 
f) nepŚedloží ve stanovené lhŢtŊ ļi rozsahu dokumentaci nebo jiné podklady pro 

naŚízení nezbytné úpravy anebo neprovede naŚízené nezbytné úpravy (§ 87) nebo 
neprovede ve stanovené lhŢtŊ neodkladné zabezpeļovací práce (§ 94 odst. 1). 

Podle § 105 odst. 3 zákona ļ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu
(stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí a pokutou od 
25.000,- Kļ do 50.000,- Kļ bude potrestán ten, kdo…… 

a) jako stavebník provádí novou stavbu bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, 
b) užívá stavbu bez kolaudaļního rozhodnutí, pokud je takového rozhodnutí tŚeba

1 O Śízení ve vŊcech pŚestupkŢ, o podmínkách odpovŊdnosti za pŚestupky, jakož i o vŊcné pŚíslušnosti k 
projednávání pŚestupkŢ platí obecné pŚedpisy (zákon ļ.500/2004 Sb., správní Śád).
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nebo umožní jiné osobŊ užívat stavbu bez kolaudaļního rozhodnutí, 
c) pŚes opŊtovnou výzvu orgánu státního stavebního dohledu nebo rozhodnutí 

stavebního úŚadu neudržuje stavbu do té míry, že její stav ohrožuje život nebo 
zdraví osob, 

d) neprovede ve stanovené lhŢtŊ rozhodnutí pŚíslušného stavebního úŚadu o 
odstranŊní stavby nebo zaŚízení,

e) nesplní povinnost podle § 88 odst. 3 a nadále provozuje zaŚízení.

Podle § 105 odst. 4 zákona ļ. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním Śádu
(stavební zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí a pokutou od 
50.000,- Kļ do 100.000,- Kļ bude potrestán ten, kdo…… 

bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním provádí stavbu v chránŊném území, 
nebo v ochranném pásmu nebo na pozemku, který není urļen k zastavŊní, a kdo 
neprovede ve stanovené lhŢtŊ rozhodnutí stavebního úŚadu o odstranŊní takové 
stavby.

2) Podle § 87 odst. 1 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, uloží orgán ochrany pŚírody pokutu až do výše 5.000,- Kļ fyzické 
osobŊ, která se dopustí pŚestupku tím, že…… 

a) nedovolenŊ mŊní ļi ruší dochovaný stav pŚírody ve zvláštŊ chránŊném území nebo 
nedovolenŊ mŊní dochovaný stav památného stromu, 

b) nedovolenŊ zasahuje do pŚirozeného vývoje zvláštŊ chránŊných druhŢ rostlin, 
c) zraŔuje, chová bez povolení zvláštŊ chránŊné živoļichy nebo ptáky nebo jinak 

nedovolenŊ zasahuje do jejich pŚirozeného vývoje, 
d) neumožní osobám oprávnŊným podle § 62 nebo § 68 odst. 4 a § 81 vstup na 

pozemky, které vlastní nebo užívá, 
e) nesplní ohlašovací povinnost urļenou tímto zákonem, 
f) vykonává ļinnost zakázanou v ochranném pásmu urļeném k zabezpeļení zvláštŊ

chránŊných ļástí pŚírody,
g) neprovede uložení náhradní výsadbu dŚevin podle § 9, 
h) nedodržuje omezení nebo zákaz vstupu vyhlášený podle § 64, 
i) nesplní nŊkterou z povinností k paleontologickému nálezu podle § 11 odst. 1, 
j) vysazuje ļi vysévá umŊle vypŊstované zvláštŊ chránŊné rostliny nebo vypouští 

zvláštŊ chránŊné živoļichy narozené a odchované v zajetí do volné pŚírody bez 
souhlasu orgánu ochrany pŚírody,

k) nevede ŚádnŊ záznamy o chovu zvláštŊ chránŊných živoļichŢ nebo ptákŢ ļi
pŊstování zvláštŊ chránŊných rostlin, 

l) nesplní povinnost nezamŊnitelného oznaļení zvláštŊ chránŊného živoļicha nebo 
ptáka, nepožádá ve stanovených lhŢtách o vydání osvŊdļení nebo osvŊdļení ve 
stanovené lhŢtŊ neodevzdá pŚíslušnému orgánu ochrany pŚírody.

Podle § 87 odst. 2 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, uloží orgán ochrany pŚírody pokutu ve výši do 10.000,- Kļ fyzické 
osobŊ, která se dopustí pŚestupku tím, že…… 

a) zniļí souļást pŚírody ve zvláštŊ chránŊném území nebo zniļí zaŚízení urļená k 
ochranŊ, oznaļení a vybavení zvláštŊ chránŊného území, 

b) zniļí zvláštŊ chránŊné rostliny zaŚazené do kategorie ohrožených buŅ pŚímo nebo 
zpŢsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostŚedí,

c) usmrcuje ptáky s výjimkou tŊch, kteŚí mohou být loveni, nebo zvláštŊ chránŊné
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živoļichy zaŚazené do kategorie ohrožených pŚímo nebo zpŢsobí jejich úhyn 
nedovoleným zásahem do jejich životního prostŚedí nebo chytá zvláštŊ chránŊné
živoļichy,

d) ohrožuje nad nezbytnou míru zvláštŊ chránŊné ļásti pŚírody pŚi zásazích proti 
škŢdcŢm, rostlinným chorobám, plevelŢm a pŚi hygienických opatŚeních,

e) poškodí nebo bez povolení pokácí dŚevinu rostoucí mimo les, 
f) provádí škodlivý zásah do významného krajinného prvku bez souhlasu orgánu 

ochrany pŚírody,
g) poškozuje nebo niļí jeskyni nebo její souļást, nebo porušuje jiné povinnosti 

stanovené k ochranŊ jeskyní podle § 10, 
h) naruší krajinný ráz nesplnŊním povinnosti podle § 12 odst. 2, 
i) porušuje ustanovení návštŊvního Śádu národního parku vydaného podle § 19. 

Podle § 87 odst. 3 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, uloží orgán ochrany pŚírody pokutu až do výše 50.000,- Kļ fyzické 
osobŊ, která se dopustí pŚestupku tím, že…… 

a) poškodí nebo zniļí památný strom nebo zvláštŊ chránŊné území ļi jeho ļást,
b) usmrtí zvláštŊ chránŊného živoļicha kriticky nebo silnŊ ohroženého druhu nebo 

zpŢsobí jeho úhyn zásahem do jeho životního prostŚedí,
c) zniļí zvláštŊ chránŊnou rostlinu kriticky nebo silnŊ ohroženého druhu nebo 

zpŢsobí její úhyn zásahem do jejího životního prostŚedí,
d) pokácí bez povolení nebo závažnŊ poškodí skupinu dŚevin rostoucích mimo les, 
e) neuvede poškozenou ļást pŚírody chránŊnou dle tohoto zákona do pŢvodního

stavu nebo nesplní opatŚení k nápravŊ tohoto stavu podle § 86 ļi pŚimŊŚená
náhradní opatŚení podle § 67 odst. 4, 

f) nesplní povinnost vlastníka ļi nájemce pozemku zdržet se negativních zásahŢ na 
pozemcích pŚipravovaných k vyhlášení zvláštní ochrany podle § 40 odst. 4, 

g) nepostupuje tak, aby nedocházelo k nadmŊrnému úhynu rostlin a živoļichŢ podle § 
5 odst. 3, 

h) nedodržuje omezení ļi zákaz ļinnosti vyslovený podle § 66, 
i) nedovolenŊ obchoduje s jedinci druhŢ, jejichž obchod je omezen nebo zakázán 

podle mezinárodních úmluv, nebo nedovolenŊ vyváží zvláštŊ chránŊné nerosty; je-
li naplnŊna skutková podstata pŚestupku podle zvláštního pŚedpisu, toto 
ustanovení se nepoužije, 

j) nedovolenŊ sbírá nebo poškozuje zvláštŊ chránŊné nerosty, 
k) porušuje podmínky stanovené k ochranŊ pŚechodnŊ chránŊných ploch (§ 13), 
l) neplní podmínky výjimky udŊlené podle § 43 a 56 nebo podmínky souhlasu podle § 

44 a 57, 
m) závažnŊ poškodí nebo zniļí významný krajinný prvek, 
n) vykonává ve zvláštŊ chránŊném území, oznaļeném smluvnŊ chránŊném území, 

evropsky významné lokalitŊ nebo ptaļí oblasti ļinnost zakázanou nebo vykonává 
ļinnost, pro kterou je vyžadován souhlas orgánu ochrany pŚírody, bez tohoto 
souhlasu,

o) neprokáže pŚedepsaným zpŢsobem pŢvod ptáka nebo pŢvod zvláštŊ chránŊné
rostliny nebo živoļicha nebo rostliny a živoļicha chránŊného podle mezinárodní 
úmluvy, popŚípadŊ zvláštního právního pŚedpisu, popŚípadŊ jinak poruší povinnost 
nebo zákaz stanovený v § 54. 

Podle § 87 odst. 4 zákona ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚírody a krajiny, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, lze za pŚestupky v ochranŊ zvláštŊ chránŊných rostlin a živoļichŢ,
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dŚevin a památných stromŢ uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve 
zvláštŊ chránŊných územích.

3) Podle § 63 odst. 1 zákona ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ,
uloží orgán státní správy myslivosti pokutu……

a) až do výše 10.000,- Kļ fyzické osobŊ, která se dopustí pŚestupku tím, že nesplní 
nebo poruší povinnosti uvedené v § 9 odst. 1, § 10 odst. 2 nebo 3 nebo uložené 
podle § 9 odst. 3, 

b) až do výše 30.000,- Kļ fyzické osobŊ, která se dopustí pŚestupku tím, že nesplní 
nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 
odst. 1 písm. a) až d). 

Podle § 63 odst. 2 zákona ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, uloží 
orgán státní správy myslivosti pokutu až do výše 30.000,- Kļ držiteli loveckého lístku, 
který se dopustí pŚestupku tím, že…… 

poruší nŊkteré pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. 1. 
MŢže pŚitom uložit zákaz ļinnosti do doby 2 let a odebrat lovecký lístek. Lze rovnŊž
vyslovit propadnutí vŊci.

Podle § 63 odst. 3 zákona ļ. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, lze 
uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem ļástky uvedené v odstavci 1 nebo 2, byl-
li pŚestupek spáchán opakovanŊ.

4) Podle § 53 odst. 1 zákona ļ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmŊnŊ a doplnŊní nŊkterých
zákonŢ (lesní zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí ten, kdo v rámci 
obecného užívání lesa v lese…… 

a) ruší klid a ticho, 
b) hrabe stelivo, 
c) vyzvedává semenáļky a sazenice stromŢ a keŚŢ lesních dŚevin,
d) bez povolení sbírá semena lesních dŚevin, jmelí a ochmet, 
e) sbírá lesní plody zpŢsobem poškozujícím les, 
f) táboŚí mimo vyhrazená místa, 
g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, 
h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu oznaļených míst, 
i) vstoupí do porostŢ, kde se provádí tŊžba, manipulace nebo doprava dŚíví,
j) jezdí mimo cesty a vyznaļené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních, 
k) pase nebo prohání dobytek nebo umožŔuje výbŊh hospodáŚským zvíŚatŢm do 

lesních  porostŢ,
l) naruší pŢdní kryt nebo vodní režim nepovolenou tŊžbou hlíny, písku nebo kamene, 
m) bez povolení, popŚípadŊ bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby 

(napŚ. chodníky, oplocení), pokud nejde o pŚestupek podle zvláštních pŚedpisŢ,
n) tŊží nebo poškozuje stromy a keŚe lesních dŚevin,
o) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdŊlává nebo udržuje otevŚené ohnŊ nebo 

odhazuje hoŚící nebo doutnající pŚedmŊty,
p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesŢ organizované nebo hromadné 

sportovní akce, 
r) odhazuje odpady nebo odpadky, 
s) kouŚí
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V souladu s ustanovením § 53 odst. 2 zákona ļ. 289/1995 Sb., o lesích a o zmŊnŊ a doplnŊní
nŊkterých zákonŢ (lesní zákon), ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ, mŢže orgán státní správy 
lesŢ za pŚestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) uložit pokutu až do výše 5.000,- Kļ. Za 
pŚestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) mŢže orgán státní správy lesŢ uložit pokutu až 
do výše 15.000,- Kļ.

Není-li v tomto zákonŊ stanoveno jinak, platí o pŚestupcích a o jejich projednávání obecné 
pŚedpisy (§ 53 odst. 3 zák. ļ. 289/1995 Sb.).2

5) Podle § 28 odst. 1 zákona ļ. 246/1992 Sb., na ochranu zvíŚat proti týrání, ve znŊní
pozdŊjších pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí fyzická osoba, která…… 

a) provádí bez povolení pokusy na zvíŚatech,
b) chová jedince nebezpeļného druhu zvíŚat bez povolení podle § 13 odst. 5 až 8 

tohoto zákona, 
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecnŊ závaznými právními 

pŚedpisy vydanými na jeho základŊ,
d) trpí týrání zvíŚat nezletilými nebo nesvéprávnými osobami, za které odpovídá, 
e) provádí nebo propaguje týrání zvíŚat.

Odst. 2 § 28 zákona ļ. 246/1992 Sb., na ochranu zvíŚat proti týrání, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, umožŔuje za pŚestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d) uložit pokutu do výše 
20.000 Kļ, za pŚestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e) lze uložit pokutu do výše 
30.000 Kļ nebo zákaz ļinnosti až na 2 roky.

Není-li v tomto zákonŊ stanoveno jinak, platí o pŚestupcích a jejich projednávání obecné 
pŚepisy (§ 28 odst. 4 zák. ļ. 246/1992 Sb.).3

III. zbytkové - obsahuje zákon ĻNR ļ. 200/1990 Sb. o pŚestupcích

Podle § 45 odst. 1 zákona ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí ten, kdo…… 

porušením zvláštních právních pŚedpisŢ o ochranŊ životního prostŚedí jiným 
zpŢsobem, než jak vyplývá z ustanovení § 21 až 44, zhorší životní prostŚedí.

Za pŚestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10.000,- Kļ (§ 45 odst. 2 zák. ļ.
200/1990 Sb.). 

Podle § 47 odst. 1 zákona ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, se pŚestupku dopustí ten, kdo…… 

d) zneļistí veŚejné prostranství, veŚejnŊ pŚístupný objekt nebo veŚejnŊ prospŊšné
zaŚízení anebo  zanedbá povinnost úklidu veŚejného prostranství, 

e) úmyslnŊ zniļí, poškodí, zneļistí nebo neoprávnŊnŊ odstraní, zamŊní, pozmŊní,
zakryje nebo pŚemístí turistickou znaļku nebo jiné orientaļní oznaļení,

2 Zákon ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ.
3 Zákon ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších pŚedpisŢ; zákon ļ. 500/2004 Sb., správní Śád.
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f) poruší podmínky uložené na ochranu veŚejného poŚádku pŚi konání veŚejných
tŊlovýchovných, sportovních nebo kulturních podnikŢ anebo v místech urļených k 
rekreaci nebo turistice, 

g) poškodí nebo neoprávnŊnŊ zabere veŚejné prostranství, veŚejnŊ pŚístupný objekt 
nebo veŚejnŊ prospŊšné zaŚízení,

h) neoprávnŊnŊ založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená 
místa.

Podle § 47 odst. 2 zákona ĻNR ļ. 200/1990 Sb., o pŚestupcích, ve znŊní pozdŊjších
pŚedpisŢ, lze za pŚestupek podle odstavce 1 písm. d) uložit pokutu do 1.000,- Kļ, za 
pŚestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3.000,- Kļ a za pŚestupek podle 
odstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50.000,- Kļ.

Povaha spáchaného ļinu urļuje postup v rámci výše uvedených jednotlivých skupin 
skutkových podstat. Nejprve se zkoumá, zda jde o pŚestupek upravený ve zvláštním zákonŊ,
poté lze ļin postihovat s využitím pŚestupkového zákona, a to buŅ jeho základního ļi
zbytkového (obecného) ustanovení. Na zpŢsob projednání a sankcionování pŚestupkŢ se 
vztahují ustanovení pŚestupkového zákona a správního Śádu, popŚ. i výše uvedené zvláštní 
pŚedpisy.
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D. PRÁVA A POVINNOSTI ÚĻASTNÍKš řÍZENÍ
PODLE ZÁKONA ļ. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ řÁD

ÚĻASTNÍCI řÍZENÍ 

§ 27 odst. 1 – úļastníky Śízení (dále jen "úļastník") jsou 
a) v Śízení o žádosti žadatel a další dotļené osoby, na které se pro spoleļenství práv 

nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; 
b)  v Śízení z moci úŚední dotļené osoby, jimž má rozhodnutí založit, zmŊnit nebo 

zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo 
nemají. 

§ 27 odst. 2 – úļastníky jsou též další dotļené osoby, pokud mohou být rozhodnutím pŚímo 
dotļeny ve svých právech nebo povinnostech. 
§ 27 odst. 3 – úļastníky jsou rovnŊž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li 
zvláštní zákon jinak, mají postavení úļastníkŢ podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí 
založit, zmŊnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost 
mají anebo nemají; v tom pŚípadŊ mají postavení úļastníkŢ podle odstavce 1. 

§ 28 odst. 1 – za úļastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je 
úļastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je ļi není úļastníkem, vydá správní 
orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož úļasti v Śízení bylo rozhodováno, a 
ostatní úļastníci se o nŊm vyrozumí. Postup podle pŚedchozí vŊty nebrání dalšímu 
projednávání a rozhodnutí vŊci.
§ 28 odst. 2 – jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není úļastníkem, podala 
proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhovŊno, a mezitím zmeškala úkon, který by 
jako úļastník mohla uļinit, je oprávnŊna tento úkon uļinit do 15 dnŢ od oznámení rozhodnutí 
o odvolání; ustanovení § 41 odst. 6 vŊty druhé platí obdobnŊ.

§ 29 odst. 1 – každý je zpŢsobilý ļinit v Śízení úkony samostatnŊ (dále jen "procesní 
zpŢsobilost") v tom rozsahu, v jakém mu zákon pŚiznává zpŢsobilost k právním úkonŢm. 
Ustanovení § 28 se použije obdobnŊ.
§ 29 odst. 2 – procesní zpŢsobilost nemají fyzické osoby, které byly soudem zbaveny 
zpŢsobilosti k právním úkonŢm; osoby, jejichž zpŢsobilost k právním úkonŢm byla soudem 
omezena, nemají procesní zpŢsobilost v rozsahu tohoto omezení. 
§ 29 odst. 3 – správní orgán mŢže dát pŚíležitost fyzické osobŊ, která nemá procesní 
zpŢsobilost, aby se v prŢbŊhu Śízení k vŊci vyjádŚila.
§ 29 odst. 4 – v Śízení, jehož úļastníkem je nezletilé dítŊ, které je schopno formulovat své 
názory, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištŊn názor nezletilého dítŊte ve vŊci. Za tím 
úļelem správní orgán poskytne dítŊti možnost, aby bylo vyslyšeno buŅ pŚímo, nebo 
prostŚednictvím zástupce nebo pŚíslušného orgánu sociálnŊ-právní ochrany dŊtí. Vyžaduje-li 
to zájem dítŊte, lze jeho názor zjistit i bez pŚítomnosti rodiļŢ nebo jiných osob zodpovŊdných
za výchovu dítŊte. V takovém pŚípadŊ správní orgán k úkonu pŚibere jinou vhodnou dospŊlou
osobu. K názoru dítŊte správní orgán pŚihlíží s pŚihlédnutím k jeho vŊku a rozumové 
vyspŊlosti.
§ 29 odst. 5 – úkony týkající se spoleļných vŊcí nebo práv ļiní úļastníci spoleļnŊ, pokud ze 
zvláštního zákona nevyplývá nŊco jiného. 

§ 30 odst. 1 – jménem právnické osoby ļiní úkony ten, kdo je k tomu oprávnŊn v Śízení pŚed
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soudem podle zvláštního zákona. 
§ 30 odst. 2 – v téže vŊci mŢže za právnickou osobu souļasnŊ ļinit úkony jen jedna osoba. 
§ 30 odst. 3 – v Śízení pŚed správním orgánem ļiní úkony jménem státu vedoucí organizaļní
složky státu, pŚíslušné podle zvláštního právního pŚedpisu, nebo jím povŊŚený zamŊstnanec
zaŚazený do této nebo jiné organizaļní složky státu. 
§ 30 odst. 4 – za územní samosprávný celek ļiní úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona 
oprávnŊn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zamŊstnanec nebo ļlen
zastupitelstva, který byl touto osobou povŊŚen.
§ 30 odst. 5 – každý, kdo ļiní úkony, musí prokázat své oprávnŊní.

§ 31 – zástupcem úļastníka je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocnŊnec; zástupcem 
úļastníkŢ, jejichž zájmy si neodporují, mŢže být i spoleļný zmocnŊnec nebo spoleļný
zástupce.

§ 32 odst. 1 – v rozsahu, v jakém úļastník nemá procesní zpŢsobilost, musí být zastupován 
zákonným zástupcem. 
§ 32 odst. 2 – správní orgán ustanoví opatrovníka 

a) úļastníkovi uvedenému v odstavci 1, pokud nemá zákonného zástupce nebo 
nemŢže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li opatrovníka podle zvláštního 
zákona,

b) osobám, kterým brání jiná právní pŚekážka, aby v Śízení samy ļinily úkony, 
jestliže si nezvolily zmocnŊnce,

c) právnické osobŊ, která nemá orgán zpŢsobilý za ni jednat, popŚípadŊ jemuž lze 
doruļovat, popŚípadŊ je-li v jiném Śízení pŚedmŊtem sporu, kdo tímto orgánem 
právnické osoby je, 

d) osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelnŊ nedaŚí
doruļovat,

e) osobám, které nejsou známy, 
f) osobám zvlášŠ tŊžce zdravotnŊ postiženým, s nimiž se nelze dorozumŊt ani 

prostŚednictvím tlumoļníka nebo prostŚedníka podle § 16 odst. 5, 
g) osobám stiženým pŚechodnou duševní poruchou, která jim brání samostatnŊ v 
Śízení jednat, je-li to nezbytné k hájení jejich práv; v tŊchto pŚípadech správní 
orgán rozhoduje na základŊ odborného lékaŚského posudku, 

h) úļastníkŢm uvedeným v § 27 odst. 1, kterým se nepodaŚilo oznámit zahájení Śízení
z moci úŚední (§ 46 odst. 2), nebo 

i) úļastníkŢm, o nichž tak stanoví zvláštní zákon. 
§ 32 odst. 3 – nejde-li o úļastníka, kterému má být v Śízení uložena povinnost nebo odŔato
právo, správní orgán opatrovníka podle odstavce 2 písm. d) a e) neustanoví a úļastníkŢm tam 
uvedeným doruļuje veŚejnou vyhláškou. 
§ 32 odst. 4 – opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník 
ustanovuje, v péļi, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci opatrovníka 
pŚijmout, pokud jí v tom nebrání závažné dŢvody. Opatrovníkem nelze ustanovit osobu, o níž 
lze mít dŢvodnŊ za to, že má takový zájem na výsledku Śízení, který odŢvodŔuje obavu, že 
nebude ŚádnŊ hájit zájmy opatrovance. 
§ 32 odst. 5 – o ustanovení opatrovníka rozhoduje správní orgán usnesením. 
§ 32 odst. 6 – usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze tomu, kdo je 
ustanovován opatrovníkem, a nevyluļuje-li to povaha vŊci nebo stav opatrovance, který 
zpŢsobuje, že opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah usnesení, též opatrovanci. 
§ 32 odst. 7 – nedbá-li opatrovník o ochranu práv nebo zájmŢ opatrovance nebo lze-li mít 
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dŢvodnŊ za to, že opatrovník má takový zájem na výsledku Śízení, který odŢvodŔuje obavu, 
že nebude ŚádnŊ hájit zájmy opatrovance, správní orgán usnesením zruší pŚedchozí
ustanovení opatrovníka a ustanoví opatrovníkem nŊkoho jiného. 
§ 32 odst. 8 – funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený zaļal být zastupován zákonným 
zástupcem nebo nabyl procesní zpŢsobilosti anebo pominuly dŢvody, pro nŊž byl opatrovník 
ustanoven. Tuto skuteļnost správní orgán poznamená do spisu, jakmile se o ní dozví; v 
pochybnosti rozhodne usnesením, které se oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo 
jeho zákonnému zástupci. 

§ 33 odst. 1 – úļastník si mŢže zvolit zmocnŊnce. ZmocnŊní k zastoupení se prokazuje 
písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udŊlit i ústnŊ do protokolu. V téže vŊci mŢže mít 
úļastník souļasnŊ pouze jednoho zmocnŊnce.
§ 33 odst. 2 – zmocnŊní mŢže být udŊleno

a) k urļitému úkonu, skupinŊ úkonŢ nebo pro urļitou ļást Śízení,
b) pro celé Śízení,
c) pro neurļitý poļet Śízení s urļitým pŚedmŊtem, která budou zahájena v urļené

dobŊ nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto pŚípadŊ
vždy úŚednŊ ovŊŚen a plná moc musí být do zahájení Śízení uložena u vŊcnŊ
pŚíslušného správního orgánu, popŚípadŊ udŊlena do protokolu, nebo 

d) v jiném rozsahu na základŊ zvláštního zákona. 
§ 33 odst. 3 – zmocnŊnec mŢže udŊlit plnou moc jiné osobŊ, aby místo nŊho za úļastníka
jednala, jen je-li v plné moci výslovnŊ dovoleno, že tak mŢže uļinit, pokud zvláštní zákon 
nestanoví jinak. 
§ 33 odst. 4 – jestliže se nedaŚí doruļovat písemnosti zmocnŊnci, postupuje se podle § 32 
odst. 2 písm. d) nebo § 32 odst. 3 a úļastník se o tomto postupu, jakož i o obsahu písemnosti 
vyrozumí. 

§ 34 odst. 1 – zástupce podle § 32 a 33 v Śízení vystupuje jménem zastoupeného. Z úkonŢ
zástupce vznikají práva a povinnosti pŚímo zastoupenému. 
§ 34 odst. 2 – s výjimkou pŚípadŢ, kdy má zastoupený nŊco v Śízení osobnŊ vykonat, doruļují
se písemnosti pouze zástupci. Doruļení zastoupenému nemá úļinky pro bŊh lhŢt, nestanoví-li 
zákon jinak. 
§ 34 odst. 3 – v pochybnostech o rozsahu zastoupení platí, že zástupce je oprávnŊn
vystupovat jménem zastoupeného v celém Śízení.
§ 34 odst. 4 – správní orgán mŢže uznat úkony uļinŊné ve prospŊch úļastníka jinou osobou 
než zástupcem za úkony uļinŊné zástupcem, jestliže o to úļastník požádá a nemŢže-li
vzniknout újma jinému úļastníkovi. O uznání úkonŢ rozhoduje správní orgán usnesením; 
nevyhoví-li podateli, oznamuje usnesení pouze jemu. 

§ 35 odst. 1 – v Śízeních, v nichž více úļastníkŢ uplatŔuje shodný zájem, mŢže k usnadnŊní
prŢbŊhu Śízení správní orgán vyzvat tyto úļastníky, aby si v pŚimŊŚené lhŢtŊ zvolili 
spoleļného zmocnŊnce. Úļastníci si mohou spoleļného zmocnŊnce zvolit i bez výzvy. 
§ 35 odst. 2 – pokud si úļastníci spoleļného zmocnŊnce na výzvu správního orgánu nezvolí a 
pokud v souvislosti s tím lze oļekávat vznik prŢtahŢ v Śízení, mŢže správní orgán usnesením 
ustanovit nŊkterého z úļastníkŢ, který je fyzickou osobou, nebo nŊkterou fyzickou osobu 
uvedenou v § 30 odst. 1, spoleļným zástupcem pro úļastníky, kteŚí uplatŔují shodný zájem, a 
to s pŚihlédnutím k jejich zájmŢm. Do doby, než se tak stane, jim mŢže písemnosti doruļovat
uložením u správního orgánu; na tuto možnost musí být úļastníci upozornŊni ve výzvŊ
uvedené v odstavci 1. Funkce spoleļného zástupce zaniká dnem, kdy úļastníci oznámí 
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správnímu orgánu, že si zvolili spoleļného zmocnŊnce podle odstavce 1. 
§ 35 odst. 3 – v Śízení mŢže být zvoleno i nŊkolik spoleļných zmocnŊncŢ nebo ustanoveno 
nŊkolik spoleļných zástupcŢ, z nichž každý bude jednat jen jménem urļité skupiny úļastníkŢ.
§ 35 odst. 4 – pro spoleļného zmocnŊnce a spoleļného zástupce platí § 34 obdobnŊ.

PRÁVA ÚĻASTNÍKš řÍZENÍ 

§ 7 odst. 1 – na rovné postavení pŚi uplatŔování svých procesních práv a na nestranný postup 
správního orgánu, který musí od všech dotļených osob vyžadovat plnŊní jejich procesních 
povinností rovnou mŊrou.
§ 7 odst. 2 – na opatŚení správního orgánu potŚebná k zajištŊní rovnosti dotļených osob tam, 
kde by tato rovnost mohla být ohrožena. 

§ 12 – na uvŊdomŊní o postoupení podání vŊcnŊ a místnŊ pŚíslušnému správnímu orgánu 
v pŚípadŊ, že podání došlo správnímu orgánu, který není vŊcnŊ nebo místnŊ pŚíslušný a tento 
je bezodkladnŊ usnesením postoupil pŚíslušnému správnímu orgánu. 

§ 14 odst. 2 – namítat podjatost úŚední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se 
nepŚihlédne, pokud úļastník Śízení o dŢvodu vylouļení prokazatelnŊ vŊdŊl, ale bez 
zbyteļného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladnŊ usnesením 
služebnŊ nadŚízený úŚední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení. 

§ 15 odst. 4 – na poskytnutí informací o tom, kdo je v dané vŊci oprávnŊnou úŚední osobou. 
OprávnŊná úŚední osoba na požádání úļastníka Śízení sdŊlí své jméno, pŚíjmení, služební 
nebo obdobné oznaļení a ve kterém organizaļním útvaru správního orgánu je zaŚazena.

§ 16 odst. 1 – v Śízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v ļeském jazyce. Úļastníci Śízení
mohou jednat a písemnosti mohou být pŚedkládány i v jazyce slovenském. 
§ 16 odst. 3 – každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na 
tlumoļníka zapsaného v seznamu tlumoļníkŢ, kterého si obstará na své náklady. V Śízení o 
žádosti si žadatel, který není obļanem Ļeské republiky, obstará tlumoļníka na své náklady 
sám, nestanoví-li zákon jinak. 
§ 16 odst. 4 – obļan Ļeské republiky pŚíslušející k národnostní menšinŊ, která tradiļnŊ a 
dlouhodobŊ žije na území Ļeské republiky, má pŚed správním orgánem právo ļinit podání a 
jednat v jazyce své národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úŚední osobu znalou jazyka 
národnostní menšiny, obstará si tento obļan tlumoļníka zapsaného v seznamu tlumoļníkŢ.
Náklady tlumoļení a náklady na poŚízení pŚekladu v tomto pŚípadŊ nese správní orgán. 
§ 16 odst. 5 – osobám neslyšícím správní orgán ustanoví tlumoļníka znakové Śeļi podle 
zvláštního zákona. Neslyšící osobŊ, která neovládá znakovou Śeļ, ustanoví prostŚedníka, který 
je schopen se s ní dorozumŊt pomocí metody zŚetelné artikulace. OsobŊ hluchoslepé bude 
ustanoven prostŚedník, který je schopen se s ní dorozumŊt pomocí Śeļi pro hluchoslepé. 
ProstŚedník je ustanovován za stejných podmínek, za jakých je ustanovován tlumoļník
znakové Śeļi. O ustanovení tlumoļníka nebo prostŚedníka vydává správní orgán usnesení, 
které se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká. 

§ 18 odst. 1 – o ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svŊdka, výslechu znalce, 
provedení dŢkazu listinou a ohledání, pokud jsou provádŊny mimo ústní jednání, jakož i o 
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jiných úkonech souvisejících s Śízením v dané vŊci, pŚi nichž dochází ke styku s úļastníky
Śízení, se sepisuje protokol. KromŊ protokolu lze též poŚídit obrazový nebo zvukový záznam. 
§ 18 odst. 3 – protokol podepisuje oprávnŊná úŚední osoba, popŚípadŊ osoba, která byla 
povŊŚena sepsáním protokolu, a dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu 
zúļastnily. OdepŚení podpisu, dŢvody odepŚení a námitky proti obsahu protokolu se v 
protokolu zaznamenají. 
§ 18 odst. 4 – jiné osoby, jichž se obsah protokolu pŚímo dotýká, mohou bezprostŚednŊ po 
seznámení s protokolem podat stížnost (§ 175) proti jeho obsahu. 
§ 18 odst. 5 – opravy zŚejmých nesprávností, kterými jsou zejména chyby v psaní a poļtech,
v protokolu provádí oprávnŊná úŚední osoba, která je stvrdí svým podpisem. Každá oprava 
musí být provedena tak, aby pŢvodní zápis zŢstal ļitelný. MŢže-li mít oprava právní význam, 
úļastníci Śízení se o ní vyrozumí. 

§ 31, § 32, § 33, § 34 a § 35 – dát se zastupovat a být zastupován. 

§ 36 odst. 1 – navrhovat dŢkazy a ļinit jiné návrhy po celou dobu Śízení až do vydání 
rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. 
§ 36 odst. 2 – vyjádŚit v Śízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní 
orgán informace o Śízení, nestanoví-li zákon jinak. 
§ 36 odst. 3 – vyjádŚit se k podkladŢm rozhodnutí ve vŊci pŚed jeho vydáním, nestanoví-li 
zákon jinak. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a 
úļastníka, který se práva vyjádŚit se k podkladŢm rozhodnutí vzdal. 

§ 37 – uļinit podání u vŊcnŊ a místnŊ pŚíslušného správního orgánu a žádat o potvrzení 
pŚijatého podání. 

§ 38 odst. 1 – nahlížet do spisu, a to i v pŚípadŊ, že je rozhodnutí ve vŊci již v právní moci 
§ 38 odst. 4 – ļinit si výpisy ze spisu a právo na to, aby správní orgán poŚídil kopie spisu 
nebo jeho ļásti.
§ 38 odst. 6 – z nahlížení do spisu jsou vylouļeny jeho ļásti, které obsahují utajované 
skuteļnosti nebo skuteļnosti, na nŊž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost 
mlļenlivosti; to neplatí o ļástech spisu, jimiž byl nebo bude provádŊn dŢkaz, do takových 
ļástí spisu však mŢže nahlížet pouze úļastník Śízení nebo jeho zástupce. 

§ 39 odst. 2 – žádat o pŚimŊŚené prodloužení lhŢty urļené vŊcnŊ a místnŊ pŚíslušným 
správním orgánem k provedení úkonu. 

§ 41 odst. 2 – žádat o prominutí zmeškání úkonu do 15 dnŢ ode dne, kdy pominula pŚekážka,
která podateli bránila úkon uļinit. S požádáním je tŚeba spojit zmeškaný úkon, jinak se jím 
správní orgán nezabývá. Zmeškání úkonu nelze prominout, jestliže ode dne, kdy mŊl být úkon 
uļinŊn, uplynul jeden rok. 

§ 41 odst. 8 – požádat o povolení zmŊny obsahu podání do vydání rozhodnutí (§ 71). Správní 
orgán mŢže povolit zpŊtvzetí nebo zmŊnu obsahu podání jen v pŚípadŊ, že podateli hrozí 
vážná újma. 

§ 42 – požádat správní orgán, aby ve lhŢtŊ 30 dnŢ ode dne, kdy podnŊt obdržel, sdŊlil, že 
Śízení zahájil, nebo že neshledal dŢvody k zahájení Śízení z moci úŚední, popŚípadŊ že podnŊt
postoupil pŚíslušnému správnímu orgánu. 
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§ 45 odst. 4 – zúžit pŚedmŊt své žádosti nebo vzít žádost zpŊt. Toto právo nelze uplatnit v 
dobŊ od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupnŊ do zahájení odvolacího Śízení.

§ 47 – být správním orgánem bez zbyteļného odkladu uvŊdomŊn o zahájení Śízení.

§ 49 odst. 2 – na ochranu osobnosti, jakož i na ochranu mravnosti pŚi urļování veŚejného
ústního jednání. Z dŢvodu ochrany mravnosti mohou být z úļasti na ústním jednání 
vylouļeny nezletilé osoby. 
§ 49 odst. 3 – navrhnout, aby ústní jednání bylo veŚejné. Správní orgán vyhoví, pokud tím 
nemŢže být zpŢsobena újma ostatním úļastníkŢm. 

§ 51 odst. 2 – být vļas vyrozumŊn o provádŊní dŢkazŢ mimo ústní jednání, nehrozí-li 
nebezpeļí z prodlení. Tuto povinnost nemá správní orgán vŢļi úļastníkovi, který se vzdal 
práva úļasti pŚi dokazování. 

§ 61 – požádat správní orgán o naŚízení pŚedbŊžného opatŚení pŚed skonļením Śízení, je-li 
tŚeba, aby byly zatímnŊ upraveny pomŊry úļastníkŢ, nebo je-li obava, že by bylo ohroženo 
provedení exekuce. 

§ 64 odst. 2 – požádat správní orgán o pŚerušení Śízení. Jestliže je žadatelŢ více, mŢže správní 
orgán pŚerušit Śízení jen za podmínky, že s pŚerušením souhlasí všichni. 

§ 66 odst. 1 písm. a) – vzít svou žádost zpŊt. Jestliže je žadatelŢ více, musí se zpŊtvzetím 
souhlasit všichni žadatelé. Ve sporném Śízení správní orgán Śízení nezastaví, pokud se 
zpŊtvzetím odpŢrce z vážných dŢvodŢ nesouhlasí. 

§ 67 odst. 3 – požádat správní orgán o písemné potvrzení ústnŊ vyhlášeného rozhodnutí. 

§ 69 odst. 3 – požádat správní orgán o doruļení rozhodnutí v elektronické formŊ.
§ 69 odst. 4 – požádat správní orgán o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí 
nebo o vydání stejnopisu výroku. 

§ 70 – požádat správní orgán o opravu zŚejmých nesprávností v písemném vyhotovení 
rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má 
pouze úļastník, který jím mŢže být pŚímo dotļen.

§ 72 – na oznámení rozhodnutí. 

§ 81 odst. 1 – na odvolání proti rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. 
V souladu s ustanovením § 83 odst. 1 ļiní odvolací lhŢta 15 dnŢ ode dne oznámení 
rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo 
rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno pŚed oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že 
bylo podáno v první den odvolací lhŢty.

V souladu s ustanovením § 84 odst. 1 mŢže osoba, která byla úļastníkem, ale rozhodnutí jí 
nebylo správním orgánem oznámeno, podat odvolání proti rozhodnutí do 30 dnŢ ode dne, kdy 
se o vydání rozhodnutí a Śešení otázky, jež byla pŚedmŊtem rozhodování, dozvŊdŊla,
nejpozdŊji však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z úļastníkŢ,
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kterým ho správní orgán byl oznámil (neplatí pro úļastníky uvedené v § 27 odst. 1). 

§ 100 odst. 2 – na obnovu Śízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve vŊci rozhodoval, a 
to do 3 mŊsícŢ ode dne, kdy se o dŢvodu obnovy Śízení dozvŊdŊl, nejpozdŊji však do 3 let ode 
dne právní moci rozhodnutí. 
§ 100 odst. 6 – na pŚiznání odkladného úļinku žádosti o obnovu Śízení, jestliže hrozí vážná 
újma úļastníkovi nebo veŚejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo Śízení obnoveno, má 
odkladný úļinek, pokud napadené rozhodnutí nebylo dosud vykonáno, ledaže správní orgán v 
rozhodnutí odkladný úļinek vylouļil z dŢvodŢ uvedených v § 85 odst. 2 nebo ledaže 
vykonatelnost nebo jiné úļinky rozhodnutí již zanikly podle zvláštního zákona. 

POVINNOSTI ÚĻASTNÍKš řÍZENÍ 

§ 8 odst. 1 – bezodkladnŊ upozornit správní orgány na to, že souļasnŊ probíhá více postupŢ,
které souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotļené osoby u rŢzných správních orgánŢ
nebo u jiných orgánŢ veŚejné moci. 

§ 16 odst. 2 – pŚedložit písemnosti vyhotovené v cizím jazyce v originálním znŊní a souļasnŊ
v úŚednŊ ovŊŚeném pŚekladu do jazyka ļeského, pokud správní orgán nesdŊlí úļastníkovi
Śízení, že takový pŚeklad nevyžaduje. 

§ 36 odst. 4 – povinnost úļastníka Śízení nebo jeho zástupce pŚedložit na výzvu oprávnŊné
úŚední osoby prŢkaz totožnosti. PrŢkazem totožnosti se pro úļely tohoto zákona rozumí 
doklad, který je veŚejnou listinou, v nŊmž je uvedeno jméno a pŚíjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu, popŚípadŊ bydlištŊ mimo území Ļeské republiky a z nŊhož je patrná i 
podoba, popŚípadŊ jiný údaj umožŔující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad 
pŚedkládá, jako jeho oprávnŊného držitele. 

§ 37 odst 2 – uvést v podání všechny náležitosti, tedy kdo je ļiní, které vŊci se týká a co se 
navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, pŚíjmení, datum narození a místo trvalého 
pobytu, popŚípadŊ jinou adresu pro doruļování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s 
její podnikatelskou ļinností uvede fyzická osoba jméno a pŚíjmení, popŚípadŊ dodatek 
odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobŊ nebo jí 
provozovanému druhu podnikání, identifikaļní ļíslo a adresu zapsanou v obchodním rejstŚíku
nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popŚípadŊ jinou adresu pro 
doruļování. Právnická osoba uvede v podání svŢj název nebo obchodní firmu, identifikaļní
ļíslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popŚípadŊ jinou adresu pro doruļování. Podání musí 
obsahovat oznaļení správního orgánu, jemuž je urļeno, další náležitosti, které stanoví zákon, 
a podpis osoby, která je ļiní.

§ 37 odst. 3 – odstranit nedostatky podání v pŚimŊŚené lhŢtŊ poskytnuté správním orgánem. 

§ 38 odst. 6 – povinnost úļastníka Śízení nebo jeho zástupce zachovávat mlļenlivost o 
skuteļnostech obsažených ve spisu, které jsou utajované nebo na nŊž se vztahuje zákonem 
uložená nebo uznaná povinnost mlļenlivosti. To vše za pŚedpokladu, že jsou pŚedem 
seznámeni s následky porušení povinnosti mlļenlivosti o tŊchto skuteļnostech a že o pouļení
je sepsán protokol, který podepsali. 
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§ 39 odst. 1 – provádŊt úkony v pŚimŊŚených lhŢtách stanovených správním orgánem. 
Urļením lhŢty nesmí být ohrožen úļel Śízení ani porušena rovnost úļastníkŢ. Usnesení o 
urļení lhŢty se oznamuje pouze tomu, komu je urļena, popŚípadŊ i tomu, jehož se jinak pŚímo 
dotýká.

§ 41 odst. 4 – v pŚípadŊ žádosti o prominutí zmeškání úkonu prokázat správnímu orgánu, že 
pŚekážkou zmeškání úkonu byly závažné dŢvody, které nastaly bez zavinŊní
úļastníka/podatele.

§ 45 odst. 1 – uvést v žádosti všechny náležitosti podle § 37 odst. 2 a. Ze žádosti být patrné, 
co žadatel žádá nebo ļeho se domáhá. Žadatel je dále povinen oznaļit další jemu známé 
úļastníky.

§ 50 odst. 2 – poskytovat správnímu orgánu veškerou potŚebnou souļinnost pŚi opatŚování
podkladŢ pro vydání rozhodnutí. 

§ 52 – oznaļit dŢkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán není návrhy úļastníkŢ vázán, 
vždy však provede dŢkazy, které jsou potŚebné ke zjištŊní stavu vŊci.

§ 53 odst. 1 – na základŊ usnesení správního orgánu pŚedložit listinu potŚebnou k provedení 
dŢkazu.

§ 54 odst. 1 – vlastník nebo uživatel vŊci nebo ten, kdo má vŊc u sebe, je povinen pŚedložit ji 
správnímu orgánu nebo strpŊt ohledání vŊci na místŊ.

§ 59 – pŚi pŚedvolání správním orgánem se dostavit vļas na urļené místo. PŚedvolání musí 
být písemné a doruļuje se do vlastních rukou s dostateļným, zpravidla nejménŊ pŊtidenním 
pŚedstihem. V pŚedvolání musí být uvedeno, kdo, kdy, kam, v jaké vŊci a z jakého dŢvodu se 
má dostavit a jaké jsou právní následky v pŚípadŊ, že se nedostaví. 

§ 59 – omluvit se bezodkladnŊ s uvedením dŢvodŢ správnímu orgánu, nemŢže-li se ze 
závažných dŢvodŢ dostavit na urļené místo v dobŊ uvedené v pŚedvolání.

§ 61 odst. 4 – osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištŊní vŊci, je povinna tuto vŊc
správnímu orgánu vydat. Není-li vŊc v urļené lhŢtŊ správnímu orgánu vydána, mŢže být 
tomu, kdo ji má u sebe, odŔata.

§§ 73, 74 – ve stanovené lhŢtŊ splnit povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím. 

§ 79 odst. 5 – nahradit náklady Śízení paušální ļástkou. Tuto povinnost uloží správní orgán 
úļastníkovi, který Śízení vyvolal porušením své právní povinnosti. 

§ 79 odst. 6 – nahradit náklady Śízení, které by jinak správnímu orgánu nebyly vznikly. Tuto 
povinnost mŢže správní orgán uložit tomu, kdo jejich vznik zpŢsobil porušením své 
povinnosti.

§ 114 odst. 2 – umožnit pŚístup oprávnŊné úŚední osobŊ na místa, kde je tŚeba provést 
exekuci.
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§ 116 odst. 1 – uhradit exekuļní náklady pokud exekuce nebyla zastavena podle § 115 písm. 
e) nebo f). 
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PřEHLED ENVIRONMENTÁLNÍHO PRÁVA ES, 
PRÁVNÍ ÚPRAVY A TECHNICKÝCH NOREM 

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
pROSTřEDÍ
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