
 
 

Platné znění dotčených ustanovení měněných zákonů s vyznačením navrhovaných 
změn 

 
 
 
 
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn 
 

* * *  

 
Příloha č. 1 

 
 

23. 014 Výplň 
stálého nebo 
dočasného 
zubu (bez 
ohledu na 
počet 
plošek, 
včetně 
rekonstrukce 
růžku) 

W  
Hrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v 
rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího 
kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných 
zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah 
špičáků včetně a u těhotných a kojících žen hrazeno pouze 
při použití skloionomerního cementu. Není-li použití 
skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního 
stavu pojištěnce, hrazeno při použití dózovaného 
amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita 
pouze v rozsahu špičáků včetně. 
 
 

 
 

23. 014 Výplň 
stálého 
nebo 
dočasného 
zubu (bez 
ohledu na 
počet 
plošek, 
včetně 
rekonstruk
ce růžku) 

W 1. U pojištěnců do dne dosažení 15 let 
nebo u ošetření dočasného zubu hrazeno 
při použití plastického materiálu, nejde-li 
o amalgám, samopolymerující kompozit nebo 
fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále 
v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití 
samopolymerujícího kompozitu a v rozsahu 
stálých řezáků a stálých špičáků hrazeno i při 
použití fotokompozitu. Při použití dózovaného 
amalgámu se hradí jen v případech, kdy není 
použití jiného materiálu možné z hlediska 
zdravotního stavu pojištěnce. 
2. U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let 
hrazeno při použití dózovaného amalgámu 
v rozsahu celého chrupu v základním 
provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků 
hrazeno i při použití fotokompozitu 
nebo samopolymerujícího kompozitu. 
3. U těhotných a kojících žen hrazeno 
při použití plastického materiálu, nejde-li 
o amalgám, samopolymerující kompozit nebo 
fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále 
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v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití 
samopolymerujícího kompozitu. Při použití 
dózovaného amalgámu se hradí jen v 
případech, kdy není použití jiného materiálu 
možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. 
4. U pojištěnců neuvedených v bodech 1 až 3 
hrazeno při použití dózovaného amalgámu 
v rozsahu celého chrupu v základním 
provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků 
hrazeno i při použití samopolymerujícího 
kompozitu. 

 
 

 
 

24. 014 Fotokompo
zitní výplň 
stálého 
zubu (bez 
ohledu na 
počet 
plošek, 
včetně 
rekonstrukc
e růžku a 
dostavby 
plastické) 

W  
Hrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně. 
 
 

 
 
 

* * * 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona 

č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 

zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 

296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., 

zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 

326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č. 31/2011 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., 

zákona č. 264/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 

Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 

169/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 

č. 184/2014 Sb., zákona č. 229/2014 Sb., zákona č. 223/2015 Sb., zákona č.  243/2016 Sb., 

zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., s vyznačením 

navrhovaných změn 

 
 
 

 
Díl 11 

 
Odpad rtuti 

 
§ 37x 

 
(1) Odpad podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 

ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 je odpadem 
podle tohoto zákona. 

 
(2) Hospodářský subjekt podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/852 zašle ministerstvu v listinné nebo elektronické podobě 
 
a) formulář obsahující údaje podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 a 
b) kopie osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852 obdržených v předchozím kalendářním roce. 
 

(3) Provozovatelé zařízení provádějících prozatímní uložení odpadní rtuti 
a provozovatelé zařízení provádějících konverzi a případně solidifikaci odpadní 
rtuti zasílají výkaz podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/852 v listinné nebo elektronické podobě ministerstvu. 

 
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou  

a) vzor formuláře podle odstavce 2 písm. a),  
b) vzory osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852 a 
c) vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852. 
  

* * * 
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§ 66 
 
 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že využívá 
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s 
touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto 
zákonem. 
  
 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto zákona evidenci odpadů a 
zařízení nebo neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve 
stanovené lhůtě nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj týkající se 
zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po stanovenou dobu nearchivuje, 
  
b) nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
  
c) nezpracuje identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným 
odpadem tímto listem nevybaví, 
  
d) jako vlastník PCB, odpadů PCB nebo jako vlastník anebo provozovatel zařízení 
obsahujícího PCB nezašle v rozporu s § 27 odst. 8 ministerstvu plán postupného odstranění 
PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB, plán dekontaminace zařízení s obsahem 
PCB pro období 2009 až 2010 nebo v rozporu s § 27 odst. 9 nevypracuje seznam 
vlastněných, případně provozovaných zařízení, která obsahují PCB a nepodléhají evidenci, 
nebo jej nezašle do 31. prosince 2008 ministerstvu, nebo 
  
e) neplní povinnosti stanovené v § 18 odst. 3 až 11 nebo § 37b odst. 1 písm. i)., nebo 
 
f) nesplní povinnost uvedenou v čl. 12 nebo 14 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852  nebo ji splní v rozporu s § 37x odst. 2 nebo 3. 
 
 
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  
a) nezařadí odpad podle Katalogu odpadů, 
  
b) předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle tohoto zákona 
oprávněna, 
  
c) převezme odpad, přestože k jeho převzetí není podle tohoto zákona oprávněna, 
  
d) provozuje zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů bez potřebného souhlasu 
příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení k využívání nebo 
odstraňování odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, 
  
e) provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez potřebného souhlasu příslušného 
správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo provozuje zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, 
  
f) nevede ve stanoveném rozsahu evidenci PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci, 
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g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplní 
jinou povinnost související se zpětným odběrem, 
  
h) neustanoví za podmínek stanovených tímto zákonem odpadového hospodáře, 
  
i) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro odpad, za který odpovídá 
jako původce nebo oprávněná osoba, nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž 
hodnocení nebyla pověřena, nebo 
  
j) neprovede dekontaminaci nebo neodstraní zařízení podle § 27 odst. 1 do 31. prosince 
2010, 
  
k) neurčí si pověřeného zástupce za podmínek stanovených v § 37q, 
  
l) provozuje zařízení na recyklaci lodí v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o recyklaci lodí66), 
  
m) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o recyklaci lodí66) provede 
recyklaci lodi bez schváleného plánu recyklace lodi nebo v rozporu s ním. 
  
 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
  
a) zařadí odpad uvedený v § 6 odst. 1 písm. a), b) nebo c) jako odpad ostatní nebo nakládá 
s tímto odpadem jako s odpadem ostatním, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby 
podle § 9, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti, 
  
b) nakládá s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není 
povoleno, 
  
c) ředí nebo mísí odpady za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísí 
nebezpečné odpady navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního 
úřadu, 
  
d) nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu 
nebo v rozporu s ním, 
  
e) ukládá na skládku odpady, které jsou tímto zákonem nebo prováděcím právním 
předpisem zakázány ukládat na skládku, nebo při ukládání odpadů na skládku nedodržuje 
podmínky stanovené prováděcím právním předpisem, 
  
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo 
odpady nebo zařízeními podle části čtvrté, 
  
g) poruší při přeshraniční přepravě odpadů povinnost stanovenou přímo použitelným 
předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů39) nebo nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 nebo neplní podmínky stanovené v rozhodnutí 
ministerstva vydaném podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství o 
přepravě odpadů39) nebo podle části deváté,  
  
h) nakládá s odpady perzistentních organických znečišťujících látek v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropských společenství o perzistentních organických znečišťujících 
látkách30a) nebo nevede evidenci o odpadech perzistentních organických znečišťujících látek 
nebo neohlašuje údaje podle § 39 odst. 8, 
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i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců nebo povinných osob, k němuž je potřeba 
oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31l nebo 38c, bez tohoto oprávnění, 
nebo bez oprávnění k provozování kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření 
smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, nebo 
  
j) jako provozovatel systému podle § 31l nebo 38c poruší některou povinnost, kterou 
provozovateli systému ukládá tento zákon., 
 
k) prozatímně uloží odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 , nebo 
 
l) trvale odstraní odpadní rtuť v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852. 
 
 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší 
jinou povinnost stanovenou tímto zákonem nebo povinnost uloženou rozhodnutím na 
základě tohoto zákona. 
  
 (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezašle ve 
stanoveném rozsahu nebo lhůtě příslušnému krajskému úřadu údaje týkající se zařízení k 
nakládání s odpady. 
  
 (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 
zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů nesplní povinnost zaslat ministerstvu 
zprávu o recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prováděcí pravidla pro výpočet 
recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů63). 
  
 (8) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  
a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 
  
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 7, 
  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 5 nebo 6, 
  
d) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, 
  
e) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4. 
  
 (9) Přestupky podle odstavce 1 projednává obecní úřad, přestupky podle odstavců 2 
a 5 projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, přestupky podle odstavce 6 
projednává krajský úřad a přestupky podle odstavců 2 až 5 a 7 projednává inspekce. 
 
 
 

* * * 
 

HLAVA II  
 

PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB  
 

§ 69  
 
 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
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a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto 
zákonem,  
  
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného 
odběru.  
  
 (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí skládku nebo 
odkládá odpady mimo vyhrazená místa.  
  
 (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
  
a) převezme odpad do svého vlastnictví,  
  
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o 
přepravě odpadů39) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 nebo 
uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,  
  
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou 
podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za 
účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.  
  
 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do  
  
a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,  
  
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,  
  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.  
  
 (5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad, přestupky podle 
odstavce 3 projednává inspekce.  
  
 
 
62) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic. 
 Nařízení Rady (EU) č. 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou 
vlastnost HP 14 „ekotoxický“. 
 

 
 

* * * 
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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění zákona č. 
279/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a 
zákona č. 299/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 
 
 
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. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o 
vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, v platném znění 
 
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 znečišťujících 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a 
o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. 
 
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 chemických látek (REACH). 
 
 

 
§ 23 

Orgány státní správy 
 
Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích a v předmětech na 
trh nebo jejich používání a v uvádění směsí na trh nebo jejich používání podle tohoto 
zákona vykonávají 
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a)  Ministerstvo životního prostředí, 
b)  Ministerstvo zdravotnictví, 
c)  Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
d)  Ministerstvo obrany 
d) e)  Česká inspekce životního prostředí 
e) f)  krajské hygienické stanice, 
f) g)  celní úřady, 
g) h)  Státní úřad inspekce práce, 
h) i)     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
 
 

* * * 
 

 
§ 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 směsích a předmětech, 
 
b) je ústředním kontaktním místem v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie20),21)  za účelem poskytování poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a 
dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle těchto nařízení, 
 
c) vykonává státní dozor v oblasti ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek, 
směsí nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech, vyráběných, uváděných na trh 
nebo používaných, 
 
d) vydává a zrušuje osvědčení o dodržování zásad podle § 19 odst. 1 a § 20 odst. 4,  
 
e) vede seznam držitelů osvědčení o dodržování zásad a zveřejňuje jej ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí, 
 
f) vykonává funkci příslušného orgánu v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské 
unie2) a zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské 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 informace o udělení výjimky podle § 14 odst. 1 a 
§ 15 odst.  
 
(3) Ministerstvo životního prostředí poskytuje příslušným orgánům Evropské unie a 
Evropské agentuře pro chemické látky v rámci své působnosti zprávy a stanoviska 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 předmětech a směsí. 
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(4) Ministerstvo životního prostředí spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie, 
Evropskou agenturou pro chemické látky a příslušnými orgány členských států Evropské 
unie na úseku ochrany životního prostředí před škodlivými účinky látek nebo látek 
obsažených ve směsích a předmětech a směsí. 

 
(5) Ministerstvo životního prostředí v rámci své působnosti podle odstavce 1 písm. f) 
přijímá oznámení podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852, posuzuje jeho úplnost a provádí hodnocení v něm uvedených informací 
podle čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení; v rámci hodnocení si vyžádá stanovisko 
Ministerstva zdravotnictví.  
 
(6) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí, že oznámení neobsahuje veškeré 
informace uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852, nebo je požádáno o doplňující informace Ministerstvem zdravotnictví podle 
§ 25 odst. 5, vyzve oznamovatele k doplnění oznámení a stanoví mu k tomu 
přiměřenou lhůtu. Pokud oznamovatel ve stanovené lhůtě oznámení nedoplní, jde-li o 
informace uvedené v čl. 8 odst. 3 písm. a), b) a d) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852, hledí se na toto oznámení, jako kdyby nebylo podáno. 
 
(7) Ministerstvo životního prostředí ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení stanoviska 
Ministerstva zdravotnictví předá oznámení Evropské komisi, pokud na základě 
provedeného hodnocení informací uvedených v oznámení shledá, že byla splněna 
kritéria podle čl. 8 odst. 6 prvního pododstavce nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852.  V opačném případě Ministerstvo životního prostředí v téže lhůtě 
sdělí s uvedením důvodů oznamovateli, že tato kritéria splněna nebyla. 
 
 
 
 

* * * 
 
 
 
 

§ 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) zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské agentury pro chemické látky, 
d) v rámci své působnosti informuje veřejnost o rizicích látek nebo látek obsažených 
ve směsích a předmětech nebezpečných pro zdraví. 
(2) Ministerstvo zdravotnictví poskytuje příslušným orgánům Evropské unie a 
příslušným orgánům členských států Evropské unie zprávy a stanoviska v rozsahu, 
podobě a časových intervalech v souladu s požadavky právních předpisů Evropské 
unie na úseku ochrany veřejného zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo 
látek obsažených ve směsích a předmětech. 
(3) Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje s příslušnými orgány Evropské unie a 
příslušnými orgány členských států Evropské unie na úseku ochrany veřejného zdraví 
před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích a 
předmětech. 
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 (4) Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti Ministerstva životního 
prostředí podle § 24 odst. 5 vydává stanovisko k oznámení podle čl. 8 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852. Toto stanovisko 
obsahuje posouzení, zda jsou splněna kritéria stanovená v čl. 8 odst. 6 prvním 
pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 z hlediska 
přínosů nového výrobku s přidanou rtutí či nového výrobního procesu pro 
lidské zdraví, rizika pro lidské zdraví a existence proveditelných technických 
alternativ, které by poskytly pro lidské zdraví srovnatelný přínos. Lhůta pro 
vydání tohoto stanoviska je 4 měsíce a ve zvláště složitých případech 7 měsíců 
ode dne obdržení žádosti Ministerstva životního prostředí.  
 
(5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví, že k provedení posouzení podle odstavce 
4 je nezbytné si od oznamovatele vyžádat doplňující informace, požádá 
Ministerstvo životního prostředí, aby si je od oznamovatele vyžádalo. Do doby, 
než Ministerstvo životního prostředí předá doplňující informace Ministerstvu 
zdravotnictví, lhůta pro vydání stanoviska podle odstavce 4 neběží.  
 
(6) Ministerstvo zdravotnictví vydává národní plán podle čl. 10 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852. 
 
 

 
* * * 

§ 26a 

Ministerstvo obrany 
 

Ministerstvo obrany 

a) zastupuje Českou republiku v orgánu Evropské obranné agentury pro 
koordinaci implementace Kodexu chování k povolování výjimek z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek za účelem zajišťování obrany státu,  

b) spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí při poskytování poradenství 
výrobcům a dovozcům týkajícího se jejich povinností a odpovědnosti 
vyplývajících z  přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí21) a  

c) vydává na žádost Ministerstva životního prostředí závazné stanovisko pro 
vydání rozhodnutí o povolení výjimky podle čl. 2 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200620), a to ve lhůtě 20 dnů ode dne obdržení 
žádosti; toto závazné stanovisko obsahuje posouzení, zda je požadovaná 
výjimka nezbytná pro účely zajišťování obrany státu.  

 

 
* * * 

 
 

§ 27 
 

Česká inspekce životního prostředí 
 
Česká inspekce životního prostředí 
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a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů výrobci, dovozci, 
následnými uživateli, distributory a dodavateli předmětů dodržována ustanovení 
tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných 
předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, 
  
b) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto 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 výrobci, dovozci, 
následnými uživateli, distributory a dodavateli předmětů dodržována ustanovení 
tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných 
předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z 
hlediska ochrany zdraví, 
  
b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a 
rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah látek 
v předmětech 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 obdobných účelech, 
  
c) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto 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 výrobci, dovozci, 
následnými uživateli, distributory a dodavateli předmětů dodržována ustanovení 
tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných 
předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z 
hlediska bezpečnosti práce, 
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b) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a rozhodnutí 
správních orgánů podle tohoto zákona. 

* * * 

 
 

§ 33 
 

Nápravná opatření 
  

 (1) Příslušné správní orgány podle § 23 písm. d) e až h) i jsou oprávněny nařídit 
  

a) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich 
klasifikaci, balení nebo označování stanovenými přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o klasifikaci, balení a označování21), aby pozastavila jejich další 
uvádění na trh do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu 
s těmito požadavky, 

 
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 použitelného 
předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek20), 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 náklady 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 náklady 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 prostředků na ochranu rostlin na trh zneškodnění nebezpečného přípravku na 
ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin anebo souběžného 
přípravku na ochranu rostlin na náklady jejich vlastníka, popřípadě držitele, není-li 
vlastník znám, jestliže hrozí škody na zdraví lidí nebo zvířat nebo poškození životního 
prostředí anebo jestliže již k němu došlo, 

 
g) zrušeno 

 
h) g) osobě, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující 

povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), jejich stažení z trhu, 
nebo 

 
 i)  h) osobě, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů 

a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
detergentech28), jeho stažení z trhu, nebo 
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i) osobě, která v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí, jeho stažení z trhu. 

 
(2) Odvolání proti rozhodnutí o stažení látky, směsi nebo předmětu z trhu nebo 
zneškodnění nebezpečné látky, směsi nebo předmětu nemá odkladný účinek. 

 
 
 

* * * 
 
 

§ 34 
 

Přestupky 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 přestupku tím, že 
a) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi pro účely tohoto 
zákona a přímo použitelných 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 přestupku tím, že 
a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace 
nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20), nebo 
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí21) neoznámí údaje o klasifikaci. 

  
(3) Výrobce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o detergentech28) uvede na trh na území České republiky 
a) povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které 
nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o detergentech28), nebo 
b) prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky 
nádobí pro spotřebitele. 

  
(4) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) uvede na trh nebo používá látku bez 
povolení, 
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních 
organických znečišťujících látkách25) vyrobí, uvede na trh nebo používá látku, nebo 
c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 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) zrušen 
 
(6) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí přestupku tím, ž 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) neposkytne informace v dodavatelském 
řetězci, 
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b) v rozporu s hlavou VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) vyrobí, uvede na trh nebo 
použije látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, 
c) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil její 
označení a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí21), 
d) zrušeno 
e) zrušeno 
f) zrušeno 
g) zrušeno 
h) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí21) neuchovává doklady o splnění požadavků na klasifikaci a 
označování látky nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna 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 Evropské 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, 
j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré informace, jež 
vyžaduje pro plnění svých povinností, po dobu, po kterou je tato látka nebo směs 
uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního uvedení na trh. 

  
(7) Vývozce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) doveze nebo vyveze látku, nebo 
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) neposkytne Ministerstvu životního prostředí 
informace o dovozu a vývozu. 
 
 (8) Vývozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti27) 

vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi. 
 
(9) Výrobce působící v oblasti výroby chloru a alkalických hydroxidů se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o zákazu 
vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti27) neposkytne Ministerstvu 
životního prostředí stanovené informace. 

 
(10) Následný uživatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek20) 
a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře 
pro chemické látky stanovené informace, nebo 
b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik 
identifikovaných 

1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty, 
2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo 
3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly 
poskytnuty. 

  
(11) Žadatel o registraci se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemickýchlátek20) 
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a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, 
b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při 
posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech, 
c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo 
d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je 
nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky. 

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

  
(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent, 
se dopustí přestupku tím, že 
a) uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie o detergentech28), 
b) uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných 
sloučenin fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28), 
nebo 
c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4. 
 
 (14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se dopustí 
přestupku tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví 
podle § 22 odst. 5. 

  
 (15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její 
klasifikaci, balení nebo označování stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropské unie21), se dopustí přestupku tím, že nepozastaví další uvádění této látky 
nebo směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. a). 

  
 (16) zrušen 

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

 
 (20) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující 
povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí přestupku 
tím, že nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující 
povrchově aktivní látku z trhu podle § 33 odst. 1 písm. h). 

  
 (21) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o detergentech28), se dopustí přestupku tím, že nestáhne takový 
detergent z trhu podle § 33 odst. 1 písm. i). 
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(22) Za přestupky se uloží pokuta 

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. a) 
nebo c), odstavce 6 písm. b) nebo c), nebo odstavce 15, 17 nebo 18,  
b) zrušeno 
c) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6 
písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), 
odstavce 11 písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,  
d) do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 písm. a) nebo d),  
e) zrušeno 
f) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), 
odstavce 3, odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 
písm. a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c), do  
g) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 14.  

 
(5) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí přestupku 
tím, že 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neposkytne informace 
v dodavatelském řetězci, 
b) v rozporu s hlavou VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) vyrobí, 
uvede na trh nebo použije látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, 
c) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil 
její označení a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí21), 
d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí21) neuchovává doklady o splnění požadavků 
na klasifikaci a označování látky nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka 
nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního uvedení na trh nebo 
je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům, 
e) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí21) neuvede informace o nebezpečnosti v 
nabídce nebezpečné látky nebo směsi, která umožňuje uzavření kupní smlouvy 
bez znalosti informací uvedených na štítku nebo obalu látky nebo směsi,  
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré 
informace vyžadované pro plnění jeho povinností po dobu, po kterou je látka 
nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního uvedení na trh. 
 
 
(6) Vývozce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) doveze nebo vyveze látku, nebo 
b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) neposkytne Ministerstvu životního prostředí 
informace o dovozu a vývozu. 
 
(7) Vývozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s  nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi nebo 
vyveze výrobky s přidanou rtutí. 
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(8) Dovozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 doveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi nebo 
doveze výrobky s přidanou rtutí. 
 
(9) Osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s  nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/852 
a) vyrobí výrobek s přidanou rtutí, 
b) použije ve výrobním procesu nebo novém výrobním procesu rtuť nebo její 

sloučeniny,  
c) vyrobí nový výrobek s přidanou rtutí nebo jej uvede na trh, nebo 
d)  použije volně balenou rtuť. 

 
(10) Následný uživatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek20) 
a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské 
agentuře pro chemické látky stanovené informace, nebo 
b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik 
identifikovaných 

1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty, 
2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo 
3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly 
poskytnuty. 

  
(11) Žadatel o registraci se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek20) 

a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, 
b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik 
zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v 
bezpečnostních listech, 
c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo 
d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, 
nebo je nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky. 
 
 
(12) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel, který jako první uvádí na trh na 
území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické 
vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, se dopustí přestupku 
tím, že neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1 nebo 
2. 
 
(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky 
detergent, se dopustí přestupku tím, že 
a) uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28), 
b) uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a 
jiných sloučenin fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
detergentech28), nebo 
c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4. 
 
 (14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se 
dopustí přestupku tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých 
Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5. 
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 (15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na 
její klasifikaci, balení nebo označování stanovené přímo použitelným předpisem 
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21), se dopustí 
přestupku tím, že nepozastaví další uvádění této látky nebo směsi na trh podle 
§ 33 odst. 1 písm. a). 
 
(16) Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo předmětu na trh, aniž 
splnila povinnost registrace podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie20), se dopustí přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného 
správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. b) nestáhne takovou látku, směs nebo 
předmět z trhu. 
 
(17) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění na trh látky samotné 
nebo obsažené ve směsi nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo 
použitelného předpisu Evropské unie20), se dopustí přestupku tím, že v rozporu 
s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. c) 
nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu. 
 
(18) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent 
obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické 
rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
detergentech28), se dopustí přestupku tím, že nestáhne takovou povrchově 
aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku z trhu podle § 
33 odst. 1 písm. h). 
 
(19) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu 
fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí přestupku tím, že 
nestáhne takový detergent z trhu podle § 33 odst. 1 písm. i). 
 
(20) Osoba, která v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/852 uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí, se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 
písm. i) nestáhla takový výrobek z trhu. 
 
(21) Za přestupky lze uložit pokutu 

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 
písm. a) nebo c), odstavce 5 písm. b) nebo c) nebo odstavců 15 až 17, 
 
b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5  
písm. a), d) až f), odstavce 6 písm. a), odstavců 7 až 9, odstavce 10 písm. b), 
odstavce 11 písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 18 až 20 
 
c) do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 písm. a) nebo d), 
 
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 
písm. b), odstavce 3, odstavce 6 písm. b), odstavce 10 písm. a), odstavce 11 
písm. c) c), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c), nebo 

 
e) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 
14. 
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* * * 

 
Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 
Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., 
zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 
264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb. a zákona č. 
290/2017 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 
 

§ 117  
 
 (1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 11 odst. 1 poskytuje zdravotní služby neuvedené v oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb, 

b) v rozporu s § 11 odst. 3 poskytuje zdravotní služby prostřednictvím osoby, která 
není způsobilá k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotních služeb, 

c) v rozporu s § 11 odst. 6 poskytuje zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení, 
které není pro poskytování zdravotních služeb technicky nebo věcně vybaveno, 

d) neustanoví odborného zástupce podle § 12 odst. 2 nebo § 14 odst. 5, 
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 a 2 nebo § 27 odst. 1 písm. c), 
f) nesplní oznamovací povinnost nebo nezveřejní informaci podle § 26 odst. 2 

nebo 4, 
g) v rozporu s § 26 odst. 3 nezajistí předání kopie zdravotnické dokumentace nebo 

výpisu ze zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, 
h) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. e) bodem 1, 2 nebo 3 neumožní při poskytování 

zdravotních služeb přítomnost jiných osob, 
i) umožní přítomnost jiných osob při poskytování zdravotních služeb, i když pacient 

jejich přítomnost odmítl podle § 28 odst. 3 písm. h), 
j) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. i) neumožní pacientovi přijímat návštěvy 

ve zdravotnickém zařízení, 
k) v rozporu s § 28 odst. 3 písm. j) neumožní pacientovi přijímat duchovní péči nebo 

duchovní podporu ve zdravotnickém zařízení, 
l) neumožní pacientovi se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními 

problémy dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným nebo dorozumívacími 
prostředky, které si sám zvolí, podle § 30 odst. 1, 

m) v rozporu s § 30 odst. 3 neumožní, aby měl pacient u sebe ve zdravotnickém 
zařízení vodicího nebo asistenčního psa, 

n) v rozporu s § 28 odst. 1 poskytne pacientovi zdravotní služby bez jeho souhlasu, 
o) neinformuje pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nebo nevystaví 

účet za uhrazené zdravotní služby podle § 45 odst. 2 písm. a), 
p) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. b) neumístí seznam cen poskytovaných 

zdravotních služeb tak, aby byl přístupný pacientům, 
q) neumístí údaj o provozní nebo ordinační době tak, aby byla tato informace 

přístupná pacientům podle § 45 odst. 2 písm. c), 
r) neopatří zdravotnické zařízení označením podle § 45 odst. 2 písm. d), 
s) nezpřístupní pacientům v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení 

poskytování zdravotních služeb informaci o poskytování neodkladné péče jiným 
poskytovatelem podle § 45 odst. 2 písm. e), 

t) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. f) nepředá zprávu o poskytnutých zdravotních 
službách, 
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u) nepředá potřebné informace o zdravotním stavu pacienta podle § 45 odst. 2 
písm. g), 

v) v rozporu s § 40 neoznámí soudu hospitalizaci pacienta nebo dodatečné omezení 
pacienta ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem, nebo 

w) nepředá uchazeči o zaměstnání lékařský posudek nebo potvrzení podle § 45 
odst. 3 písm. a). 

  
 (2) Poskytovatel se dopustí přestupku dále tím, že 

a) nezpracuje traumatologický plán podle § 47 odst. 1 písm. d), 
b) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. h) nezpracuje seznam zdravotních služeb, k jejichž 

poskytnutí je vyžadován písemný souhlas, 
c) v rozporu s § 45 odst. 2 písm. j) bodem 1 nepřijme pacienta k nařízené izolaci, 

karanténě, léčení nebo lékařskému dohledu, 
d) nepředá údaje do Národního zdravotnického informačního systému podle § 45 

odst. 2 písm. m), 
e) v rozporu s § 45 odst. 3 písm. b) nebo c) neumožní vstup do prostor 

zdravotnického zařízení pověřeným osobám, 
f) neposkytne podklady nebo údaje krajskému úřadu nebo ministerstvu podle § 45 

odst. 3 písm. d), 
g) neinformuje pacienta podle § 45 odst. 2 písm. i), 
h) neposkytne zdravotní služby indikované lékařem Vězeňské služby osobě 

obviněné, odsouzené nebo umístěné do výkonu zabezpečovací detence podle § 
45 odst. 2 písm. k), 

i) poruší povinnost podílet se na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo 
pohotovostní služby poskytované zubními lékaři nebo lékárníky podle § 45 odst. 2 
písm. l), 

j) neinformuje ve stanovených případech osobu uvedenou v § 45 odst. 4 písm. a) 
nebo Policii České republiky o tom, že pacient svévolně opustil zdravotnické 
zařízení lůžkové péče, 

k) nezajistí zpřístupnění informací o zdravotním stavu pacienta nezbytně nutných 
pro poskytnutí konzultačních služeb podle § 46 odst. 1 písm. d), 

l) nezajistí na výzvu poskytovatele zdravotnické záchranné služby spolupráci 
při poskytování zdravotních služeb podle § 46 odst. 1 písm. e), 

m) nezajistí na výzvu nebo na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví 
účast zdravotnických pracovníků na poskytování zdravotních služeb podle § 46 
odst. 1 písm. f), 

n) nezajistí hospitalizaci dětí odděleně od dospělých podle § 47 odst. 1 písm. a) 
bodu 1, nebo 

o) nezajistí hospitalizaci žen odděleně od mužů podle § 47 odst. 1 písm. a) bodu 2., 
nebo 

p) použije při poskytování zdravotních služeb zubní amalgám v rozporu s 
přímo použitelným předpisem Evropské unie o rtuti55). 
 

  
 (3) Poskytovatel se dopustí přestupku též tím, že 

a) v rozporu s § 48 odst. 1, 3 nebo 4 odmítne přijetí pacienta do péče, 
b) v rozporu s § 48 odst. 2 nebo 3 ukončí péči o pacienta, 
c) nevydá pacientovi zprávu podle § 48 odst. 5, 
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 51, 
e) poruší povinnost vést nebo uchovávat zdravotnickou dokumentaci nebo nakládat 

se zdravotnickou dokumentací podle § 53 odst. 1, 
f) neumožní přístup do zdravotnické dokumentace podle § 64 odst. 1, 
g) neumožní nahlížení do zdravotnické dokumentace podle § 65, 
h) umožní nahlížet do zdravotnické dokumentace v rozporu s § 65, 
i) nepořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 1 nebo 2, 
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j) neprovede záznam do zdravotnické dokumentace podle § 66 odst. 6, 
k) část těla odebranou pacientovi, tělo zemřelého nebo odebranou část z těla 

zemřelého uchovává nebo použije v rozporu s § 81 odst. 1 nebo 2, 
l) slíbí nebo poskytne jinému finanční nebo jinou náhradu, popřípadě výhodu 

v souvislosti s použitím části těla pacienta, těla zemřelého nebo odebrané části 
z těla zemřelého, 

m) nezajistí prohlídku těla zemřelého podle § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d), 
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 odst. 7, 
o) nesplní informační povinnost podle § 89 odst. 2, 
p) nezajistí uložení těla zemřelého v chladicím zařízení podle § 90, 
q) nevede evidenci o podání stížností nebo o způsobu jejich vyřízení podle § 93 

odst. 3 písm. c), 
r) neumožní stěžovateli nahlédnout do stížnostního spisu nebo pořídit kopii 

ze stížnostního spisu podle § 93 odst. 3 písm. d), 
s) neposkytne součinnost příslušnému správnímu orgánu při šetření stížnosti podle 

§ 93 odst. 3 písm. e), nebo 
t) nevypracuje postup pro vyřizování stížností podle § 93 odst. 4 písm. a). 

  
 (4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3 
písm. d), 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo n) nebo 
odstavce 3 písm. e), f), g), h), i) nebo k), 

c) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 
písm. c), l) nebo m) nebo odstavce 3 písm. a), b), l) nebo m), 

d) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. r) nebo v), odstavce 2 
písm. h) nebo p) nebo odstavce 3 písm. n) nebo p), 

e) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), k), l), m), q), s), t), 
u) nebo w), odstavce 2 písm. a), b), d), e), f) nebo i) nebo odstavce 3 písm. c), j), 
o) nebo s), nebo 

f) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o) nebo p), odstavce 2 
písm. g), j), k), n) nebo o) nebo odstavce 3 písm. q), r) nebo t). 

  
§ 118  

 
 Přestupky podle tohoto zákona projednává 

a) krajský úřad, jde-li o přestupky podle § 114 odst. 1 nebo § 115 odst. 1, 
b) správní orgán příslušný k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 

jde-li o přestupky podle § 117 odst. 1, 2 nebo 3, 
c) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 115 odst. 2 nebo § 116 odst. 1. 

_______________________________________ 
55) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 

o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008. 
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