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ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl. I

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona
č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „Evropských společenství1)“ na-
hrazují slovy „Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických produktů
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kte-
rým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologic-
kých produktů, pokud jde o ekologickou produkci, ozna-
čování a kontrolu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických
produktů ze třetích zemí, v platném znění.“.

2. § 2 zní:

„§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen „minister-
stvo“) je příslušným orgánem podle přímo použitel-
ných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou
produkci a označování ekologických produktů1).

(2) Celní úřad je orgánem provádějícím kontrolu
dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích

zemí podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie upravujících dovoz ekologických produktů ze tře-
tích zemí1).“.

3. V § 3 odst. 1 písm. a) a b), § 6 odst. 6 písm. c),
§ 8 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 1, § 23 odst. 2 a v § 28
se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
„Evropské unie“.

4. Poznámky pod čarou č. 3 a 4 znějí:

„3) Čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
4) Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

5. Poznámky pod čarou č. 6 a 7 znějí:

„6) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších před-
pisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

7) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

6. Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrob-
cích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

7. V § 3 odst. 1 písm. g) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „1“.

8. V § 3 odst. 2 se slova „Evropských společen-
ství“ nahrazují slovy „Evropské unie“ a slova „subjekt
trhu“ se nahrazují slovy „hospodářský subjekt“.

9. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1
až 3.

10. V § 4 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

11. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.
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12. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 10 a 60 zní:

„(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém
zemědělství v souladu s předpisy Evropské unie10) (dále
jen „žadatel“), podá ministerstvu žádost o registraci;
pro žadatele začíná období přechodu na ekologickou
produkci60) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci
doručena ministerstvu.

10) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
60) Čl. 17 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

13. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňují slova
„ , a na osoby, které poskytují v oblasti ekologického
zemědělství své služby přeshraničně61)“.

Poznámka pod čarou č. 61 zní:

„61) § 5 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.“.

14. V § 6 odst. 3 se za slova „vybranou minister-
stvem“ vkládají slova „podle § 29“.

15. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slova „identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,“ vkládají slova „regis-
trační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62),“.

Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62) § 29 odst. 7 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,
ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.“.

16. V § 6 odst. 4 písm. b) se za slova „uvedené
v písmenu a)“ vkládají slova „ , registrační číslo hospo-
dářství, bylo-li přiděleno62),“.

17. V § 6 odst. 4 písmeno c) včetně poznámky
pod čarou č. 12 zní:

„c) další údaje uvedené v předpisech Evropské unie12).

12) Čl. 28 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 63 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

18. V § 6 odst. 5 větě první se slova „Evropských
společenství1), a v případě osoby zařazené do přechod-
ného období“ nahrazují slovy „Evropské unie1), a v pří-
padě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě“ a ve větě
druhé se slova „smlouvy o kontrole a osvědčování“ na-
hrazují slovy „smlouvy o kontrolní činnosti“.

19. V § 6 odst. 6 se slova „Osoba zařazená do
přechodného období je povinna“ nahrazují slovy „Ža-
datel je povinen“.

20. V § 6 odst. 6 písm. b) se slovo „zemědělské“
zrušuje.

21. V § 6 odst. 8 větě první se slova „vedený v sou-
ladu s předpisy Evropských společenství15)“ včetně po-
známky pod čarou č. 15 zrušují.

22. V § 6 se odstavec 10 zrušuje.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

23. V § 7 odst. 1 větě první se slova „jsou osoba
zařazená do přechodného období nebo ekologický
podnikatel povinni“ nahrazují slovy „je ekologický
podnikatel povinen“ a ve větě druhé se slovo „země-
dělské“ a slova „ , popřípadě v evidenci nezemědělské
půdy podle údajů v katastru nemovitostí13)“ zrušují.

24. V § 7 odst. 2 se věta druhá zrušuje a na konci
odstavce 2 se doplňuje věta „Doba trvání přechodného
období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.“.

25. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) ekologický podnikatel nezíská do 12 měsíců od
ukončení období přechodu na ekologickou pro-
dukci60) alespoň jedno osvědčení na bioprodukt
a v průběhu každého dalšího kalendářního roku
vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za
jeden kalendářní rok; tuto dobu může ministerstvo
na žádost ekologického podnikatele v odůvodně-
ných případech prodloužit, a to i opakovaně,“.

26. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „nebo v prů-
běhu“ nahrazují slovy „a v průběhu“.

27. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 po-
zbude platnosti a osoba podnikající v ekologickém
zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti
smlouvy neuzavře smlouvu s pověřenou osobou.“.

28. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 63
až 65 zní:

„§ 9

Výjimky z pravidel ekologického hospodaření

(1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63)
povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podni-
kající v ekologickém zemědělství.

(2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žá-
dosti vyžádat odborné stanovisko pověřené osoby.

(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1

Sbírka zákonů č. 344 / 2011Částka 122 Strana 4331



musí kromě obecných náležitostí obsahovat odůvodně-
ní nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného
předpisu Evropské unie1), popis opatření, která žadatel
přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého
tato opatření přijme.

(4) Povolení pro používání rozmnožovacího ma-
teriálu nezískaného v ekologickém zemědělství podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie64) vydává
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na zá-
kladě žádosti.

(5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4
musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a) botanický název druhu osiva anebo vegetativního
rozmnožovacího materiálu, popřípadě název od-
růdy, na které má být žadateli vydáno povolení,

b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo vege-
tativní rozmnožovací materiál pocházející z ekolo-
gického zemědělství podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie1),

c) množství osiva anebo vegetativního rozmnožova-
cího materiálu, na které má být žadateli vydáno
povolení.

(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský je správcem elektronické databáze obsahující se-
znam odrůd, k nimž jsou na území České republiky
k dispozici osiva nebo sadbové brambory získané eko-
logickým způsobem produkce podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou
produkci a označování ekologických produktů65).

63) Čl. 9 odst. 4, čl. 18, čl. 22 odst. 4, čl. 29 odst. 1, čl. 39, 40, 42,
47, 95 a bod I.I písm. a) přílohy VI nařízení Komise (ES)
č. 889/2008.

64) Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
65) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

§ 13 odst. 4 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění zákona č. 178/
/2006 Sb.“.

29. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 16 a 17 zní:

„§ 14

Chov hospodářských zvířat
v ekologickém zemědělství

(1) Omezenou dobou používání ekologické past-
viny hospodářskými zvířaty mimo ekologický chov
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování eko-

logických produktů16) se rozumí doba nejvýše 90 dnů
během kalendářního roku.

(2) Podmínky chovu králíků v ekologickém země-
dělství stanoví v souladu s předpisy Evropské unie17)
prováděcí právní předpis.

16) Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
17) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

30. V § 22 odst. 1 se slova „v souladu s ČSN EN
45011“ zrušují.

31. V § 22 odst. 2 se slova „originál osvědčení
o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního
bioproduktu předá pověřená osoba osobě podnikající
v ekologickém zemědělství“ nahrazují slovy „v případě
odepření vydání osvědčení je osoba podnikající v eko-
logickém zemědělství povinna bez zbytečného odkladu
předat pověřené osobě originál původního osvědčení“.

32. V § 22 se odstavec 3 zrušuje.

33. V § 23 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 18 zní:

„(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní biopro-
dukt se označí v souladu s předpisy Evropské unie18).
Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se na
obale označí také grafickým znakem podle odstavce 2.

18) Čl. 23 až 26 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

34. V § 29 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 19 až 21 a č. 66 zní:

„(1) Ministerstvo může s organizační složkou
státu19) uzavřít dohodu20) nebo může na základě vý-
sledků řízení provedeného formou výběru žádosti21)
uzavřít s právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu,
na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat
osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo
ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další od-
borné úkony. Pověřená osoba, která je organizační
složkou státu, se považuje za kontrolní orgán a pově-
řená osoba, která je právnickou osobou, se považuje za
kontrolní subjekt podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie66).

19) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších před-
pisů.

20) § 160 odst. 3 správního řádu.
21) § 146 správního řádu.
66) Čl. 2 písm. o) a p) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.
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35. V § 29 odst. 2 se slova „Osoba provádějící
kontrolu“ nahrazují slovy „Zaměstnanci pověřené oso-
by a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním
kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu“)“.

36. V § 29 odst. 3 se za slova „Osoba provádějící
kontrolu“ vkládá slovo „žadatele,“.

37. V § 29 se odstavec 4 včetně poznámky pod
čarou č. 25 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

38. V § 29 odst. 4 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

39. § 30 včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

„§ 30

(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře minister-
stvo na dobu neurčitou. Tato smlouva musí obsahovat
výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může minister-
stvo smlouvu vypovědět, k nimž zejména patří poru-
šení povinnosti pověřené osoby stanovené tímto záko-
nem. Tím nejsou dotčeny další způsoby ukončení
smluvního vztahu s pověřenou osobou podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
ekologickou produkci a označování ekologických pro-
duktů27).

(2) Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji to-
tožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od po-
věřené osoby.

27) Čl. 27 odst. 8 a odst. 9 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/
/2007.“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

40. § 32 se včetně nadpisu zrušuje.

41. § 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 29 až 37 zní:

„§ 33

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím ekologickou produkci
a označování ekologických produktů výrazy od-
kazující na ekologickou produkci29),

b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekolo-
gický takový produkt, který nevyhovuje požadav-

kům přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování
ekologických produktů30),

c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením
podle § 34 odst. 1,

d) použije produkty a látky v rozporu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím eko-
logickou produkci a označování ekologických
produktů31),

e) nevede záznamy o ekologické produkci podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího ekologickou produkci a označování eko-
logických produktů32),

f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů nezpracuje nebo
neuchovává popis hospodářské jednotky a zá-
znamy o přijatých opatřeních33),

g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů chová stejný druh
hospodářského zvířete ekologickým i neekologic-
kým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neeko-
logickým způsobem odrůdy, které nelze snadno
rozlišit34),

h) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná
alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v roz-
poru s přímo použitelným předpisem Evropské
unie upravujícím ekologickou produkci a označo-
vání ekologických produktů35),

i) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou pro-
dukci podle přímo použitelných předpisů Evrop-
ské unie upravujících ekologickou produkci
a označování ekologických produktů36),

j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů nerozdělí zřetelně
zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provoz-
ní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata
a produkty určené ke konvenční produkci oddě-
leně od pozemků, zvířat a produktů využívaných
pro ekologickou produkci37), nebo

k) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použi-
telnými předpisy Evropské unie upravujícími eko-
logickou produkci a označování ekologických
produktů1).

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
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a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), b), c) nebo d),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. h), i) nebo j),

c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e), f), g) nebo k).

29) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
30) Čl. 32 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
31) Čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
32) Čl. 66, 72 a 76 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
33) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
34) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
35) Čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 889/

/2008.
36) Čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 36 až 38 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

37) Čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.“.

Poznámky pod čarou č. 38 až 59 se zrušují.

42. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 67 až 77 znějí:

„§ 33a

Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
osoba podnikající v ekologickém zemědělství se do-
pustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evrop-
ské unie upravujícími ekologickou produkci
a označování ekologických produktů použije
osivo nebo vegetativní rozmnožovací materiál ne-
získaný ekologickým způsobem produkce67),

b) nevede záznamy o ekologické produkci podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upra-
vujícího ekologickou produkci a označování eko-
logických produktů32),

c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů nezpracuje nebo
neuchovává popis hospodářské jednotky a zá-
znamy o přijatých opatřeních33),

d) jako ekologický podnikatel neoznámí ministerstvu
skutečnost podle § 7 odst. 1,

e) používá v chovu zvířat chemicky syntetizovaná
alopatická veterinární léčiva nebo antibiotika v roz-
poru s přímo použitelným předpisem Evropské

unie upravujícím ekologickou produkci a označo-
vání ekologických produktů35),

f) používá vazné ustájení zvířat v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravují-
cím ekologickou produkci a označování ekologic-
kých produktů68),

g) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů chová stejný druh
hospodářského zvířete ekologickým i neekologic-
kým způsobem nebo pěstuje ekologickým i neeko-
logickým způsobem odrůdy, které nelze snadno
rozlišit34),

h) nezajistí zvířatům podmínky ustájení podle přímo
použitelných předpisů Evropské unie upravujících
ekologickou produkci a označování ekologických
produktů69),

i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů nezajistí při sklado-
vání jednoznačnou identifikaci bioproduktů, bio-
potravin nebo ostatních bioproduktů70),

j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů neoddělí produkci
ekologických krmiv nebo potravin od jiných zpra-
covávaných krmiv nebo potravin71),

k) nedodrží pravidla přechodu na ekologickou pro-
dukci podle přímo použitelných předpisů Evrop-
ské unie upravujících ekologickou produkci
a označování ekologických produktů36),

l) použije při pěstování rostlin, chovu zvířat a při
ekologické produkci potravin produkty a látky
v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evrop-
ské unie upravujícími ekologickou produkci
a označování ekologických produktů72),

m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů nerozdělí zřetelně
zemědělský podnik na ekofarmu a ostatní provoz-
ní jednotky nebo neudržuje pozemky, zvířata
a produkty určené ke konvenční produkci oddě-
leně od pozemků, zvířat a produktů využívaných
pro ekologickou produkci37),

n) použije geneticky modifikované organismy nebo
produkty získané z geneticky modifikovaných
organismů v rozporu s přímo použitelným před-
pisem Evropské unie upravujícím ekologickou
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produkci a označování ekologických produktů73),
nebo

o) nesplní jinou povinnost stanovenou přímo použi-
telnými předpisy Evropské unie upravujícími eko-
logickou produkci a označování ekologických
produktů1).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím ekologickou produkci
a označování ekologických produktů výrazy od-
kazující na ekologickou produkci29),

b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekolo-
gický takový produkt, který nevyhovuje požadav-
kům přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ekologickou produkci a označování
ekologických produktů30), nebo

c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením
podle § 34 odst. 1.

(3) Pověřená osoba se dopustí správního deliktu
tím, že

a) nesplní informační povinnost podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího eko-
logickou produkci a označování ekologických
produktů74),

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů neprovádí kontrolu
objektivně, účinně a nezávisle75),

c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů neposkytuje minis-
terstvu potřebnou součinnost při výkonu jeho pra-
vomoci76), nebo

d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie upravujícím ekologickou produkci a ozna-
čování ekologických produktů při první kontrole
řádně neověří u kontrolované osoby celkový popis
jednotky nebo činnosti a všech přijatých opa-
tření77).

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2,

b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. l), m), n) nebo podle odstavce 3,

c) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. i), j) nebo k),

d) 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. e), f), g) nebo h),

e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1
písm. a), b), c), d) nebo o).

§ 33b

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům
a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne,
kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode
dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpověd-
nosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy roz-
hodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

67) Čl. 12 odst. 1 písm. i) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

68) Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 6 nařízení Rady (ES) č. 834/
/2007.

69) Čl. 14 odst. 1 písm. b) bod 2 nařízení Rady (ES) č. 834/
/2007.
Čl. 10 až 15 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

70) Čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.
71) Čl. 18 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
72) Čl. 16 odst. 1 a čl. 19 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES)
č. 834/2007.
Čl. 23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

73) Čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
74) Čl. 27 odst. 5 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
75) Čl. 27 odst. 9 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
76) Čl. 27 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.
77) Čl. 63 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

43. § 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 78 a 79 zní:
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„§ 34

Zvláštní opatření

(1) Ministerstvo uloží rozhodnutím zvláštní opa-
tření podle přímo použitelných předpisů Evropské unie
upravujících ekologickou produkci a označování eko-
logických produktů1) v případě porušení a nesrovna-
lostí s předpisy78) nebo v případě podezření z porušení
a nesrovnalostí s předpisy79).

(2) Rozklad proti rozhodnutí o zvláštním opatření
nemá odkladný účinek.

78) Čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

79) Čl. 91 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.“.

44. V § 35 se slova „§ 4 odst. 2, § 6 odst. 11“ na-
hrazují slovy „§ 4 odst. 1, § 6 odst. 10“.

45. § 37 se včetně nadpisu zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skon-
čena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Pověřená osoba, se kterou Ministerstvo země-
dělství uzavřelo smlouvu podle zákona č. 242/2000 Sb.,
ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona,
na základě níž je tato pověřená osoba oprávněna vy-
dávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny
nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další
odborné úkony, se považuje za pověřenou osobu podle
zákona č. 242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/
/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009
Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb.,
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/
/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011
Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb.,
zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/
/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011
Sb., zákona č. 300/2011 Sb. a zákona č. 308/2011 Sb., se
mění takto:

1. Položka 76 včetně nadpisu, poznámky pod ča-
rou č. 44 a poznámky zní:

„Položka 76

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44) Kč 100

Poznámka

Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.“.

2. V položce 94 písmeno c) včetně poznámky pod
čarou č. 75 zní:
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„c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75) Kč 1 000

75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.“.

3. Na konci položky 94 se doplňuje ustanovení
„Předmětem poplatku není“, které zní:

„Předmětem poplatku není

Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání roz-
množovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě
katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci
a označování ekologických produktů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti první dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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345

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu Čes-
ké republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona
č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/
/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/
/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001
Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zá-
kona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona
č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/
/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006
Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 119/2008 Sb.,
zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 299/2009 Sb. a zákona
č. 140/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) na navýšení finančních prostředků připadajících na
programy k podpoře aktivit, které jsou financo-
vány výhradně z národních zdrojů 1 100 mil. Kč
v letech 2011 a 2012.“.

2. V § 15 odst. 8 se slova „písm. a), g) až i)“ na-
hrazují slovy „písm. a) a g) až j)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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346

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta

Čl. I

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/
/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. e) a f) se slova „ ; tyto činnosti
stanoví vláda nařízením“ zrušují.

2. V § 5 odstavec 8 zní:

„(8) Do specializačního vzdělávání lékaře se zapo-
čítá odborná praxe, popřípadě její část, absolvovaná

a) v jiném oboru specializace, pokud odpovídá její
obsah a rozsah příslušnému vzdělávacímu pro-
gramu; o započtení odborné praxe rozhodne po-
věřená organizace; o odvolání proti tomuto roz-
hodnutí rozhoduje ministerstvo, nebo

b) v cizině, pokud odpovídá její obsah a rozsah pří-
slušnému vzdělávacímu programu; žádost o zapo-
čtení a úředně ověřený doklad v českém jazyce
o absolvované odborné praxi v cizině podává lékař
ministerstvu, které o započtení rozhodne.“.

3. V § 14 odst. 2 písm. i) se za slovo „počet“
vkládá slovo „školicích“.

4. V § 15 odst. 1 se slova „k posouzení žádosti
podle § 14, k posouzení návrhu na odejmutí akreditace
a k odbornému hodnocení žádosti o dotaci na rezi-
denční místo (§ 21a)“ zrušují.

5. V § 15 odst. 2 se slova „a České správy sociál-
ního zabezpečení“ nahrazují slovy „ , České správy so-
ciálního zabezpečení a zájmového sdružení poskytova-
telů zdravotní péče“.

6. § 16 zní:

„§ 16

(1) Akreditační komise pro příslušný obor specia-
lizačního vzdělávání nebo pro příslušné zaměření do-
plňující odborné praxe, popřípadě pro příslušný obor
certifikovaného kurzu,

a) posuzuje

1. žádosti podle § 14,

2. návrhy na odejmutí akreditace a

b) připravuje podklady

1. pro vzdělávací programy jednotlivých speciali-
začních oborů,

2. pro stanovení činností lékařů, zubních lékařů
a farmaceutů v prováděcím právním předpisu
podle § 4 odst. 2, podle § 5 odst. 2 a § 11
odst. 2 a

c) stanoví obsah atestační zkoušky a závěrečné
zkoušky certifikovaného kurzu, a to v rozsahu
vzdělávacího programu příslušného oboru; akredi-
tační komise si může od pověřené organizace vy-
žádat návrhy otázek pro atestační zkoušku nebo
závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu.

(2) Akreditační komise předá ministerstvu pod-
klady podle odstavce 1 písm. b) ve lhůtě určené minis-
terstvem.
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(3) Akreditační komise se při své činnosti řídí
svým statutem a jednacím řádem, které vydá minister-
stvo.“.

7. V § 18 odst. 2 se slova „Držitel akreditace je
povinen“ nahrazují slovy „Akreditované zařízení je po-
vinno“ a slova „nebo zemře-li držitel akreditace, aniž
by splnil“ se nahrazují slovy „akreditované zařízení,
aniž by splnilo“.

8. V § 18 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Akreditované zařízení je dále povinno na žá-
dost účastníka vzdělávání, který přechází v průběhu
specializačního vzdělávání k jinému akreditovanému
zařízení, předat kopie dokumentace vedené o tomto
účastníkovi tomuto jinému akreditovanému zařízení.“.

9. V § 19 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Mi-
nisterstvo, popřípadě pověřená organizace, poskytuje
poradenskou a konzultační činnost související se zařa-
zením do specializačního vzdělávání a s jeho průbě-
hem.“.

10. V § 21 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace

a) zajišťuje přípravu a průběh atestační zkoušky a

b) zajišťuje vypracování posudků atestačních prací.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

11. § 21a včetně nadpisu zní:

„Financování specializačního vzdělávání

§ 21a

(1) Ministerstvo spolufinancuje specializační
vzdělávání zdravotnických pracovníků formou dotací
na rezidenční místa. Dotace na rezidenční místo je po-
skytována ze státního rozpočtu prostřednictvím roz-
počtové kapitoly ministerstva. Na poskytnutí dotace
není právní nárok. Ministerstvo uveřejní ve Věstníku
ministerstva a způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 31. prosince Metodiku dotačního řízení pro násle-
dující kalendářní rok.

(2) Náklady na zabezpečení dotačního řízení
může ministerstvo hradit z prostředků určených na do-
tace nejvýše v částce, která nepřesáhne 2,5 % celkové
výše prostředků ministerstva určených na dotace na
financování specializačního vzdělávání v daném kalen-
dářním roce.

(3) Výši dotace na rezidenční místo pro následující

kalendářní rok ministerstvo stanoví a zveřejní způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do
31. prosince.

(4) Dotace na rezidenční místo se poskytuje na
částečnou úhradu nákladů spojených se specializačním
vzděláváním rezidenta, včetně prostředků na mzdy
nebo platy, a to

a) na specializační vzdělávání v základním kmeni
u oborů specializačního vzdělávání lékařů, není-li
dotace na rezidenční místo poskytována podle pís-
mene b), a to nejdéle po dobu 24 měsíců, nebo

b) na celé specializační vzdělávání u vybraných oborů
specializačního vzdělávání lékařů; tyto vybrané
obory a počet těchto rezidenčních míst ve vybra-
ných oborech stanoví pro následující kalendářní
rok ministerstvo do 31. prosince po projednání
s Českou lékařskou komorou a odbornými spo-
lečnostmi s ohledem na nedostatek lékařů s přísluš-
nou specializovanou způsobilostí na pracovním
trhu.

(5) Doba trvání specializačního vzdělávání podle
odstavce 4 písm. b) odpovídá délce specializačního
vzdělávání stanovené vzdělávacím programem přísluš-
ného oboru uveřejněným ve Věstníku ministerstva.

(6) Dotace na rezidenční místo se akreditovanému
zařízení poskytuje za celé kalendářní měsíce, kdy jsou
splněny podmínky pro její poskytnutí. Dotaci na rezi-
denční místo nelze poskytnout zpětně za kalendářní
měsíce, které předcházely podání žádosti.

(7) O dotaci na rezidenční místo podle odstavce 4
písm. a) může akreditované zařízení požádat, pokud
účastník specializačního vzdělávání zahájí specializační
vzdělávání v tomto akreditovaném zařízení a současně
má akreditované zařízení s účastníkem specializačního
vzdělávání uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu mi-
nimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby2b)
a minimálně na dobu délky specializačního vzdělávání
stanovené vzdělávacím programem v příslušném oboru.

(8) Na žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční
místo podle odstavce 4 písm. a) podané po 31. říjnu
bude poskytnuta dotace na rezidenční místo nejdříve
od 1. ledna následujícího kalendářního roku.“.

12. Za § 21a se vkládají nové § 21aa až 21ad, které
včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 24 a 25 znějí:

„§ 21aa

(1) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční
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místo podává akreditované zařízení ministerstvu, po-
případě pověřené organizaci, na předepsaném formu-
láři, který ministerstvo uveřejní ve Věstníku minister-
stva a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na rezidenční
místo

a) podle § 21a odst. 4 písm. a) obsahuje

1. název, adresu a identifikační číslo akreditova-
ného zařízení,

2. jméno, popřípadě jména a příjmení, datum
a místo narození, kontaktní adresu a státní ob-
čanství účastníka specializačního vzdělávání,

3. obor specializačního vzdělávání, ve kterém je
účastník specializačního vzdělávání zařazen,

4. datum zařazení účastníka do oboru specializač-
ního vzdělávání,

5. kopii pracovní smlouvy uzavřené s účastníkem
specializačního vzdělávání,

6. datum zahájení, popřípadě i datum očekáva-
ného ukončení, specializačního vzdělávání
účastníka specializačního vzdělávání v akredito-
vaném zařízení,

7. počet účastníků specializačního vzdělávání,
kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých
oborech vzdělávají, a

8. maximální počet školicích míst, pro které má
zařízení udělenou akreditaci, nebo

b) podle § 21a odst. 4 písm. b) obsahuje

1. název, adresu a identifikační číslo akreditova-
ného zařízení,

2. obor specializačního vzdělávání,

3. počet účastníků specializačního vzdělávání,
kteří se v akreditovaném zařízení v jednotlivých
oborech vzdělávají, a

4. maximální počet školicích míst, pro které má
zařízení udělenou akreditaci.

(3) Maximální počet rezidenčních míst v žádosti
o dotaci na rezidenční místa nesmí překročit počet ško-
licích míst schválených v rozhodnutí o akreditaci pro
příslušný obor specializačního vzdělávání.

§ 21ab

(1) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotace na
rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a) do 60 dnů
ode dne obdržení žádosti. Je-li pracovní smlouva mezi
akreditovaným zařízením, které žádá o poskytnutí do-

tace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. a),
a účastníkem specializačního vzdělávání uzavřena v roz-
sahu kratším, než je stanovená týdenní pracovní doba,
ministerstvo poskytne dotaci na rezidenční místo v po-
měrně snížené výši na dobu poměrně delší.

(2) O žádostech o poskytnutí dotace na rezidenční
místo podle § 21a odst. 4 písm. b) podaných akredito-
vanými zařízeními do 15. března rozhodne minister-
stvo nejpozději do 30. června; rozhodnutí o poskytnutí
dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b)
ministerstvo zveřejní.

(3) V řízení o žádosti o poskytnutí dotace na re-
zidenční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) minister-
stvo, popřípadě pověřená organizace, posoudí splnění
formálních náležitostí žádosti podle § 21aa odst. 2
písm. b), a pokud žádost o poskytnutí dotace na rezi-
denční místo podle § 21a odst. 4 písm. b) splňuje for-
mální náležitosti podle § 21aa odst. 2 písm. b), předloží
ji k odbornému posouzení akreditační komisi pro pří-
slušný obor specializačního vzdělávání.

(4) Akreditační komise posoudí žádost o poskyt-
nutí dotace na rezidenční místo podle § 21a odst. 4
písm. b) zejména z hlediska kvality zajištění průběhu
celého vzdělávacího programu, personálního, věcného
a technického zajištění každého rezidenčního místa
a rovnoměrné regionální dostupnosti rezidenčních míst
na území České republiky.

(5) Akreditační komise předloží návrh hodnocení
žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. b) včetně návrhu pořadí žádostí
ministerstvu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení
žádostí. O přidělení dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. b) rozhoduje ministerstvo. Ne-
obdrží-li ministerstvo ve stanovené lhůtě návrh akredi-
tační komise, rozhodne bez tohoto návrhu.

(6) Kromě údajů stanovených v rozpočtových
pravidlech obsahuje rozhodnutí o poskytnutí dotace
na rezidenční místo

a) podle § 21a odst. 4 písm. a)

1. název, adresu a identifikační číslo akreditova-
ného zařízení,

2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,

3. jméno, popřípadě jména a příjmení a datum na-
rození rezidenta, na jehož specializační vzdělá-
vání je akreditovanému zařízení poskytnuta do-
tace na rezidenční místo,

4. název specializačního oboru, ve kterém je rezi-
dent, na jehož specializační vzdělávání je akre-
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ditovanému zařízení poskytnuta dotace na rezi-
denční místo, zařazen,

5. účel, pro který je dotace poskytována,

6. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,

7. výši dotace a

8. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo,
nebo

b) podle § 21a odst. 4 písm. b)

1. název, adresu a identifikační číslo akreditova-
ného zařízení,

2. bankovní spojení akreditovaného zařízení,

3. účel, pro který je dotace poskytována,

4. počet měsíců, na které se dotace poskytuje,

5. počet rezidenčních míst s uvedením oboru spe-
cializačního vzdělávání, na která se dotace po-
skytuje,

6. výši dotace a

7. podmínky čerpání dotace na rezidenční místo.

(7) Pokud ministerstvo dotaci neposkytne, vydá
odůvodněné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o poskyt-
nutí dotace na rezidenční místo.

§ 21ac

(1) Ministerstvo

a) přeruší poskytování dotace na rezidenční místo po
dobu přerušení specializačního vzdělávání rezi-
denta; celková doba přerušení nesmí přesáhnout
5 let, nebo

b) zastaví poskytování dotace na rezidenční místo,
pokud

1. je ukončeno specializační vzdělávání rezidenta
v oboru, pro který je dotace na rezidenční místo
poskytována,

2. je skončen pracovní poměr rezidenta v akredito-
vaném zařízení, kterému je poskytována dotace
na rezidenční místo, nebo

3. akreditované zařízení poruší povinnosti podle
§ 21d.

(2) Pokud rezident v průběhu kalendářního roku
uzavře pracovní poměr za účelem specializačního vzdě-
lávání, na které se poskytuje dotace na rezidenční místo
podle § 21a odst. 4 písm. a), s jiným akreditovaným
zařízením, může toto jiné akreditované zařízení požá-
dat o poskytnutí dotace na rezidenční místo podle § 21a
odst. 4 písm. a). Ustanovení § 21a až 21ab se použijí
obdobně.

(3) Pokud rezident, na kterého akreditované za-
řízení čerpá dotaci na rezidenční místo podle § 21a
odst. 4 písm. b), ukončí pracovní poměr k tomuto
akreditovanému zařízení dohodou nebo výpovědí, mi-
nisterstvo ve spolupráci s akreditační komisí pro pří-
slušný obor specializačního vzdělávání rozhodne o při-
dělení nového rezidenčního místa podle § 21a odst. 4
písm. b) pro tohoto rezidenta v jiném akreditovaném
zařízení. Ustanovení § 21a až 21ab se použijí obdobně.

(4) Pokud akreditované zařízení s rezidenčním
místem zanikne bez nástupnické právnické osoby, nebo
pokud dojde k zániku, odnětí nebo uplynutí platnosti
akreditace takového zařízení, ministerstvo ve spolu-
práci s akreditační komisí pro příslušný obor speciali-
začního vzdělávání rozhodne o přidělení nového rezi-
denčního místa pro tohoto rezidenta v jiném akredito-
vaném zařízení. Ustanovení § 21a až 21ab se použijí
obdobně.

§ 21ad

Rezident

Účastník specializačního vzdělávání

a) může být rezidentem

1. je-li zařazen do oboru specializačního vzdělá-
vání,

2. je-li státním občanem České republiky nebo ji-
ného členského státu anebo státním příslušní-
kem jiného než členského státu, který je rodin-
ným příslušníkem občana členského státu24)
nebo mu bylo přiznáno právní postavení dlou-
hodobě pobývajícího rezidenta v Evropské
unii25), a

3. v průběhu specializačního vzdělávání pouze
v jednom zvoleném základním kmeni nebo
oboru specializačního vzdělávání, na které je
poskytnuta dotace na rezidenční místo podle
§ 21a odst. 4 písm. a) nebo b),

b) nemůže být rezidentem

1. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta
dotace podle § 21a odst. 4 písm. a), jestliže zís-
kal certifikát o absolvování základního kmene
oboru specializačního vzdělávání, nebo

2. na rezidenčním místě, na které je poskytnuta
dotace podle § 21a odst. 4 písm. b), jestliže zís-
kal specializovanou způsobilost.

24) Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES
ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodin-
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ných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na
území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68
a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/
/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS.

25) Čl. 11 a 21 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu
2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí,
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.“.

13. V § 21b odst. 1 a 3 se za slovo „místem“ vklá-
dají slova „ , na které je poskytnuta dotace podle § 21a
odst. 4 písm. b)“.

14. V § 21b odst. 2 větě první se za slovo „místo“
vkládají slova „nebo není-li vybrán“.

15. V § 21b se odstavec 4 zrušuje.

16. § 21c se včetně nadpisu zrušuje.

17. § 21d včetně nadpisu zní:

„§ 21d

Povinnosti akreditovaného zařízení
s rezidenčním místem

Akreditované zařízení s rezidenčním místem je
kromě povinností stanovených v § 18 dále povinno

a) zajistit rezidentovi řádné absolvování všech sou-
částí vzdělávacího programu,

b) hlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci
změny údajů uvedených v žádosti o dotaci na re-
zidenční místo ovlivňujících čerpání dotace, absol-
vování základního kmene, skončení pracovního
poměru rezidenta a ukončení specializačního
vzdělávání rezidenta, a to do 15 kalendářních
dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti nastaly,

c) nahlásit ministerstvu nebo pověřené organizaci da-
tum zahájení a ukončení přerušení specializačního
vzdělávání rezidenta nejpozději do 10 kalendář-
ních dnů ode dne, kdy uvedené skutečnosti na-
staly,

d) vrátit ministerstvu nebo pověřené organizaci nevy-
čerpanou část poskytnuté dotace při skončení pra-
covního poměru rezidenta nebo ukončení specia-
lizačního vzdělávání rezidenta do 30 dnů ode dne,
kdy uvedené skutečnosti nastaly,

e) předkládat ministerstvu nebo pověřené organizaci
průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu o vynalo-
žení dotace na rezidenční místo a

f) podrobit se kontrole dodržování podmínek čer-
pání dotace na rezidenční místo a účelovosti pou-
žití vynaložených finančních prostředků z dotace
prováděné ministerstvem a na jeho žádost předlo-

žit doklady související se specializačním vzdělává-
ním rezidenta a zabezpečením jeho vzdělávání ke
kontrole.“.

18. V § 21f odst. 1 se slova „akreditovanému za-
řízení“ nahrazují slovy „ministerstvu, popřípadě pově-
řené organizaci“.

19. V § 21f odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
zařadí žadatele do certifikovaného kurzu do 30 dnů ode
dne obdržení žádosti. Nedoloží-li žadatel svou způso-
bilost doklady uvedenými v odstavci 2, ministerstvo ve
lhůtě podle věty první rozhode o nezařazení žadatele
do certifikovaného kurzu.“.

20. V § 21f se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace,
vyznačí v evidenci podle § 19 odst. 4 údaje o zařazení
žadatele do certifikovaného kurzu a údaje o získání
zvláštní odborné způsobilosti žadatelem. Ministerstvo,
popřípadě pověřená organizace, poskytuje poraden-
skou a konzultační činnost související se zařazením
do vzdělávání v certifikovaném kurzu a s jeho průbě-
hem.“.

21. V § 21h se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace

a) zajišťuje přípravu a průběh závěrečné zkoušky cer-
tifikovaného kurzu a

b) zajišťuje vypracování posudků závěrečných prací.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

22. V § 21h odst. 3 se slova „atestační zkoušky“
nahrazují slovy „závěrečné zkoušky certifikovaného
kurzu“.

23. V § 36a odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) v rozporu s § 18 odst. 3 nepředá jinému akredito-
vanému zařízení kopie veškeré dokumentace ve-
dené o účastníkovi specializačního vzdělávání,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h)
až j).

24. V § 36a odst. 3 písm. i) se doplňují slova „ne-
nahlásí absolvování základního kmene, skončení pra-
covního poměru rezidenta nebo ukončení specializač-
ního vzdělávání rezidenta,“.
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25. V § 36a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:
„k) v rozporu s § 21d písm. e) nepředloží ministerstvu

nebo pověřené organizaci průběžnou zprávu a zá-
věrečnou zprávu o účelovosti vynaložení dotace na
specializační vzdělávání rezidenta,

l) v rozporu s § 21d písm. f) se nepodrobí kontrole
dodržování podmínek čerpání dotace a účelovosti
použití vynaložené dotace.“.

26. V § 36a odst. 4 písm. a) se slova „h) a i)“ na-
hrazují slovy „i) až l)“.

27. V § 36a odst. 4 písm. b) se slova „až g)“ na-
hrazují slovy „až h)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti rezidentů a akreditovaných
zařízení s rezidenčním místem, která získala dotaci po-
dle § 21a až 21d zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 95/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, s výjimkou § 21a odst. 11 a § 21c; cel-
ková doba přerušení poskytování dotace se řídí podle
§ 21ac odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Rezident není povinen ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vykonávat povolání na území České re-
publiky, i když se k tomu zavázal ve smlouvě (stabili-
zační dohodě), uzavřené podle § 21b odst. 4 zákona
č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

3. Výši dotace na rezidenční místo poskytovanou
v roce 2011, obory specializačního vzdělávání lékařů,
ve kterých bude poskytována dotace na rezidenční
místo po celé specializační vzdělávání lékaře, počet re-
zidenčních míst v těchto oborech specializačního vzdě-
lávání a Metodiku dotačního řízení pro rok 2011 sta-
noví a zveřejní Ministerstvo zdravotnictví (dále jen mi-
nisterstvo) do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Lékaři, kteří získali diplom Institutu postgra-
duálního vzdělávání ve zdravotnictví v nástavbovém
oboru urgentní medicína před 2. dubnem 2004, získá-
vají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou
způsobilost v oboru urgentní medicína. Ministerstvo
vydá na základě písemné žádosti lékaře osvědčení o spe-
cializované způsobilosti v oboru urgentní medicína.

Ministerstvo vydá osvědčení do 30 dnů ode dne podání
žádosti.

5. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních
předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech
specializačního vzdělávání a ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona nejméně 5 z posledních 7 let vykonávali
pod odborným dohledem zdravotnické povolání lékaře
v oboru posudkové lékařství v rozsahu alespoň polo-
viny stanovené pracovní doby2b), získávají ke dni účin-
nosti tohoto zákona zvláštní odbornou způsobilost
v oboru posudkové lékařství. Ministerstvo vydá na zá-
kladě písemné žádosti lékaře osvědčení o získané
zvláštní odborné způsobilosti v oboru posudkové lé-
kařství do 30 dnů ode dne podání žádosti.

6. Lékaři, kteří získali podle dřívějších právních
předpisů specializaci 1. stupně v základních oborech
specializačního vzdělávání a kteří do 17. dubna 2004
získali osvědčení České lékařské komory k výkonu
soukromé lékařské praxe v jiném specializačním obo-
ru a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nejméně
12 z posledních 15 let vykonávali zdravotnické povo-
lání lékaře v tomto jiném specializačním oboru v roz-
sahu alespoň poloviny stanovené pracovní doby2b), zís-
kávají ke dni účinnosti tohoto zákona specializovanou
způsobilost v tomto jiném specializačním oboru. Mi-
nisterstvo vydá na základě písemné žádosti lékaře roz-
hodnutí o přiznání specializované způsobilosti v daném
oboru do 90 dnů ode dne podání žádosti. V případě
oboru diabetologie a endokrinologie se splnění podmí-
nek a přiznání specializované způsobilosti posuzuje
samostatně v části oboru diabetologie a samostatně
v části oboru endokrinologie.

7. Zubní lékaři, kteří před 1. červencem 2004 zís-
kali specializaci II. stupně v základním oboru stomato-
logie podle dřívějších právních předpisů a ke dni účin-
nosti tohoto zákona vykonávají povolání zubního lé-
kaře na pracovišti kliniky fakultní nemocnice v České
republice, získávají specializovanou způsobilost v oboru
klinická stomatologie. Ministerstvo vydá na základě pí-
semné žádosti zubního lékaře osvědčení o získané spe-
cializované způsobilosti v oboru klinická stomatologie
do 30 dnů ode dne podání žádosti.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. III

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
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a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdra-
votnických povolání a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravot-
nických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.,
zákona č. 111/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 105/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. m) se za slova „ve zdravotnickém
zařízení“ vkládají slova „nebo v krajské hygienické sta-
nici“.

2. V § 60a odst. 6 se za slovo „zařízení“ vkládají
slova „nebo krajská hygienická stanice“.

3. V § 60a odst. 12 se slova „3 roky“ nahrazují
slovy „5 let“.

4. V § 60b odst. 1 a 2 se za slova „zařízení s rezi-
denčním místem“ vkládají slova „nebo krajská hygie-
nická stanice s rezidenčním místem“.

5. V § 60b odst. 1 se slova „toto zařízení“ nahra-
zují slovy „zdravotnické zařízení s rezidenčním místem
nebo krajská hygienická stanice s rezidenčním místem“.

6. V § 60b odst. 2 se slova „předchozího od-
stavce“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

7. V § 60b odst. 3 se za slova „Zdravotnické za-
řízení s rezidenčním místem“ vkládají slova „a krajská
hygienická stanice s rezidenčním místem“.

8. V § 60b odstavec 4 zní:

„(4) Vybraný uchazeč se stává rezidentem oka-
mžikem, kdy

a) je zařazen do oboru specializačního vzdělávání
v příslušném oboru,

b) zahájí specializační vzdělávání na schváleném rezi-
denčním místě ve zdravotnickém zařízení s rezi-
denčním místem,

c) má uzavřenu pracovní smlouvu v rozsahu mini-
málně poloviny stanovené týdenní pracovní do-
by2b) a minimálně na dobu délky specializačního
vzdělávání stanovené vzdělávacím programem
v příslušném oboru a

d) byl vybrán zdravotnickým zařízením s rezidenč-
ním místem podle odstavce 3.“.

9. V § 60b se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vybraný uchazeč přestává být rezidentem
okamžikem dokončení specializačního vzdělávání
úspěšným absolvováním atestační zkoušky nebo oka-
mžikem ukončení specializačního vzdělávání ve zdra-
votnickém zařízení s rezidenčním místem.“.

10. § 60c se včetně nadpisu zrušuje.

11. V názvu § 60d se doplňují slova „a krajské
hygienické stanice s rezidenčním místem“.

12. V § 60d úvodní části ustanovení se slova „je
povinno“ nahrazují slovy „a krajská hygienická stanice
s rezidenčním místem jsou povinny.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti rezidentů a akreditovaných
zařízení s rezidenčním místem, která získala dotaci po-
dle § 60a až 60d zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona řídí zákonem č. 96/
/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, s výjimkou § 60a odst. 12 a § 60c; cel-
ková doba přerušení poskytování dotace se řídí podle
§ 60a odst. 12 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Rezident není povinen ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vykonávat povolání na území České re-
publiky, i když se k tomu zavázal ve smlouvě (stabili-
zační dohodě), uzavřené podle § 60b odst. 4 zákona
č. 96/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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347

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

V § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a ně-
kterých dalších náležitostech státních zástupců
a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
a zákona č. 425/2010 Sb., se věta první nahrazuje vě-
tou „Platová základna činí 90 % platové základny sta-
novené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví platy
soudcům21).“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) § 3 odst. 3 a § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce před-
stavitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/
/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob
v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením

Čl. I

Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 349/2005 Sb.
a zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Například § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, § 55 odst. 2 a § 209 zákona č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 4 zní:

„(3) Orgány veřejné správy jsou povinny v roz-
sahu nezbytném k dosažení účelu tohoto zákona spolu-
pracovat s policií a vězeňskou službou při výkonu opa-
tření uvedených v odstavci 1. K zastírání skutečné to-
tožnosti chráněné osoby je policie oprávněna vytvořit
legendu o jiné osobní existenci (dále jen „legenda“)
a zajistit v informačních systémech vedených podle
zvláštních právních předpisů vložení, změnu, vyjmutí,
vymazání nebo blokování údajů vyplývajících z této
legendy. Tyto údaje se zvlášť neoznačují a vedou se
společně s ostatními osobními údaji4), pokud policie
nestanoví jinak. Pro tvorbu legendy lze se souhlasem
chráněné osoby využít některé její osobní údaje.

4) § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

3. V § 4 odst. 2 se slovo „skutečnosti“ nahrazuje
slovem „informace“.

4. Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

5. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Po-
skytování zvláštní ochrany a pomoci podle § 4 odst. 3
se také ukončí, neschválí-li ministr návrh na její poskyt-
nutí.“.

6. V § 7 odst. 2 a 3 se slova „na návrh policie“
zrušují.

7. V § 7 se odstavec 4 zrušuje.

8. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně
nadpisů a poznámky pod čarou č. 11 znějí:

„§ 7a

Řízení o ukončení poskytování
zvláštní ochrany a pomoci

(1) Řízení o ukončení poskytování zvláštní ochra-
ny a pomoci podle § 7 odst. 2 a 3 se zahajuje na návrh
policie.

(2) Účastníkem řízení je chráněná osoba.

(3) Písemnosti se účastníkům řízení doručují pro-
střednictvím policie.

§ 7b

Rozhodnutí o ukončení poskytování
zvláštní ochrany a pomoci

(1) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí
o ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci se
bezodkladně doručí policii.

(2) Rozhodnutí o ukončení poskytování zvláštní
ochrany a pomoci nelze přezkoumat v přezkumném
řízení. Proti rozhodnutí o ukončení poskytování
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zvláštní ochrany a pomoci nelze podat rozklad nebo
žádost o obnovu řízení.

(3) Proti rozhodnutí o ukončení poskytování
zvláštní ochrany a pomoci lze podat do 15 dnů ode
dne jeho doručení žalobu podle soudního řádu správ-
ního11). Osoba, které bylo poskytování zvláštní ochra-
ny a pomoci ukončeno, je povinna policii bez zbyteč-
ného odkladu informovat o podání žaloby.

(4) Do doby pravomocného rozhodnutí soudu
o žalobě vykonává policie a vězeňská služba nezbytná
opatření k ochraně života a zdraví osoby, které byla
zvláštní ochrana a pomoc poskytována.

11) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozděj-
ších předpisů.“.

9. § 13 včetně nadpisu zní:

„§ 13

Krycí doklady

(1) Krycím dokladem se pro účely tohoto zákona
rozumí dokument sloužící k zastírání skutečné totož-
nosti chráněné osoby nebo policisty, který poskytuje
zvláštní ochranu a pomoc, nebo k jiným podobným
účelům.

(2) Krycí doklad opatřuje nebo vydává policie
nebo Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) se
souhlasem ministra. Krycím dokladem smí být i doklad
chráněné osoby nebo osoby, jíž bylo poskytování
zvláštní ochrany a pomoci ukončeno, udělí-li k tomu
svůj souhlas.

(3) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance
nebo senátora, člena vlády, guvernéra České národní
banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu a soudce
Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního
zástupce a doklad jiné žijící nebo zemřelé osoby.

(4) Orgány veřejné správy provedou na žádost
policie nebo ministerstva změny v informačních systé-
mech a vydají krycí doklady; při tom postupují tak, aby
nedošlo k vyzrazení činnosti policie nebo ministerstva.

(5) Ministerstvo vede evidenci krycích dokladů.

(6) Policie spravuje vydané krycí doklady chráně-
ných osob i po ukončení poskytování zvláštní ochrany
a pomoci.“.

10. V § 17 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Jsou-li pro to závažné důvody, je policie se

souhlasem ministra a chráněné osoby oprávněna i po
ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci umož-
nit této osobě zastírat její skutečnou totožnost, využí-
vat vytvořenou legendu a krycí doklady nebo jí poskyt-
nout jinou podobnou pomoc.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele může
policie se souhlasem ministra umožnit chráněné osobě
nebo osobě, jíž bylo poskytování zvláštní ochrany a po-
moci ukončeno, použití dříve vydaných krycích do-
kladů nebo dokladů skutečné totožnosti.“.

11. V § 19 odst. 2 se slova „Ministerstvo vnitra“
nahrazují slovem „ministerstvo“.

12. § 20 se zrušuje.

13. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení

Čl. II

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zá-
kona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona
č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/
/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998
Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/
/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/
/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/
/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004
Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006
Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zá-
kona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/
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/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007
Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009
Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb. a zákona č. 263/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „a příslušníků“
nahrazují slovem „ , příslušníků“ a za slova „Úřadu pro
zahraniční styky a informace“ se vkládají slova „a osob,
kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na
základě zvláštního právního předpisu75), a to i po
ukončení poskytování zvláštní ochrany a pomoci,“.

Poznámka pod čarou č. 75 zní:

„75) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších
osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 9 odst. 2 se slova „a příslušníků“ nahrazují
slovem „ , příslušníků“ a za slova „(dále jen „příslušník
ozbrojených sil“)“ se vkládají slova „a osob, kterým je
poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě
zvláštního právního předpisu75),“.

3. V § 9 odst. 2 písm. b) se za bod 5 vkládá nový
bod 6, který zní:

„6. osobu, které je poskytována zvláštní ochrana
a pomoc na základě zvláštního právního před-
pisu75), a to i po ukončení poskytování
zvláštní ochrany a pomoci,“.

Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 7.

4. V § 9 odst. 2 písm. b) bodě 7 se číslo „5“ na-
hrazuje číslem „6“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o důchodovém pojištění

Čl. III

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb.,
zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona
č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/
/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001

Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004
Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/
/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.,
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006
Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/
/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008
Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zá-
kona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb. a zákona č. 220/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno y), které včetně po-
známky pod čarou č. 37 zní:

„y) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana
a pomoc na základě zvláštního právního před-
pisu37), pokud podle vyjádření orgánu příslušného
k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemo-
hou vykonávat výdělečnou činnost.

37) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších
osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 12 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Náhradní dobou pojištění je po 31. prosinci 1995 do-
ba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1
písm. m) až u) a y); podmínkou pro to, aby se tato doba
účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojiš-
tění, je, s výjimkou doby účasti na pojištění podle § 5
odst. 1 písm. y), že byla získána na území České repu-
bliky a že doba pojištění trvala aspoň jeden rok.“.

3. V § 16 odst. 4 se na konci textu písmene g)
doplňují slova „a y)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna trestního řádu

Čl. IV

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
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(trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona
č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/
/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb.,
zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona
č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/
/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993
Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu
vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/
/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb.,
zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona
č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústav-
ního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona
č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003
Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb.,
zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona
č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhláše-
ného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb.,
zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/
/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006
Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb.,
zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zá-
kona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/
/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/
/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona
č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona

č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb. a zákona č. 330/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 339 odstavec 3 zní:

„(3) Z jiných důležitých důvodů může předseda
senátu výkon trestu obecně prospěšných prací odložit
na dobu nejvýše tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí,
kterým byl tento trest uložen, nabylo právní moci. Je-li
důvodem odložení nebo přerušení výkonu trestu obec-
ně prospěšných prací poskytování zvláštní ochrany
a pomoci podle zvláštního právního předpisu, předseda
senátu odloží nebo přeruší výkon trestu obecně pro-
spěšných prací do doby ukončení poskytování zvláštní
ochrany a pomoci. Příslušný orgán poskytující zvláštní
ochranu a pomoc neprodleně vyrozumí předsedu se-
nátu o ukončení jejich poskytování.“.

2. V § 350b odstavec 5 zní:

„(5) Byla-li odsouzenému k trestu vyhoštění udě-
lena doplňková ochrana podle zvláštního právního
předpisu4) nebo zvláštní ochrana a pomoc podle zvlášt-
ního právního předpisu, předseda senátu odloží výkon
trestu vyhoštění na dobu jejího udělení. O odložení
výkonu trestu vyhoštění z tohoto důvodu předseda se-
nátu vyrozumí orgán příslušný k udělení doplňkové
ochrany podle zvláštního právního předpisu4) nebo
orgán příslušný k poskytování zvláštní ochrany a po-
moci podle zvláštního právního předpisu a zároveň je
požádá, aby mu neprodleně oznámily skutečnost, že
doplňková ochrana odsouzenému zanikla nebo mu
byla odňata nebo že poskytování zvláštní ochrany a po-
moci bylo ukončeno.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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349

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem

Čl. I

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických
a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona
č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/
/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001
Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zá-
kona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje
označení odstavce 1.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Řízení o povolení vkladu je zahájeno oka-
mžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení
příslušnému katastrálnímu úřadu. Není-li k návrhu při-
ložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž zá-
kladě má být zapsáno právo do katastru, nebo její
úředně ověřený opis (kopie), k návrhu se nepřihlíží.
O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální
úřad navrhovatele.“.

3. V § 4 se na začátek odstavce 3 vkládá věta
„Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává
na stanoveném formuláři.“.

4. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) čárka na-
hrazuje tečkou a písmena b), d) a e) včetně poznámky
pod čarou č. 3 se zrušují.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 4 odst. 4 se na konci textu písmene b) do-
plňují slova „ , pokud z příslušného rejstříku nelze
zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem“.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje
všem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí není
přípustný žádný opravný prostředek podle správního
řádu. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná
žaloba podle části páté občanského soudního řádu,
která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne do-
ručení rozhodnutí.“.

7. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Další řízení o povolení vkladu, týkající se
týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
se po dobu stanovenou pro podání žaloby podle od-
stavce 4, a pokud je žaloba podána, až do dne, kdy je
příslušnému katastrálnímu úřadu doručeno pravo-
mocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu, přerušují.
Jestliže je další řízení o povolení vkladu, týkající se
týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
zahájeno po vydání rozhodnutí o zamítnutí vkladu,
přerušuje se toto řízení usnesením s účinky ke dni do-
ručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu
úřadu do dne, kdy je tomuto katastrálnímu úřadu do-
ručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu.“.

8. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru“.

9. V § 8 odst. 2 se slovo „vyhotovil“ nahrazuje
slovem „předložil“.

10. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , pokud se na jeho základě nezapisuje
poznámka spornosti podle § 9a“.

11. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene c) do-
plňují slova „ , pokud povinným není stát“.

12. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 9a

Poznámka spornosti

(1) Katastrální úřad na základě doručeného ozná-
mení soudu o podané žalobě nebo k doloženému ná-
vrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spor-
nosti, jestliže žalobce podá žalobu o určení, zda
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a) vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je ně-
kdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru,
nebo

b) právní úkon, na jehož základě má být zapsáno
právo do katastru, je neplatný či zrušený.

(2) Pokud je řízení zahájené podáním žaloby po-
dle odstavce 1 řízením o předběžné otázce v řízení
o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu se nepře-
rušuje. Je-li poznámka spornosti zapsána v katastru až
po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu,
řízení o povolení vkladu podle předchozí věty se ne-
přeruší jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastníci
řízení o povolení vkladu. Pokud je podána žaloba podle
odstavce 1 písm. a) a řízení o povolení vkladu se ne-
přeruší, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vy-
chází z dosavadních zápisů v katastru. Pokud je podána
žaloba podle odstavce 1 písm. b) a řízení o povolení
vkladu se nepřeruší, katastrální úřad posoudí listinu
v řízení o povolení vkladu podle hledisek uvedených
v § 5 odst. 1.

(3) Pokud katastrální úřad vklad povolil a soud
o předběžné otázce rozhodne tak, že by to bylo dů-
vodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad
povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv,
které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu, a oznámí to
všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla
v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána.

(4) Při zápisu poznámky spornosti se ustanovení
§ 12 odst. 2 nepoužije.“.

13. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Pokud probíhá řízení o návrhu na zápis do katastru
s předstihem12), nepoužije se ustanovení § 145 odst. 2
věta třetí a čtvrtá správního řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

„12) § 145 správního řádu.“.

14. § 13 se zrušuje.

15. V § 17 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Český úřad zeměměřický a katastrální sta-
noví vyhláškou vzory formulářů návrhu na zahájení
řízení o povolení vkladu do katastru.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona lze podávat návrhy na zahájení
řízení o povolení vkladu bez použití formuláře podle
§ 4 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Je-li přerušeno řízení o povolení vkladu podle
zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, z toho důvodu, že bylo
před soudem zahájeno řízení o předběžné otázce,
o které se zapisuje poznámka spornosti, katastrální
úřad nahradí dosavadní poznámku o soudním řízení
poznámkou spornosti. Souhlasí-li s tím všichni účast-
níci řízení o povolení vkladu, katastrální úřad v řízení
pokračuje podle zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Má se za to, že zástavní práva, jejichž zápis byl
do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zem-
ských desek nebo železniční knihy, zanikla. Katastrální
úřad tato zástavní práva vymaže z katastru záznamem
na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je za-
niklé zástavní právo zapsáno, sepsaného ve formě no-
tářského zápisu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, se mění takto:

1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje část-
kou „Kč 1 000“.

2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje
částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje
částkou „Kč 10 000“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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350

ZÁKON

ze dne 27. října 2011

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

CHEMICKÉ LÁTKY A CHEMICKÉ SMĚSI

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Evropské unie1), navazuje na přímo použitelné před-
pisy Evropské unie2) a upravuje

a) práva a povinnosti právnických osob a podnikají-
cích fyzických osob (dále jen „osoba“) při

1. výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných
vlastností, balení, označování, uvádění na trh,
používání, vývozu a dovozu chemických lá-
tek3) (dále jen „látka“) nebo látek obsažených
ve směsích nebo předmětech,

2. klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností,
balení, označování a uvádění na trh chemických
směsí4) (dále jen „směs“) na území České repu-
bliky,
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1) Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování ne-
bezpečných látek, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících
se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, v platném znění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné laboratorní
praxe.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/10/ES ze dne 11. února 2004 o harmonizaci právních a správních předpisů
týkajících se používání zásad správné laboratorní praxe a ověřování jejich používání při zkouškách chemických látek.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/
/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných
chemických látek.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťu-
jících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 ze dne 22. října 2008 o zákazu vývozu kovové rtuti a některých
sloučenin a směsí rtuti a o bezpečném skladování kovové rtuti.
Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 340/2008 ze dne 16. dubna 2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování che-
mických látek (REACH).

3) Čl. 2 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném
znění.

4) Čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném
znění.



b) správnou laboratorní praxi,

c) působnost správních orgánů při zajišťování ochra-
ny před škodlivými účinky látek a směsí.

§ 2

Působnost zákona

(1) Tento zákon se vztahuje na látky, látky obsa-
žené ve směsi nebo předmětu a směsi.

(2) Na přípravky na ochranu rostlin, pomocné
prostředky na ochranu rostlin5) a biocidní přípravky6)
se z povinností stanovených v tomto zákoně vztahují
pouze povinnosti klasifikace, balení a označování.

HLAVA II

KLASIFIKACE, BALENÍ A OZNAČOVÁNÍ

§ 3

Obecná ustanovení

(1) Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou
směs, je povinen při klasifikaci, balení a označování
směsi postupovat podle tohoto zákona nebo podle pří-
slušných ustanovení přímo použitelného předpisu
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí7).

(2) Pro základní pojmy použité v této hlavě platí
definice uvedené v čl. 2 nařízení (ES) č. 1272/2008 o kla-
sifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

(3) Tato hlava se nevztahuje na

a) humánní a veterinární léčivé prostředky,

b) kosmetické prostředky,

c) potraviny,

d) krmiva,

e) radioaktivní látky,

f) odpady,

g) zdravotnické prostředky, které jsou invazivní
nebo které jsou používány v přímém fyzickém
kontaktu s lidským tělem, pokud ustanovení o kla-
sifikaci a označování nebezpečných látek a směsí
v jiném právním předpisu8) stanoví úroveň infor-
mací a ochrany stejnou jako tento zákon nebo
vyšší,

h) přepravu nebezpečných látek a nebezpečných
směsí včetně jejich přepravy v celním režimu tran-
zit.

(4) Povinnosti balení a označování se nevztahují
na

a) výbušniny uváděné na trh pro získání výbušného
nebo pyrotechnického účinku,

b) slitiny, směsi obsahující polymery a směsi obsahu-
jící elastomery, pokud ve formě, v níž se uvádějí na
trh, nepředstavují žádné fyzikálně-chemické riziko
pro zdraví nebo životní prostředí.

§ 4

Klasifikace látky a směsi

(1) Klasifikace látky nebo směsi je postup zjišťo-
vání nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností,
nebezpečných vlastností ovlivňujících zdraví a nebez-
pečných vlastností ovlivňujících životní prostředí (dále
jen „nebezpečná vlastnost“) látky nebo směsi, hodno-
cení zjištěných nebezpečných vlastností a následné za-
řazení látky nebo směsi do jednotlivých skupin nebez-
pečnosti látky nebo směsi (dále jen „skupina nebezpeč-
nosti“).

(2) Při klasifikaci látky nebo směsi se nepřihlíží
k látkám, příměsím nebo nečistotám, které mají nebez-
pečné vlastnosti a jejichž koncentrace jsou nižší, než
jsou minimální koncentrace uvedené v příloze č. 1 k to-
muto zákonu, pokud nejsou v Seznamu harmonizova-
ných klasifikací a označení uvedeném v přímo použi-
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5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

6) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7) Čl. 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

8) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.



telném předpisu Evropské unie9) (dále jen „seznam“)
u jednotlivých nebezpečných látek stanoveny koncen-
trace nižší.

(3) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, zohlední při její klasifikaci všechny v ní
obsažené nebezpečné látky, s výjimkou látek podle od-
stavce 2.

(4) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, je povinen uchovávat údaje použité pro
klasifikaci směsi po dobu, po kterou je uváděna na
trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení
na trh a poskytnout je na vyžádání příslušným správ-
ním orgánům pro potřeby výkonu státní správy.

§ 5

Vlastnosti látek a směsí a skupiny nebezpečnosti

(1) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel,
který uvádí na trh látku nebo směs, ji v závislosti na
intenzitě jejích nebezpečných vlastností při klasifikaci
zařazuje do jedné nebo více skupin nebezpečnosti, kte-
rými jsou

a) výbušné látky nebo směsi; výbušnou je pevná, ka-
palná, pastovitá nebo gelovitá látka nebo směs,
která může exotermně reagovat i bez přístupu
vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňuje
plyny, a která za definovaných zkušebních podmí-
nek detonuje, rychle shoří nebo po zahřátí vybu-
chuje, pokud je v částečně uzavřeném prostoru,

b) oxidující látky nebo směsi; oxidující je látka nebo
směs, která vyvolává vysoce exotermní reakci ve
styku s jinými látkami, zejména hořlavými,

c) extrémně hořlavé látky nebo směsi; extrémně hoř-
lavou je kapalná látka nebo směs, která má
extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu,
a nebo plynná látka nebo směs, která je hořlavá ve
styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,

d) vysoce hořlavé látky nebo směsi; vysoce hořlavou
je

1. látka nebo směs, která se může samovolně za-
hřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem
při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání
energie,

2. pevná látka nebo směs, která se může snadno
zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení
a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho
odstranění,

3. kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký
bod vzplanutí,

4. látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo
vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce hořlavé
plyny v nebezpečných množstvích,

e) hořlavé látky nebo směsi; hořlavou je kapalná látka
nebo směs, která má nízký bod vzplanutí,

f) vysoce toxické látky nebo směsi; vysoce toxickou
je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo
při průniku kůží ve velmi malých množstvích způ-
sobuje smrt nebo akutní nebo chronické poško-
zení zdraví,

g) toxické látky nebo směsi; toxickou je látka nebo
směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku
kůží v malých množstvích způsobuje smrt nebo
akutní nebo chronické poškození zdraví,

h) zdraví škodlivé látky nebo směsi; zdraví škodlivou
je látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo
při průniku kůží může způsobit smrt nebo akutní
nebo chronické poškození zdraví,

i) žíravé látky nebo směsi; žíravou je látka nebo
směs, která může zničit živé tkáně při styku s nimi,

j) dráždivé látky nebo směsi; dráždivou je látka nebo
směs, která může při okamžitém, dlouhodobém
nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vy-
volat zánět a nemá žíravé účinky,

k) senzibilizující látky nebo směsi; senzibilující je
látka nebo směs, která může při vdechování, požití
nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže
při další expozici dané látce nebo směsi vzniknou
charakteristické nepříznivé účinky,

l) karcinogenní látky nebo směsi

1. kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka
nebo směs, u níž existuje průkazná souvislost
mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vzni-
kem rakoviny,

2. kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka
nebo směs, pro kterou existují dostatečné dů-
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9) Tabulka 3.2. části 3 přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení
(ES) č. 1907/2006, v platném znění.



kazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodo-
bých studií na zvířatech,

3. kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka
nebo směs, pro kterou existují některé důkazy
pro vznik rakoviny na základě studií na zvířa-
tech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro
zařazení látky nebo směsi do kategorie 2,

m) mutagenní látky nebo směsi

1. kategorie 1; mutagenní kategorie 1 je látka nebo
směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro
souvislost mezi expozicí člověka látce nebo
směsi a poškozením dědičných vlastností,

2. kategorie 2; mutagenní kategorie 2 je látka nebo
směs, pro niž existují dostatečné důkazy pro
poškození dědičných vlastností na základě
dlouhodobých studií na zvířatech,

3. kategorie 3; mutagenní kategorie 3 je látka nebo
směs, pro niž existují některé důkazy pro po-
škození dědičných vlastností na základě studií
na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou posta-
čující pro zařazení látky nebo směsi do katego-
rie 2,

n) látky nebo směsi toxické pro reprodukci

1. kategorie 1; toxická pro reprodukci kategorie 1
je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné
důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka
látce nebo směsi a poškozením fertility nebo
vznikem vývojové toxicity,

2. kategorie 2; toxická pro reprodukci kategorie 2
je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné
důkazy pro poškození fertility nebo vznik vý-
vojové toxicity na základě dlouhodobých studií
na zvířatech,

3. kategorie 3; toxická pro reprodukci kategorie 3
je látka nebo směs, pro niž existují některé dů-
kazy pro poškození fertility nebo vznik vývo-
jové toxicity na základě studií na zvířatech,
avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařa-
zení látky nebo směsi do kategorie 2,

o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí;
nebezpečnou pro životní prostředí je látka nebo
směs, která při vstupu do životního prostředí
představuje nebo může představovat okamžité
nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více slo-
žek životního prostředí.

(2) Látka nebo směs, která má jednu nebo více
nebezpečných vlastností, pro které je za podmínek sta-
novených tímto zákonem zařazena do jedné nebo více
skupin nebezpečnosti, je nebezpečnou látkou nebo ne-
bezpečnou směsí.

§ 6

Hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí

(1) Výrobce nebo dovozce hodnotí nebezpečné
vlastnosti látky a zařadí látku do jedné nebo více skupin
nebezpečnosti

a) podle seznamu; pokud však látka spadá do jedné
nebo více skupin nebezpečnosti, které nejsou pro
tuto látku v seznamu uvedeny, klasifikace látky se
provádí pro tyto skupiny nebezpečnosti podle
obecných postupů pro hodnocení nebezpečných
vlastností látek, nebo

b) není-li uvedena v seznamu, potom podle obecných
postupů pro hodnocení nebezpečných vlastností
látek, na základě údajů o jejích nebezpečných
vlastnostech získaných zkoušením podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie10) nebo ji-
nými metodami.

(2) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, hodnotí její nebezpečné vlastnosti a zařadí
směs do jedné nebo více skupin nebezpečnosti postu-
pem podle § 7 až 9.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a) obecné postupy pro hodnocení nebezpečných
vlastností látky a směsi a označování směsi,

b) konvenční výpočtové metody hodnocení nebez-
pečných vlastností směsi na základě vlastností ne-
bezpečných pro zdraví a nebezpečných pro ži-
votní prostředí.

§ 7

Hodnocení zjištěných nebezpečných
fyzikálně-chemických vlastností směsi

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, provádí hodnocení jejích nebezpečných
fyzikálně-chemických vlastností za účelem zařazení
směsi do jedné nebo více skupin nebezpečnosti podle
§ 5 odst. 1 písm. a) až e) postupy stanovenými prová-
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10) Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, v platném znění.



děcím právním předpisem na základě stanovení těchto
vlastností metodami uvedenými v přímo použitelném
předpisu Evropské unie10).

(2) Hodnocení nebezpečných fyzikálně-chemic-
kých vlastností směsi podle odstavce 1 se neprovádí,
pokud

a) žádná z látek v ní obsažených nemá nebezpečné
fyzikálně-chemické vlastnosti, pro které by měla
být zařazena do jedné nebo více skupin nebezpeč-
nosti podle § 5 odst. 1,

b) dojde ke změně složení směsi, které neovlivní její
nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti, nebo

c) směs uvedená na trh v aerosolovém rozprašovači
splňuje požadavky jiných právních předpisů11).

§ 8

Hodnocení zjištěných vlastností směsi
nebezpečných pro zdraví

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, provádí hodnocení jejích vlastností nebez-
pečných pro zdraví za účelem zařazení směsi do jedné
nebo více skupin nebezpečnosti podle § 5 odst. 1
písm. f) až n)

a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou pro-
váděcím právním předpisem, nebo

b) obecnými postupy stanovenými prováděcím práv-
ním předpisem na základě stanovení vlastností ne-
bezpečných pro zdraví metodami uvedenými
v přímo použitelném předpisu Evropské unie10).

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) se použije
pouze v případě, že vlastnosti směsi nebezpečné pro
zdraví nelze stanovit metodou uvedenou v odstavci 1
písm. a) nebo na základě již existujících výsledků
zkoušek nebezpečnosti pro zdraví.

(3) Pokud byly vlastnosti směsi nebezpečné pro
zdraví hodnoceny podle odstavce 1 písm. a) i b), pou-
žijí se pro zařazení směsi do jedné nebo více skupin
nebezpečnosti podle § 5 odst. 1 výsledky získané podle
odstavce 1 písm. b), s výjimkou stanovení vlastnosti
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci
podle § 5 odst. 1 písm. l) až n), pro jejichž stanovení se
musí vždy postupovat podle odstavce 1 písm. a).

(4) Pokud se nepříznivé účinky směsi na zdraví
člověka zjištěné na základě epidemiologických studií,
vědecky ověřených případových studií nebo na základě
statistických dat liší od účinků získaných hodnocením
vlastností směsi nebezpečných pro zdraví podle od-
stavce 1 nebo 3, klasifikuje se směs podle zjištěných
účinků na zdraví člověka.

(5) Pokud by hodnocení vlastností směsi nebez-
pečných pro zdraví konvenční výpočtovou metodou
mohlo vést k podhodnocení nebo nadhodnocení vlast-
ností směsi nebezpečných pro zdraví při jejím zařazo-
vání do jedné nebo více skupin nebezpečnosti podle § 5
odst. 1 v důsledku zesílení nebo zeslabení jejích nebez-
pečných vlastností vlivem vzájemného působení složek
směsi, musí být k tomuto vlivu při klasifikaci přihléd-
nuto.

§ 9

Hodnocení zjištěných vlastností směsi
nebezpečných pro životní prostředí

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, provádí hodnocení jejích vlastností nebez-
pečných pro životní prostředí za účelem zařazení směsi
do skupiny nebezpečnosti podle § 5 odst. 1 písm. o)

a) konvenční výpočtovou metodou stanovenou pro-
váděcím právním předpisem, nebo

b) obecnými postupy stanovenými prováděcím práv-
ním předpisem, na základě stanovení vlastností ne-
bezpečných pro životní prostředí metodami uve-
denými v přímo použitelném předpisu Evropské
unie10).

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) se použi-
je pouze v případě, že vlastnosti směsi nebezpeč-
né pro životní prostředí nelze stanovit metodou uvede-
nou v odstavci 1 písm. a) nebo na základě již existují-
cích výsledků zkoušek nebezpečnosti pro životní pro-
středí.

(3) Pokud byly vlastnosti směsi nebezpečné pro
životní prostředí hodnoceny podle odstavce 1 písm. a)
i b), použijí se pro zařazení směsi do skupiny nebez-
pečnosti podle § 5 odst. 1 písm. o) výsledky získané
podle odstavce 1 písm. b).
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11) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších
předpisů.



§ 10

Nové hodnocení nebezpečných vlastností směsi

(1) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, je povinen provést nové hodnocení jejích
vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní pro-
středí, pokud

a) změna výchozí koncentrace jedné nebo více ne-
bezpečných látek obsažených ve směsi zařazených
do jedné nebo více skupin nebezpečnosti podle § 5
odst. 1 je větší, než je uvedeno v příloze č. 2 k to-
muto zákonu,

b) dojde k náhradě jedné nebo více látek obsažených
ve směsi, nebo

c) dojde k přidání jedné nebo více látek obsažených
ve směsi.

(2) Dovozce nebo následný uživatel, který uvádí
na trh směs, není povinen provést nové hodnocení je-
jích nebezpečných vlastností, pokud změny v jejím slo-
žení neovlivní její zařazení do jedné nebo více skupin
nebezpečnosti.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na do-
vozce nebo následného uživatele, který uvádí na trh
přípravky na ochranu rostlin a pomocné prostředky
na ochranu rostlin5), jejichž nebezpečné vlastnosti jsou
hodnoceny podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) nebo
§ 9 odst. 1 písm. b).

§ 11

Balení směsi

(1) Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou
směs zařazenou do jedné nebo více skupin nebezpeč-
nosti podle § 5 odst. 1 nebo směs, která může před-
stavovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní
prostředí stanovenou prováděcím právním předpisem,
zajistí, aby tato směs byla opatřena obalem a uzávěrem,
které jsou

a) navrženy a konstruovány tak, aby obsah nemohl
uniknout; tento požadavek neplatí tam, kde jsou
předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,

b) zhotoveny z materiálů, které nejsou narušovány
obsahem a nevytvářejí s ním nebezpečné slouče-
niny,

c) vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku
a deformacím vznikajícím při běžném zacházení
a že nedojde k jejich uvolnění,

d) navrženy a konstruovány tak, aby mohly být opa-
kovaně používány bez úniku obsahu, jsou-li
určeny k opakovanému použití.

(2) Obal směsi podle odstavce 1 určené k prodeji
spotřebiteli12) musí vedle požadavků uvedených v od-
stavci 1 vyhovovat těmto požadavkům

a) obal obsahující směs, která je označena jako vy-
soce toxická, toxická nebo žíravá, musí mít uzávěr
odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou vý-
strahu pro nevidomé,

b) obal obsahující směs, která je označena jako zdraví
škodlivá, extrémně hořlavá nebo vysoce hořlavá,
musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro ne-
vidomé; tento požadavek se nevztahuje na směs
v aerosolovém rozprašovači klasifikovanou a ozna-
čenou pouze jako extrémně hořlavá nebo vysoce
hořlavá,

c) obal obsahující směs musí být navržen a konstruo-
ván tak, aby jeho provedení nebo označení nebylo
shodné s provedením nebo označením používa-
ným pro potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva
nebo kosmetické prostředky, kterým by mohl
být uveden spotřebitel v omyl nebo kterým by
mohlo dojít k jeho záměně za hračky.

(3) Pro obal nebezpečné směsi určené k prodeji
spotřebiteli, který je opatřen hmatatelnou výstrahou
pro nevidomé nebo uzávěrem odolným proti otevření
dětmi, stanoví prováděcí právní předpis náležitosti, za-
jišťující zvýšenou ochranu těchto skupin spotřebitelů.

(4) Dodavatel, který uvádí na trh směs podle od-
stavce 2, je povinen uchovávat doklady o splnění poža-
davků na obal stanovených v odstavci 2 písm. a) a b)
a v prováděcím právním předpisu podle odstavce 3 po
dobu, po kterou je směs uváděna na trh a po dobu
dalších 10 let od jejího posledního uvedení na trh a po-
skytnout je na vyžádání příslušným správním orgánům
pro potřeby výkonu státní správy.

(5) Obal nebezpečné směsi zařazené do jedné nebo
více skupin nebezpečnosti podle § 5 odst. 1 provedený
v souladu s podmínkami pro přepravu nebezpečných
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12) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.



věcí v mezinárodní přepravě13) , 14) a s požadavky na
přepravu nebezpečných věcí v železniční13), silniční14),
vodní vnitrozemské15), letecké16) a námořní dopravě17)
vyhovuje požadavkům odstavce 1.

Označování směsi

§ 12

(1) Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou
směs, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo po-
žadavky stanovené prováděcím právním předpisem,
a aby na obalu nebezpečné směsi byly jasně, čitelně
a nesmazatelně v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

a) obchodní název směsi,

b) obchodní firma nebo název, sídlo a telefonní číslo,
je-li dodavatelem právnická osoba, nebo obchodní
firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, by-
dliště, popřípadě místo podnikání, je-li odlišné od
bydliště, a telefonní číslo dodavatele, je-li dodava-
telem podnikající fyzická osoba,

c) chemický název nebezpečné látky nebo látek pří-
tomných ve směsi ve tvaru jednoho z názvů uve-
dených v seznamu a v souladu s prováděcím práv-
ním předpisem; pokud látka není v seznamu uve-
dena, musí být chemický název látky nebo látek
uveden v souladu s mezinárodně uznávaným ná-
zvoslovím,

d) výstražné symboly stanovené prováděcím právním
předpisem,

e) standardní věty označující specifickou rizikovost
směsi stanovené prováděcím právním předpisem
(R-věty),

f) standardní pokyny pro bezpečné zacházení se
směsí stanovené prováděcím právním předpisem
(S-věty),

g) hmotnost nebo objem, jde-li o směs určenou k pro-
deji spotřebiteli12),

h) náležitosti označování stanovené pro nebezpečnou
směs a směs, která může představovat specifické

nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, sta-
novené prováděcím právním předpisem.

(2) Dodavatel, který uvádí na trh směs, která může
představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo ži-
votní prostředí, stanovenou prováděcím právním před-
pisem, zajistí, aby její označení na obalu splňovalo po-
žadavky podle odstavce 1 písm. a) a b) a prováděcího
právního předpisu.

(3) Označení přípravků na ochranu rostlin a po-
mocných prostředků na ochranu rostlin5) podle tohoto
zákona musí být doprovázeno upozorněním „Do-
držujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali ri-
zik pro člověka a životní prostředí“.

(4) Dodavatel uvedený v odstavcích 1 a 2 nesmí na
označení obalu směsi uváděné na trh uvádět nápisy
zdůrazňující neškodnost, ekologickou šetrnost nebo ja-
kékoli jiné informace uvádějící, že směs není nebez-
pečná, nebo informace, které mohou vést k podcenění
nebezpečnosti směsi.

(5) Dodavatel uvedený v odstavcích 1 a 2 je povi-
nen uchovávat údaje použité pro označení směsi po
dobu, po kterou je tato směs uváděna na trh, a po dobu
dalších 10 let od posledního uvedení na trh a poskyt-
nout je na vyžádání příslušným správním orgánům pro
potřeby výkonu státní správy.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a) směsi, které mohou představovat specifické nebez-
pečí pro zdraví nebo životní prostředí,

b) náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi,
která může představovat specifické nebezpečí pro
zdraví nebo životní prostředí,

c) výstražné symboly a písmenné označení nebezpeč-
ných fyzikálně-chemických vlastností směsi a vlast-
ností směsi nebezpečné pro zdraví nebo životní
prostředí,

d) standardní věty označující specifickou rizikovost
směsi (R-věty),
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13) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Například zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
16) Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb.
17) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.



e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení se
směsí (S-věty).

§ 13

(1) V případě, že údaje požadované podle § 12
odst. 1 uvede dodavatel na štítku místo na obalu, musí
být štítek pevně připevněn k jedné nebo několika stra-
nám obalu tak, aby bylo možno údaje číst v poloze, ve
které je obal obvykle uložen. Plocha obalu nebo štítku
pro označení podle tohoto zákona je určena pouze pro
poskytování informací požadovaných tímto zákonem,
popřípadě doplňkových zdravotních a bezpečnostních
informací.

(2) Informace uvedené na obalu nebo štítku podle
§ 12 odst. 1 až 4 musí zřetelně vystupovat z jejich po-
zadí a musí mít takovou velikost a uspořádání, aby byly
snadno čitelné. Barva a provedení označení musí být
takové, aby výstražný symbol a jeho pozadí zřetelně
vynikaly.

(3) Při označování nebezpečné směsi v obalu, je-
hož obsah nepřesahuje 125 ml, se v označení směsi ne-
uvedou

a) R-věty a S-věty, je-li tato směs zařazena do jedné
nebo více skupin nebezpečnosti podle § 5 odst. 1
písm. b), d) nebo j) s výjimkou směsí s přiřazenou
větou R41,

b) R-věty a S-věty, je-li tato směs zařazena do sku-
piny nebezpečnosti podle § 5 odst. 1 písm. o) s při-
řazeným výstražným symbolem „N“,

c) S-věty, je-li tato směs zařazena do skupiny nebez-
pečnosti podle § 5 odst. 1 písm. e) nebo o) bez
přiřazeného výstražného symbolu „N“.

(4) Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou
směs zařazenou do jedné nebo více skupin nebezpeč-
nosti podle § 5 odst. 1 písm. f), g) nebo i) určenou k na-
bízení nebo k prodeji spotřebiteli, opatří tuto směs ná-
vodem k použití, který může být uveden místo na
obalu nebo štítku v příbalovém letáku. Skutečnost, že
jsou některé údaje uvedeny v příbalovém letáku, musí
být uvedena na obalu nebo štítku.

§ 14

(1) Na základě žádosti dovozce nebo následného
uživatele, který uvádí na trh nebezpečnou směs, povolí
Ministerstvo životního prostředí v označení této směsi
místo názvů nebezpečných látek přítomných ve směsi
používání názvů, které identifikují nejdůležitější
funkční chemické skupiny, nebo názvů alternativních,
pokud dovozce nebo následný uživatel uvede, že zve-
řejnění názvu látky na štítku nebo v bezpečnostním
listu ohrožuje jeho obchodní tajemství nebo jeho práva
duševního vlastnictví. Žádost je možné podat jen pro
látky zařazené do skupin nebezpečnosti stanovených
prováděcím právním předpisem.

(2) Postup podle odstavce 1 nelze použít, pokud je
pro danou látku stanoven hygienický limit podle jiného
právního předpisu18).

(3) Kromě obecných náležitostí musí žádost ob-
sahovat

a) identifikaci látky, pro kterou se navrhuje alterna-
tivní název,

b) návrh alternativního názvu a zdůvodnění jeho
použití,

c) obchodní název směsi,

d) informaci, zda jde o obchodní název stejný pro
celé Evropské společenství; pokud nejde, tak spe-
cifikaci názvu v jednotlivých členských zemích,

e) složení směsi,

f) klasifikaci směsi podle § 3 až 9,

g) označení směsi podle § 12,

h) zamýšlené použití směsi,

i) kopii bezpečnostního listu19).

(4) Pokud je nebezpečná látka přítomná ve směsi,
pro kterou je možno podat žádost podle odstavce 1
součástí několika směsí, postačuje jediná žádost o pou-
žití názvu, který identifikuje nejdůležitější funkční che-
mické skupiny, nebo alternativního názvu podle od-
stavce 1, pokud tyto směsi obsahují stejné látky pří-
tomné ve stejném koncentračním rozmezí a se stejnou
klasifikací, označením a očekávaným použitím. Pro
tuto nebezpečnou látku přítomnou ve směsi se poté
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18) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
19) Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/
/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.



ve všech dotčených směsích použije stejný název, který
identifikuje nejdůležitější funkční chemické skupiny,
nebo stejný alternativní název.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví skupiny ne-
bezpečnosti látek přítomných ve směsi, pro které je
možno podat žádost podle odstavce 1, a funkční che-
mické skupiny a chemické prvky, které je možno pou-
žít při tvorbě názvu podle odstavce 1.

(6) Dovozce nebo následný uživatel, kterému bylo
vydáno rozhodnutí podle odstavce 1, je povinen po-
skytnout kopii tohoto rozhodnutí orgánům všech člen-
ských států Evropské unie, ve kterých má v úmyslu
takto označenou směs uvádět na trh.

(7) Kopii písemného vyhotovení rozhodnutí o sou-
hlasu s používáním názvu podle odstavce 1 zašle Mi-
nisterstvo životního prostředí Ministerstvu zdravotnic-
tví.

§ 15

(1) Ministerstvo životního prostředí na základě žá-
dosti dovozce nebo následného uživatele, kteří uvádějí
na trh nebezpečnou směs, povolí výjimku z požadavků
na označování směsi. Obal nebezpečné směsi se na zá-
kladě výjimky z označení

a) označí jiným vhodným způsobem, pokud je příliš
malý nebo jinak nevhodný

1. pro označování podle § 12 odst. 1 nebo 2, nebo

2. pro označování podle § 12 odst. 1 nebo 2, nejde
o případy uvedené v písmeni b) a není důvod se
obávat nebezpečí pro fyzické osoby, které
s touto nebezpečnou směsí zacházejí, nebo
pro jiné fyzické osoby,

b) neoznačí nebo označí odlišně od požadavků uve-
dených v § 12 odst. 1 nebo 2 a v § 13 odst. 1, 2 a 4,
pokud jde o směs zařazenou do jedné nebo více
skupin nebezpečnosti podle

1. § 5 odst. 1 písm. b) až f) a j) a v obalu je ob-
saženo tak malé množství této směsi, že nepřed-
stavuje nebezpečí pro fyzické osoby, které s ní
zacházejí, nebo pro jiné fyzické osoby, nebo

2. § 5 odst. 1 písm. o) a v obalu je obsaženo tak
malé množství této směsi, že nepředstavuje ne-
bezpečí pro životní prostředí.

(2) Kromě obecných náležitostí musí žádost ob-
sahovat

a) identifikaci směsi,

b) návrh výjimky v označování a její zdůvodnění,

c) kopii bezpečnostního listu19).

(3) Kopii písemného vyhotovení rozhodnutí o sou-
hlasu s použitím výjimky z požadavků na označování
této směsi zašle Ministerstvo životního prostředí Minis-
terstvu zdravotnictví.

(4) Dovozce nebo následný uživatel, kterému byla
povolena výjimka z požadavků na označování, je povi-
nen použít výstražné symboly, standardní věty ozna-
čující specifickou rizikovost směsi a standardní pokyny
pro bezpečné zacházení se směsí stanovené prováděcím
právním předpisem.

§ 16

(1) Dodavatel, který uvádí na trh nebezpečnou
směs, splní pro účely tohoto zákona požadavky na
označování nebezpečné směsi zařazené do jedné nebo
více skupin nebezpečnosti podle § 5 odst. 1

a) v případě, že vnější obal obsahuje jeden nebo ně-
kolik vnitřních obalů, pokud je vnější obal ozna-
čen v souladu s podmínkami pro přepravu nebez-
pečných věcí v mezinárodní přepravě stanovenými
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika
vázána13) , 14), a vnitřní obaly jsou označeny v sou-
ladu s tímto zákonem,

b) v případě, že je opatřena jedním obalem, pokud je
takový obal označen v souladu s podmínkami pro
přepravu nebezpečných věcí v mezinárodní pře-
pravě, stanovenými mezinárodní smlouvou, kte-
rou je Česká republika vázána13) , 14), a dále v sou-
ladu s § 12 odst. 1 písm. a), b), c), e) a f), jde-li
o nebezpečnou směs; nebezpečná směs zařazená
do skupiny nebezpečnosti podle § 5 odst. 1
písm. o) obsahuje rovněž údaje podle § 12 odst. 1
písm. d),

c) v případě, že je opatřena zvláštním typem obalu,
jako jsou lahve pro přepravu plynů, pokud je ta-
kový obal označen v souladu se zvláštními poža-
davky uvedenými v prováděcím právním předpisu.

(2) V případě, kdy může dojít k uzavření kupní
smlouvy o koupi nebezpečné směsi, aniž by kupující
měl k dispozici informace uvedené na štítku nebo obalu
směsi, je dodavatel povinen v nabídce nebezpečné směsi
uvést informace o její nebezpečnosti.
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HLAVA III

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE
A ZKOUŠENÍ LÁTKY A SMĚSI

§ 17

Správná laboratorní praxe

(1) Správnou laboratorní praxí se pro účely tohoto
zákona rozumí systém zabezpečování jakosti týkající se
organizačního procesu a podmínek, za kterých se plá-
nují, provádějí, sledují, zaznamenávají, archivují a ozna-
mují neklinické studie bezpečnosti látky a směsi pro
zdraví a životní prostředí.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví zásady
správné laboratorní praxe (dále jen „zásady“).

Osvědčení o dodržování zásad

§ 18

(1) Zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo
směsi pro účely tohoto zákona a přímo použitelných
předpisů Evropské unie20) , 21) může provádět pouze
osoba, která má osvědčení o dodržování zásad (dále
jen „osvědčení“).

(2) Za rovnocenné se považuje osvědčení udělené
členským státem Organizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj podle předpisů Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj22).

(3) Za rovnocenné se považuje osvědčení udělené
členským státem Evropské unie.

§ 19

(1) Osvědčení vydává Ministerstvo životního pro-
středí na základě žádosti osoby, která hodlá provádět
zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi.

(2) Kromě obecných náležitostí musí žádost o vy-
dání osvědčení obsahovat

a) jméno vedoucího testovacího zařízení,

b) číslo oprávnění k podnikatelské činnosti a

c) prohlášení o zavedení správné laboratorní praxe
s uvedením jména a příjmení fyzické osoby, která
za zavedení odpovídá.

(3) Podkladem pro vydání osvědčení je zpráva
o průběhu vstupní kontroly testovacího zařízení (dále
jen „vstupní kontrola“), kterou provádí Ministerstvem
životního prostředí zřízená právnická osoba pro ově-
řování zásad.

(4) V případě, že vstupní kontrola prokáže, že
osoba, která hodlá provádět zkoušení nebezpečných
vlastností látky nebo směsi, dodržuje zásady, vydá jí
Ministerstvo životního prostředí osvědčení. V opačném
případě vydá rozhodnutí, kterým žádost zamítne.

(5) Pokud budou při vstupní kontrole v dodržo-
vání zásad zjištěny závady, které nemají podstatný vliv
na kvalitu výsledků zkoušení nebezpečných vlastností
látky nebo směsi, Ministerstvo životního prostředí ří-
zení přeruší a stanoví lhůtu k jejich odstranění.

§ 20

(1) Průběžné ověřování dodržování zásad u drži-
tele osvědčení provádí Ministerstvem životního pro-
středí zřízená právnická osoba pro ověřování zásad for-
mou periodických kontrol testovacího zařízení (dále
jen „periodická kontrola“) nebo auditů studií.

(2) Osoba, která požádala o vydání osvědčení,
nebo držitel osvědčení umožní Ministerstvem život-
ního prostředí zřízené právnické osobě pro ověřování
zásad při vstupní kontrole, periodických kontrolách
a auditech studií vstup na pozemky, do objektů a pra-
covišť užívaných ke zkoušení a poskytne informace
o dodržování zásad v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem.

(3) Údaje zjištěné při vstupní kontrole a při perio-
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20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/796/EHS a směrnic Komise 91/155/
/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.

21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

22) Příloha II rozhodnutí Rady OECD o vzájemném uznávání údajů pro hodnocení chemických látek [C(81)30 v konečném
znění] ze dne 12. května 1981, ve znění rozhodnutí Rady OECD [C(97)186 v konečném znění] ze dne 26. listopadu 1997.
Přílohy I a II rozhodnutí – doporučení Rady OECD o shodě se zásadami správné laboratorní praxe [C(89)87 v konečném
znění] ze dne 2. října 1989, ve znění rozhodnutí Rady OECD [C(95)8 v konečném znění] ze dne 9. března 1995.



dických kontrolách nebo auditech studií, kromě názvu
laboratoře, kvality dodržování zásad a data provedené
kontroly, se považují za důvěrné a mohou být posky-
továny pouze orgánům vykonávajícím kontrolní čin-
nost, Ministerstvem životního prostředí zřízené práv-
nické osobě pro ověřování zásad, laboratoři nebo spon-
zorovi studie, jichž se konkrétní kontrola nebo audit
studie přímo týká.

(4) V případě nedodržování zásad zjištěného při
periodické kontrole nebo na základě žádosti držitele
osvědčení může Ministerstvo životního prostředí roz-
hodnutím zrušit osvědčení.

(5) Osvědčení zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

b) zánikem právnické osoby, nebo

c) rozhodnutím o zrušení osvědčení.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah infor-
mací o dodržování zásad, které mají být poskytnuty při
vstupní a periodické kontrole a auditu studie, vzor
osvědčení, průběh vstupní kontroly, periodické kon-
troly a auditu studie a náležitosti zprávy o jejich prů-
běhu.

Zkoušení látky a směsi

§ 21

(1) Zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo
směsi se pro účely tohoto zákona provádí u látky
a směsi ve stavu, v jakém se vyrábějí nebo uvádějí na
trh.

(2) Osoba, která provádí zkoušení nebezpečných
vlastností látky nebo směsi, je povinna při předkládání
výsledků takového zkoušení písemně potvrdit, že
zkoušky byly provedeny v souladu se zásadami.

HLAVA IV

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

§ 22

Oznamovací povinnost

(1) Dovozce nebo následný uživatel23), který jako

první uvádí na trh Evropské unie na území České re-
publiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické
vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující
zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs
poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravot-
nictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně infor-
mací o jejím úplném složení a fyzikálně-chemických
vlastnostech v elektronické podobě a v rozsahu stano-
veném prováděcím právním předpisem.

(2) Dodavatel, který na území České republiky
uvádí na trh směs z jiného členského státu Evropské
unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlast-
nosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je
povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé
uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví
informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o je-
jím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsa-
žených v bezpečnostním listu v elektronické podobě
a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na
území České republiky detergent, je povinen do 45 dnů
ode dne, kdy tento detergent uvedl na trh poprvé, po-
skytnout Ministerstvu zdravotnictví informace obsa-
žené v datovém listu podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o detergentech24) v elektronické
podobě.

(4) Distributor, který na území České republiky
uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evrop-
ské unie, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento
detergent poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu
zdravotnictví informace zveřejněné výrobcem podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergen-
tech24) v elektronické podobě.

(5) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel po-
dle odstavců 1 a 2 a výrobce nebo distributor podle
odstavců 3 a 4 je povinen každou změnu informací
poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve
lhůtě 45 dnů od změny informací.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah infor-
mací požadovaných podle odstavců 1 až 4.
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23) Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.

24) Čl. 9 odst. 3 a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech,
v platném znění.



HLAVA V

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

§ 23

Orgány státní správy

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek
obsažených ve směsích a v předmětech na trh a v uvá-
dění směsí na trh podle tohoto zákona vykonávají

a) Ministerstvo životního prostředí,

b) Ministerstvo zdravotnictví,

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

d) Česká inspekce životního prostředí,

e) krajské hygienické stanice,

f) celní úřady,

g) Státní úřad inspekce práce,

h) Státní rostlinolékařská správa.

§ 24

Ministerstvo životního prostředí

(1) Ministerstvo životního prostředí

a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti
ochrany životního prostředí před škodlivými
účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve smě-
sích a předmětech,

b) je ústředním kontaktním místem v souladu s přímo
použitelnými předpisy Evropské unie20) , 21) za
účelem poskytování poradenství výrobcům, do-
vozcům, následným uživatelům a dalším zúčastně-
ným osobám ohledně jejich povinností a odpověd-
nosti podle těchto nařízení,

c) vykonává státní dozor v oblasti ochrany životního
prostředí před škodlivými účinky látek, směsí
nebo látek obsažených ve směsích nebo předmě-
tech, vyráběných, uváděných na trh nebo použí-
vaných,

d) vydává a zrušuje osvědčení o dodržování zásad
podle § 19 odst. 1 a § 20 odst. 4,

e) vede seznam držitelů osvědčení o dodržování zá-
sad a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva život-
ního prostředí,

f) vykonává funkci příslušného orgánu v souladu
s přímo použitelnými předpisy Evropské unie2)
a zastupuje Českou republiku v orgánech Evrop-
ské agentury pro chemické látky,

g) povoluje výjimky podle čl. 2 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/

/200620) nebo čl. 1 odst. 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200821),

h) informuje veřejnost o rizicích látek v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie20).

(2) Poskytuje Ministerstvu zdravotnictví informa-
ce o udělení výjimky podle § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1.

(3) Ministerstvo životního prostředí poskytuje pří-
slušným orgánům Evropské unie a Evropské agentuře
pro chemické látky v rámci své působnosti zprávy a sta-
noviska v rozsahu, podobě a časových intervalech
v souladu s požadavky předpisů Evropské unie na
úseku ochrany životního prostředí před škodlivými
účinky látek nebo látek obsažených ve směsích a před-
mětech a směsí.

(4) Ministerstvo životního prostředí spolupracuje
s příslušnými orgány Evropské unie, Evropskou agen-
turou pro chemické látky a příslušnými orgány člen-
ských států Evropské unie na úseku ochrany životního
prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek ob-
sažených ve směsích a předmětech a směsí.

§ 25

Ministerstvo zdravotnictví

(1) Ministerstvo zdravotnictví

a) je ústředním orgánem státní správy na úseku
ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky
látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích
a předmětech,

b) shromažďuje informace předkládané podle § 22
odst. 1 až 5 a čl. 45 přímo použitelného předpisu
Evropské unie o klasifikaci, balení a označování
látek a směsí21) a umožňuje dálkový přístup
k nim Toxikologickému informačnímu středisku,

c) umožňuje správním úřadům uvedeným v § 23, Mi-
nisterstvu vnitra, hasičským záchranným sborům
krajů a krajským úřadům za účelem ochrany ve-
řejného zájmu, zejména ochrany života a zdraví,
dálkový přístup k informacím v rozsahu stanove-
ném prováděcím právním předpisem,

d) zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské
agentury pro chemické látky,

e) v rámci své působnosti informuje veřejnost o rizi-
cích látek nebo látek obsažených ve směsích a před-
mětech nebezpečných pro zdraví.

(2) Ministerstvo zdravotnictví poskytuje přísluš-
ným orgánům Evropské unie a příslušným orgánům
členských států Evropské unie zprávy a stanoviska
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v rozsahu, podobě a časových intervalech v souladu
s požadavky právních předpisů Evropské unie na úseku
ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky lá-
tek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a předmě-
tech.

(3) Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s pří-
slušnými orgány Evropské unie a příslušnými orgány
členských států Evropské unie na úseku ochrany ve-
řejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí
nebo látek obsažených ve směsích a předmětech.

§ 26

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské
agentury pro chemické látky,

b) spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí
při poskytování poradenství výrobcům, dovoz-
cům, následným uživatelům a dalším zúčastněným
osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti
podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie20) , 21),

c) informuje veřejnost o rizicích látek podle čl. 123
přímo použitelného předpisu Evropské unie o re-
gistraci, hodnocení, povolování a omezování che-
mických látek20).

§ 27

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo
předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona,
právních předpisů vydaných k jeho provedení,
přímo použitelných předpisů Evropské unie2)
a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zá-
kona,

b) ukládá pokuty za porušení povinností podle to-
hoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.

§ 28

Krajská hygienická stanice

Krajská hygienická stanice

a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo
předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona,

právních předpisů vydaných k jeho provedení,
přímo použitelných předpisů Evropské unie2)
a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zá-
kona, z hlediska ochrany zdraví,

b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto
zákona, právních předpisů vydaných k jeho pro-
vedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle
tohoto zákona, pokud upravují obsah látek v před-
mětech určených pro styk s potravinami, hračkách,
kosmetických prostředcích, výrobcích pro děti ve
věku do 3 let a ve výrobcích určených k přímému
styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při
jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, rozvodu,
shromažďování, měření dodávky a dalších obdob-
ných účelech,

c) ukládá pokuty za porušení povinností podle to-
hoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.

§ 29

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce

a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo
předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona,
právních předpisů vydaných k jeho provedení,
přímo použitelných předpisů Evropské unie2)
a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zá-
kona, z hlediska bezpečnosti práce,

b) ukládá pokuty za porušení povinností podle to-
hoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.

§ 30

Celní úřad

Celní úřad

a) vede evidenci všech látek a směsí vyvezených
z území České republiky a dovezených na území
České republiky. Do této evidence umožní pra-
covníkům Ministerstva životního prostředí, Minis-
terstva zdravotnictví, České inspekce životního
prostředí, Státní rostlinolékařské správy a kraj-
ských hygienických stanic nahlížet, pořizovat si
z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie,

b) kontroluje, jak jsou vývozci a dovozci dodržována
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ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vy-
daných k jeho provedení, přímo použitelných
předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních
orgánů podle tohoto zákona,

c) ukládá pokuty za porušení povinností podle to-
hoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona.

§ 31

Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa

a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek a směsí do-
držována ustanovení tohoto zákona, právních
předpisů vydaných k jeho provedení, přímo pou-
žitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí
správních orgánů podle tohoto zákona, pokud se
týkají klasifikace, balení a označování přípravků na
ochranu rostlin,

b) ukládá pokuty za porušení povinností podle to-
hoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho
provedení, přímo použitelných předpisů Evropské
unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto
zákona a dává Ministerstvu životního prostředí
podněty k výkonu státního dozoru před škodli-
vými účinky vyráběných, uváděných na trh nebo
používaných přípravků na ochranu rostlin nebo
dalších prostředků na ochranu rostlin.

§ 32

Výkon kontroly

(1) Při výkonu kontroly podle tohoto zákona jsou
fyzické osoby vykonávající kontrolu oprávněny poři-
zovat si fotodokumentaci a odebírat vzorky látky,
směsi nebo látky v předmětu za účelem zjištění jejich
složení a provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.

(2) Za odebrané vzorky se kontrolované osobě
poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se látka, směs
nebo předmět v okamžiku odebrání vzorku prodává na
trhu, a to po posouzení, že látka, věc nebo předmět
splňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použi-
telných předpisů Evropské unie2).

HLAVA VI

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 33

Nápravná opatření

(1) Příslušný správní orgán je oprávněn nařídit

a) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v roz-
poru s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo
označování stanovenými tímto zákonem nebo
přímo použitelným předpisem Evropské unie
o klasifikaci, balení a označování21), aby uvedla
ve stanovené lhůtě jejich klasifikaci, balení a ozna-
čování do souladu s tímto zákonem nebo přímo
použitelným předpisem Evropské unie o klasifi-
kaci, balení a označování21),

b) osobě, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo
předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek20), její stažení z trhu,

c) osobě, která porušila zákaz nebo omezení uvádět
na trh látku samotnou nebo obsaženou ve směsi
nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použi-
telného předpisu Evropské unie o registraci, hod-
nocení, povolování a omezování chemických lá-
tek20), její stažení z trhu,

d) k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění
látek, směsí nebo předmětů na trh zneškodnění
nebezpečné látky, směsi nebo předmětu na ná-
klady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li
vlastník znám, jestliže hrozí poškození zdraví
nebo ohrožení života člověka, životního prostředí
anebo jestliže již k němu došlo,

e) k odstranění protiprávního stavu v oblasti dovozu
a vývozu látek, směsí nebo předmětů zneškodnění
nebezpečné látky, směsi nebo předmětu na ná-
klady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li
vlastník znám, jestliže hrozí poškození zdraví
nebo ohrožení života člověka, životního prostředí
anebo jestliže již k němu došlo,

f) k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění
přípravků na ochranu rostlin nebo dalších pro-
středků na ochranu rostlin na trh zneškodnění ne-
bezpečného přípravku na ochranu rostlin nebo
dalšího prostředku na ochranu rostlin anebo sou-
běžného přípravku na ochranu rostlin na náklady
jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li vlastník
znám, jestliže hrozí škody na zdraví lidí nebo zví-
řat nebo poškození životního prostředí anebo jest-
liže již k němu došlo.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o stažení látky,
směsi nebo předmětu z trhu nebo zneškodnění nebez-
pečné látky, směsi nebo předmětu nemá odkladný úči-
nek.
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§ 34

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek
nebo směsí nebezpečných pro zdraví a životní prostředí
pro účely tohoto zákona se dopustí správního deliktu
tím, že

a) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky
nebo směsi pro účely tohoto zákona a přímo pou-
žitelných předpisů Evropské unie20) , 21) bez
osvědčení podle § 18 odst. 1, nebo

b) v rozporu s § 21 odst. 2 písemně nepotvrdí, že
zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo
směsi bylo provedeno v souladu se zásadami.

(2) Výrobce nebo dovozce se dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o registraci, hodnocení, povolování a ome-
zování chemických látek20) vyrobí nebo doveze
látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, aniž
by ji registroval nebo oznámil, nebo

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21) neoznámí údaje o klasifikaci.

(3) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o detergentech uvede na trh detergent
nebo povrchově aktivní látku pro detergenty, aniž
by splnil kritéria biologické rozložitelnosti, nebo

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o detergentech uvede na trh detergent
nebo povrchově aktivní látku pro detergenty, aniž
by poskytl Ministerstvu zdravotnictví stanovené
informace.

(4) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o registraci, hodnocení, povolování a ome-
zování chemických látek20) uvede na trh nebo
používá látku bez povolení,

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o perzistentních organických znečišťují-

cích látkách25) vyrobí, uvede na trh nebo používá
látku, nebo

c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21) neklasifikuje látku nebo směs před jejich
uvedením na trh nebo je klasifikuje odlišně, než
stanoví tento předpis.

(5) Dovozce nebo následný uživatel se dopustí
správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3 nebo v rozporu
s § 5 neklasifikuje látku nebo směs před jejich uve-
dením na trh nebo je klasifikuje odlišně, než sta-
noví tato ustanovení, nebo

b) v rozporu s § 4 odst. 4 neuchovává údaje použité
pro klasifikaci směsi po dobu, po kterou je tato
směs uváděna na trh, nebo po dobu dalších 10 let
od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne
na vyžádání příslušným správním orgánům.

(6) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo dis-
tributor se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o registraci, hodnocení, povolování a ome-
zování chemických látek20) neposkytne informace
v dodavatelském řetězci,

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o registraci, hodnocení, povolování a ome-
zování chemických látek20) vyrobí, uvede na trh
nebo použije látku nebo látku ve směsi nebo před-
mětu,

c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21) uvede na trh látku nebo směs klasifiko-
vanou jako nebezpečná, aniž by je označil a zaba-
lil,

d) v rozporu s § 11 až 16 uvede na trh směs, která je
klasifikovaná jako nebezpečná, nebo směs, která
může představovat specifické nebezpečí, aniž by
ji označil a zabalil,

e) v rozporu s § 11 odst. 4 neuchovává doklady o spl-
nění požadavků na obal směsi po dobu, po kterou
je tato směs uváděna na trh, a po dobu dalších
10 let od posledního uvedení na trh, nebo je ne-
poskytne na vyžádání příslušným správním orgá-
nům,
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f) v rozporu s § 12 odst. 5 neuchovává údaje použité
pro označení směsi po dobu, po kterou je tato
směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let od
posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na
vyžádání příslušným správním orgánům, nebo

g) v rozporu s § 16 odst. 2 neuvede v nabídce nebez-
pečné směsi, která umožňuje uzavření kupní
smlouvy o koupi nebezpečné směsi, aniž by kupu-
jící měl k dispozici informace uvedené na štítku
nebo obalu směsi, informace o její nebezpečnosti,

h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21) neuchovává doklady o splnění poža-
davků na klasifikaci a označování látky nebo směsi
po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uvá-
děna na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního
uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání
příslušným správním orgánům,

i) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21) neuvede v nabídce nebezpečné látky
nebo směsi, která umožňuje uzavření kupní
smlouvy bez znalosti informací uvedených na
štítku nebo obalu látky nebo směsi, informace o její
nebezpečnosti.

(7) Vývozce nebo dovozce se dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o vývozu a dovozu nebezpečných che-
mických látek26) doveze nebo vyveze látku, nebo

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ské unie o vývozu a dovozu nebezpečných che-
mických látek26) neposkytne Ministerstvu život-
ního prostředí informace o dovozu a vývozu.

(8) Vývozce se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých slouče-
nin a směsí rtuti27) vyveze rtuť, její sloučeniny nebo
směsi.

(9) Výrobce působící v oblasti výroby chloru a al-
kalických hydroxidů se dopustí správního deliktu tím,
že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých slouče-

nin a směsí rtuti27) neposkytne Ministerstvu životního
prostředí stanovené informace.

(10) Následný uživatel se dopustí správního de-
liktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek20) nevyhotoví zprávu
o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské
agentuře pro chemické látky stanovené informace.

(11) Žadatel o registraci nebo následný uživatel se
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických lá-
tek20) neposkytne Evropské agentuře pro chemické
látky stanovené informace.

(12) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel,
který jako první uvádí na trh na území České republiky
směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlast-
nosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, se
dopustí správního deliktu tím, že neposkytne Minister-
stvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1 nebo 2.

(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh
na území České republiky detergent, se dopustí správ-
ního deliktu tím, že neposkytne Ministerstvu zdravot-
nictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4.

(14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, vý-
robce nebo distributor se dopustí správního deliktu
tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Mi-
nisterstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5.

(15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs,
která nesplňuje požadavky na její klasifikaci, balení
nebo označování podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie21), se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu
podle § 33 odst. 1 nezjedná nápravu.

(16) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs,
která nesplňuje požadavky na její klasifikaci, balení
nebo označování podle hlavy II, se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného
správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. a) nezjedná
nápravu.

(17) Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi
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nebo předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie20),
se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s roz-
hodnutím příslušného správního úřadu podle § 33
odst. 1 písm. b) nestáhne takovou látku, směs nebo
předmět z trhu.

(18) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení
uvádění na trh látky samotné nebo obsažené ve směsi
nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie20), se dopustí správního
deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného
správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. c) nestáhne
takovou látku, směs nebo předmět z trhu.

(19) Dovozce nebo následný uživatel uvádějící na
trh na území České republiky nebezpečnou směs, kte-
rému bylo vydáno rozhodnutí povolující mu v označení
této směsi použít místo názvů určitých nebezpečných
látek přítomných ve směsi názvy, které identifikují nej-
důležitější funkční chemické skupiny nebo názvy alter-
nativní, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu
s § 14 odst. 6 neposkytne kopii tohoto rozhodnutí
orgánům členských států Evropské unie, ve kterých
má v úmyslu s takto označenou směsí v rámci své ob-
chodní činnosti nakládat.

(20) Za správní delikty se uloží pokuta

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo c), od-
stavce 6 písm. b) nebo c), nebo odstavce 15, 17
nebo 18,

b) do 4 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 5 písm. a), odstavce 6 písm. d) nebo g) nebo
odstavce 16,

c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), h) nebo i),
odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8,

d) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. e) a f) nebo od-
stavce 19,

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3
písm. a) nebo b), odstavce 7 písm. b) nebo od-
stavců 9 až 13,

f) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b) nebo odstavce 14.

§ 35

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže

prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při rozhodování o uložení pokuty a určení její
výměry osobě se přihlédne k závažnosti správního de-
liktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho násled-
kům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do
3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona ze správ-
ních orgánů uvedených v § 23 písm. d) až h) v prvním
stupni projednává ten, který spáchání správního deliktu
zjistil jako první.

HLAVA VII

PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZRUŠOVACÍ
USTANOVENÍ

§ 36

Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená a nedokončená do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

(2) Povolení k použití alternativního názvu v ozna-
čení směsi, souhlas s výjimkou z požadavků na ozna-
čování směsí a osvědčení o dodržování zásad vydaná
Ministerstvem životního prostředí podle dosavadních
právních předpisů zůstávají v platnosti.

(3) Informační povinnost podle § 22 odst. 1 až 5
o směsích a detergentech, které jsou v době nabytí účin-
nosti tohoto zákona na trhu na území České republiky,
musí být splněna do 1. prosince 2012.

§ 37

Zmocnění k vydání prováděcích
právních předpisů

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláš-
ku k provedení § 6 odst. 3, § 11 odst. 3 a § 12 odst. 6.

(2) Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku
k provedení § 22 odst. 6.

(3) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku
k provedení § 14 odst. 5, § 17 odst. 2 a § 20 odst. 6.
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§ 38

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a che-
mických přípravcích a o změně některých zákonů.

2. Zákon č. 345/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné labo-
ratorní praxe.

5. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o chemických látkách
a chemických přípravcích a o změně některých zá-
konů, týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných chemických látek a chemických pří-
pravků.

6. Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alter-
nativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné
chemické látky v označení nebezpečného chemic-
kého přípravku a udělování výjimek na balení
a označování nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků.

7. Vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní
praxe.

8. Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající
se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků.

9. Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající
se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění
vyhlášky č. 369/2005 Sb.

10. Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající
se klasifikace, balení a označování nebezpečných

chemických látek a chemických přípravků, ve znění
pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných
chemických látek a nebezpečných chemických pří-
pravků.

12. Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací
o některých nebezpečných chemických příprav-
cích.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o inspekci práce

§ 39

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/
/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 73/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slova „zvláštním právním před-
pisem9)“ nahrazují slovy „zvláštními právními před-
pisy9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způso-
bených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/
/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).“.

2. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zb), které včetně po-
známky pod čarou č. 75 zní:

„zb) nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracoviš-
tích, stanovená právními předpisy, které upravují
povinnosti právnických osob a podnikajících fy-
zických osob při používání chemických látek nebo
látek obsažených ve směsích75).

75) Zákon č. 350/2011 Sb.“.

3. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „o) a u)“ na-
hrazují slovy „o), u) a zb)“.
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4. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno zb), které zní:

„zb) nedodržuje opatření k zamezení rizik na pracoviš-
tích, stanovená právními předpisy, které upravují
povinnosti právnických osob a podnikajících fy-
zických osob při používání chemických látek nebo
látek obsažených ve směsích75).“.

5. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „o) a u)“ na-
hrazují slovy „o), u) a zb)“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o požární ochraně

§ 40

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona
č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/
/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „nebezpečné
látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidu-
jící, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé1b), v cel-
kovém množství převyšujícím 1 000 kg těchto látek
a přípravků v pevném stavu nebo 250 litrů těchto látek
a přípravků v kapalném stavu“ nahrazují slovy „látky
a směsi klasifikované podle zvláštního právního před-
pisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako oxi-
dující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé,
nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií
nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14
a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném
předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství
těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu
nebo 250 litrů v kapalném stavu“.

Poznámky pod čarou č. 1b a 13 znějí:

„1b) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

13) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna-
čování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/
/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/
/2006, v platném znění.“.

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „nebezpečné
látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidu-

jící, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé1b), v cel-
kovém množství větším než 5 000 tun“ nahrazují slovy
„látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního
předpisu upravujícího oblast chemických látek1b) jako
oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé,
nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií
nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14
a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném
předpisu Evropské unie13), pokud celkové množství
těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun“.

3. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „zabezpečuje
přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném
nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako
extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v potrubí
o vnitřním průměru 0,8 m a větším“ nahrazují slovy
„v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabez-
pečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí
klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu
upravujícího oblast chemických látek1b) jako extrémně
hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných
nebo plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd
a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A
až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených
v přímo použitelném předpisu Evropské unie13)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 41

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/
/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb.,
zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/
/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/
/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008
Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb.,
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/
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/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/
/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb.,
zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/
/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010
Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zá-
kona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/
/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011
Sb. a zákona č. 262/2011 Sb., se položka 102 včetně
poznámky pod čarou č. 61 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

§ 42

V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ v zákonu
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnos-
tenský zákon), ve znění zákona č. 200/1994 Sb., zákona
č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 280/
/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998
Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,
zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 247/
/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000
Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb.,
zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona
č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 174/2002
Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zá-
kona č. 438/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/
/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb.,
zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 130/
/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 145/2010
Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se u předmětu podnikání
„Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpeč-
ných chemických přípravků a prodej chemických látek
a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce
toxické*) a toxické*)“ v prvém sloupci slova „chemic-
kých přípravků“ nahrazují slovy „chemických směsí“,
ve druhém sloupci se slova „chemických přípravků“
nahrazují slovy „chemických směsí“, ve třetím sloupci
se slova „§ 2 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických přípravcích a o změně ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ na-
hrazují slovy „§ 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 350/
/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích
a o změně některých zákonů (chemický zákon)“, slova
„chemického přípravku“ se nahrazují slovy „chemické
směsi“ a na konci textu se doplňují slova „ , zákona
č. 145/2010 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě

České republiky

§ 43

V zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě
České republiky, ve znění zákona č. 189/2006 Sb., se
část sedmnáctá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků

a účinných látek na trh a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., a některé další zákony

§ 44

V zákoně č. 125/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních pří-
pravků a účinných látek na trh a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.,
a některé další zákony, se část druhá zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění,
o integrovaném registru znečišťování a o změně

některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

§ 45

V zákoně č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované pre-
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venci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, se část dvanáctá zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o základních

registrech

§ 46

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, se část sto čtyřicátá zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím daňového řádu

§ 47

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění
zákona č. 153/2010 Sb., se část sto dvacátá čtvrtá zru-
šuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých

souvisejících zákonů

§ 48

V zákoně č. 245/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, se část druhá zru-
šuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 49

1. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.

2. Ustanovení hlavy II a § 34 odst. 5, § 34 odst. 6
písm. d) až g), § 34 odst. 16, § 34 odst. 19 a § 34
odst. 20 písm. b) a d) pozbývají platnosti uplynu-
tím dne 31. května 2015.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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Příloha č. 1 k zákonu č. 350/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 350/2011 Sb.
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