
 

III. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 schváleným 

ministryní spravedlnosti a předsedkyní Legislativní rady vlády nebyla k návrhu prováděna RIA 

a zpracovávána závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace.  

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky, kterou 

zároveň navrhuje zrušení stávající vyhlášky č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o 

některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. K vydání vyhlášky je SÚJB 

zmocněn ustanovením § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících 

se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“). Cílem navrhované regulace je nová úprava vyhlášky v souvislosti s novelou 

zákona, provedenou zákonem č. 336/2020 Sb. (s účinností od 1. ledna 2021). 

Návrh vyhlášky ve zcela novém znění, není ve srovnání s vyhláškou č. 208/2008 Sb. obsahově 

zásadně odlišný, zaměřuje se především na zachování správného provedení dikce 

zmocňovacích ustanovení v novele zákona a na aktualizaci legislativně-technického řešení 

vyhlášky. Po stránce formální je tak návrh vyhlášky přehledněji strukturován, sleduje logiku 

zákonných zmocnění v zájmu lepší orientace a jednotlivá navrhovaná ustanovení jsou explicite 

provázána s konkrétními zmocňovacími ustanoveními zákona.  

Navrhovanou úpravou taktéž dojde ke sjednocení terminologie nejen v rámci samotného 

navrhovaného textu, ale i směrem k jednotné terminologii se zákonem. Oproti dosavadní právní 

úpravě dochází k vypuštění seznamů stanovených látek z vyhlášky, a to v návaznosti na nové 

znění zákona, které vychází z faktu, že seznamy stanoví přímo Úmluva o zákazu vývoje, 

výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, která byla vyhlášena 

sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 14/2009 Sb. m. s. (dále jen „Úmluva“) a jsou 

vzhledem k její povaze dle č. 10 Ústavy přímo aplikovatelné. Dále bude navrhovaná vyhláška 

doplňovat seznam druhů objektů naplňujících charakteristiky požadované pro nakládání s 

látkou seznamu 1 v souladu s poznatky aktuální praxe. Nově bude také upraven postup vedení 

evidence, aby co nejlépe odpovídal moderním trendům v digitalizaci těchto procesů, a bude 

také stanovena doba uchovávání evidence. 

Celkově by tedy navržená právní úprava měla zachovat dosavadní standard provádění zákona 

a implementace Úmluvy a doporučení Organizace pro zákaz chemických zbraní (dále také 
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„OPCW“) a významně přispět k posílení schopnosti České republiky (dále jen „ČR“) dostát 

svým mezinárodním závazkům a k účinnému výkonu státní správy v oblasti. 

Přestože v ČR nebyly a nejsou vyráběny a skladovány chemické zbraně, je provádění Úmluvy, 

a tak i výkon kontroly v této oblasti, náročným úkolem, zejména pokud jde o kontrolu nakládání 

s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, které lze používat k účelům nezakázaným 

Úmluvou. Pod kontrolou se tak ocitají nejenom organizace vyrábějící chemické látky podle 

příslušných seznamů uvedených v Úmluvě, resp. s nimi nakládající, ale také organizace, které 

rozsahem a povahou výroby mají předpoklady takové látky vyrábět nebo s nimi nakládat. 

Smyslem návrhu je tak obecně aktualizace současného znění, založená na zkušenostech 

získaných praktickou aplikací při výkonu kontroly, na postupu mezinárodních jednání 

probíhajících na základě Úmluvy a na požadavcích kladených na zajištění dohledu nad 

veřejnými zájmy v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear). 

Navrhovaná vyhláška (resp. i její dosavadní verze, která má být nahrazena) je nezbytná také 

z hlediska správného naplňování mezinárodního kontrolního režimu v oblasti zákazu 

chemických zbraní. Většina obsahu vyhlášky stanoví technické detaily ohlašovacích a 

informačních povinností, které umožňují dohled státu nad nakládáním s potenciálně 

zneužitelnými chemickými látkami. Tyto informace jsou zčásti dále předávány OPCW, čímž je 

naplňován mezinárodní rámec globálního zákazu chemických zbraní. 

Přestože by nebylo vyloučeno provést pouze novelizaci stávající vyhlášky č. 208/2008 Sb., 

s ohledem na očekávatelné značné množství legislativně technických úprav (novela zákona 

zavedla kompletně novou terminologii v oblasti) se jeví být vhodnější vydat vyhlášku novou, 

byť obsahově do značné míry totožnou, s nezbytnými formálními a formulačními 

aktualizacemi. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména poslední novely č. 336/2020 Sb. a s jeho zmocňovacími 

ustanoveními, konkrétně s § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 

odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 35 

odst. 5 zákona. 

Vyhláška naplňuje zmocnění tak, aby bylo možné prováděná ustanovení zákona správně 

interpretovat a aplikovat. Zároveň systematika vyhlášky zachovává logiku zákonných 

zmocnění a v zájmu lepší orientace využívá odkazy na prováděná ustanovení pod nadpisy 

jednotlivých paragrafů. S ohledem na tuto legislativní techniku také nebyl do textu včleněn 

předmět úpravy, neboť ten je dán relativně velkým množstvím různorodých zmocňovacích 
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ustanovení a ve vyčerpávající podobě by byl neúměrně objemný a bez relevantní regulatorní 

hodnoty. 

Obsahem vyhlášky je v zásadě pouze stanovení technických detailů ohlašovacích a 

infomačních povinností stanovených zákonem, podmínek vykonávání některých regulovaných 

činností (a to z hlediska charakteristik dotčených objektů nebo chemických látek) a vedení 

evidencí. Vyhláška se omezuje výlučně na podrobnosti v rámci zákonných povinností a 

odpovídajících zmocnění a současně naplňuje některé požadavky Úmluvy a doporučení 

OPCW. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Na oblast zákazu chemických zbraní a nakládání s toxickými chemickými látkami a jejich 

prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní, se žádné primární ani 

sekundární předpisy Evropské unie nevztahují. Problematiku zákazu chemických zbraní a 

nakládání s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory zneužitelnými k porušování 

zákazu chemických zbraní upravuje nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, 

kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Toto 

nařízení však bylo implementováno především prostřednictví zákona č. 594/2004 Sb., jímž se 

provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a 

tranzitu zboží dvojího užití.  

Návrh se v širších souvislostech dotýká úpravy v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 

„GDPR“). Návrh uvádí rozsah zpracovávaných osobních údajů a této problematice se blíže 

věnuje důvodová zpráva v části g). 

Návrh je rovněž technickým předpisem ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 

oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, a proto ho bude 

nutno notifikovat. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Oblast práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících se zákazem chemických 

zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory zneužitelnými k 

porušování zákazu chemických zbraní v současné době upravuje zákon a jeho prováděcí právní 

předpis – vyhláška č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní.  

Stávající právní úprava v podobě vyhlášky sehrála a nadále sehrává důležitou a 

neopomenutelnou roli v provádění zákonných požadavků, a tedy i v plnění mezinárodních 

závazků ČR, v současné době však existují oprávněné důvody pro její důkladnou a úplnou 
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revizi. Obecně lze konstatovat, že vyhláška již plně nevyhovuje aktuálním potřebám obsahově 

ani formálně.  

Především se nově použila vhodnější legislativní technika přímým odkazem zákona na seznamy 

regulovaných chemických látek obsažené v Úmluvě, což připouští její povaha dle čl. 10 Ústavy 

České republiky, a tudíž dochází k odstranění seznamů stanovených látek z vyhlášky. Přímý 

normativní odkaz zákona na Úmluvu vyloučí nezbytnost stanovení seznamů stanovených látek 

prováděcím právním předpisem (vyhláškou), eliminuje potřebu jeho časté novelizace v případě 

změn seznamů stanovených Úmluvou a sníží riziko vzniku nekonzistencí mezi 

mezinárodněprávní a národní právní úpravou. Dále bude navrhovaná vyhláška doplňovat již 

existující seznam druhů objektů naplňujících charakteristiky požadované pro nakládání s látkou 

seznamu 1 v souladu s poznatky aktuální praxe. Nově a přesněji bude také upraven postup 

vedení evidence, aby co nejlépe odpovídal moderním trendům v digitalizaci těchto procesů, což 

v stávající úpravě chybí a je nedostatečné. Taktéž navrhovanou úpravou dojde ke sjednocení 

terminologie v rámci české legislativy s mezinárodní, a tím k odstranění zavádějícího označení 

jednotlivých skupin chemických látek a jejich prekurzorů, které jsou v současné době již 

adresáty právní úpravy důsledně označovány terminologií Úmluvy. Konkrétně jsou dosavadní 

termíny „méně nebezpečné látky“, „nebezpečné látky“ a „vysoce nebezpečné látky“ nahrazeny 

termíny „látky seznamu 3“, „látky seznamu 2“ a „látky seznamu 1“, což vyžaduje komplexní 

reformulaci celého textu stávající vyhlášky. 

Formálně vzato dosavadní vyhláška také nevyhovuje aktuálním legislativně technickým 

trendům. 

Z výše uvedeného vyplývá, že ponechání stávajícího znění právní úpravy představuje 

zachování prostoru pro rozdílnou terminologii a tím i prostor pro aplikační a interpretační 

nejasnosti a z toho vyplývající odlišné přístupy k plnění povinností vyplývajících ze zákona, 

která jsou prováděna navrhovanou vyhláškou.   

Celkově by tedy navržená právní úprava měla přispět k udržení a posílení schopnosti ČR dostát 

svým mezinárodním závazkům a k účinnému výkonu státní správy v oblasti.  

Ve své podstatě návrh nového znění vyhlášky nepředstavuje až tak odlišnou úpravu oproti 

stávajícímu stavu, avšak změny, které je nutné udělat, jak po obsahové, tak po formální stránce, 

ve světle výše uvedeného, není možné efektivně uskutečnit pouhou novelou stávajícího 

prováděcího právního předpisu, a tak předkladatel přistoupil k úplně nové úpravě vyhlášky.  

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 

dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, resp. 

případné nároky na rozpočet SÚJB jsou zanedbatelné. Právní úprava nebude mít ani negativní 

hospodářské a finanční dopady na hospodářské subjekty, včetně malých a středních 
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podnikatelů. Právní úprava bude pouze upřesňovat již existující informační povinnosti, popř. 

formálně zakotvuje takové, které jsou v praxi již realizovány. Oproti dosavadní právní úpravě 

připouští plně alternativně digitální formu vedení evidencí, což by mělo vést dokonce 

k úsporám v podnikatelské sféře a ke snižování administrativní zátěže. Úprava se ovšem dotýká 

relativně malého počtu osob (řádově nejvýše stovky). 

Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, neboť celá právní úprava je v tomto směru bez relevance. Navrhovaná úprava rovněž 

nebude mít negativní sociální dopady a nebude mít negativní dopady ani na životní prostředí.  

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Současná ani navrhovaná právní úprava nezakládá žádnou diskriminaci ve smyslu zákona č. 

198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, je bez vlivu 

na rovnost žen a mužů a neporušuje zásady rovnosti mužů a žen. 

Navrhovaná právní úprava nediskriminuje ani žádnou skupinu obyvatel či jednotlivce. Je 

z těchto hledisek zcela neutrální. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky nestanoví žádnou novou povinnost zpracování osobních údajů oproti úpravě 

předešlé. V zájmu zajištění přehledu o tom, kdo má být veřejnou mocí usměrňován nebo 

kontrolován (držitel licence a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 2, 

a fyzická nebo právnická osoba, která nakládá s látkou seznamu 3), musí SÚJB nakládat s 

některými osobními údaji. Navrhovaná vyhláška soustřeďuje oblast nakládání s osobními údaji 

do ustanovení věnovaných vedení evidence, kde blíže specifikuje zákonné požadavky § 25a 

odst. 2 zákona č. 19/1997 Sb. a dále pak v jednotlivých vzorech formulářů (ohlašování a 

oznamování údajů SÚJB, které jsou nezbytné k výkonu státní správy), které jsou součástí příloh 

navrhované právní úpravy.   

Z hlediska nakládání s osobními údaji adresáty povinností stanovených zákonem návrh 

předpokládá, že tito adresáti budou shromažďovat, uchovávat a SÚJB předávat omezený okruh 

osobních údajů fyzických osob, které se bezprostředně podílejí na nakládání s regulovanými 

chemickými látkami. Tyto osobní údaje jsou vždy součástí ohlášení (oznámení) zasílaných 

SÚJB a evidencí stanovených látek, které musejí příslušné osoby vést. Základní povinnosti 

v tomto směru stanoví přímo prováděný zákon a z povahy jeho úpravy a požadavků v něm 

stanovených plyne i okruh osobních údajů a jejich subjektů. Zejména se jedná o fakt, že s těmito 

látkami subjekty nebo jejich zaměstnavatelé nakládají a musí o tom sdělovat SÚJB některé 

informace, aby byl schopen zajistit dohled státu nad dodržováním zákazu chemických zbraní. 
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Okruh takto zpracovávaných osobních údajů je stanoven na nezbytné minimum, obdobně jako 

rozsah operací s nimi, a to s ohledem na potřebu naplnění účelu zákona, tzn. zajištění státní 

správy v oblasti zákazu chemických zbraní, v širším smyslu pak ochrany lidí a životního 

prostředí před těmito zbraněmi. Subjekty údajů jsou konkrétně (a výlučně) samotné osoby 

nakládající s chemickými látkami (pokud jsou fyzickými osobami), jejich statutární orgány 

(pokud jsou právnickými osobami) a tzv. odpovědný zástupce (§ 10 zákona) a dále osoba 

vedoucí evidenci stanovených látek (pokud je odlišná od odpovědného zástupce). 

Na základě Úmluvy (která je mezinárodní smlouvou dle čl. 10 Ústavy) pak SÚJB předává 

zpracovávané osobní údaje zčásti OPCW, a to v zájmu zajištění globální kontroly nad 

dodržováním zákazu chemických zbraní (zejména zajištění přehledu o pohybu relevantních 

chemických látek a způsobu nakládání s nimi). Toto předávání je v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. 

d) a odst. 4 GDPR. 

Osobní údaje požadované v hlášeních o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům, o 

nakládání se stanovenou látkou nebo osobní údaje uvedené v evidenci stanovených látek bude 

SÚJB evidovat v zájmu zajištění přehledu o subjektech vykonávajících činnosti s potenciálním 

dopadem na efektivní zajištění účelu prováděného zákona, jejich účinné kontroly a správy jimi 

vykonávaných činností. Shromažďované a zpracované údaje umožní SÚJB získat přehled o 

počtu a základních charakteristikách osob aktivních v této oblasti, o způsobu provádění činností 

a účinně zaměřit vlastní kontrolní činnost. S ohledem na relativní omezenost agendy zákazu 

chemických zbraní se řádově jedná o osobní údaje stovek (resp. nejvýše jednotek tisíců) 

subjektů údajů. Při stanovení rozsahu zpracovávaných osobních údajů bylo důsledně sledováno 

hledisko účelnosti a přiměřenosti a jsou vyžadovány a dále zpracovávány pouze informace 

naprosto nezbytné k zajištění dostatečné informovanosti SÚJB o vykonávaných činnostech při 

nakládání s chemickými látkami a jejich prekurzory.  

Osobní údaje budou zpracovávány jen způsoby, které jsou nezbytné k dodržení zákonných 

požadavků a k výkonu státní správy, tzn. zpravidla půjde o jejich příjem, uchovávání, 

používání, opravy a aktualizace, archivace a mazání. Nepředpokládá se předávání osobních 

údajů ani jejich sdílení nebo zveřejňování. Při zpracování nebude prováděno automatizované 

individuální rozhodování, včetně profilování. Osobní údaje budou zpracovávány výlučně po 

dobu nezbytně nutnou, která je v případě evidencí stanovených látek omezena na 5 let po 

skončení nakládání. Po tuto dobu totiž dle praktických zkušeností může být nezbytné zpětně 

vyhledávat informace a využívat je při výkonu státní správy (např. i z důvodů ukládání sankcí 

za přestupky). 

Navrhovaný legislativní text podává přesné výčty osobních údajů a omezuje jejich rozsah na 

nezbytné minimum, které je vyžadováno k účelnému a efektivnímu výkonu veřejné správy. 

Zpracovávané osobní údaje nemají povahu zvláštní kategorie osobních údajů a jmenovitě se 

jedná o: 

1. příjmení, 

2. jméno, popřípadě jména, 
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3. datum narození, 

4. adresu místa pobytu, 

5. podpis. 

Ze strany SÚJB budou osobní údaje zpracovávány v listinné i digitální podobě. V případě 

digitální formy se pak bude jednat o informační systémy veřejné správy, u kterých jsou plně 

respektovány legální požadavky na jejich vedení a zajištěna opatření v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. Analogová forma osobních údajů bude uchovávána a chráněna v souladu 

s postupy vedení spisové služby a archivace, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy. 

Důsledně bude zamezeno přístupu nepovolaných osob k osobním údajům, a to formou 

administrativních opatření (např. nastavení procesů pohybu informací v rámci SÚJB a 

přístupových práv), fyzických opatření (např. zabezpečení budovy, místností apod.) a ICT 

opatření. 

Z hlediska posouzení vlivu na ochranu osobních údajů uvedená zpracování nenaplňují znaky 

vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu čl. 35 GDPR. 

h) Zhodnocení korupčních rizik  

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojená žádná korupční rizika. Navrhovaná vyhláška je 

plně v souladu s požadavkem na transparentní výkon veřejné správy, nevytváří překážky toku 

informací a shoduje se s řádnou a osvědčenou praxí SÚJB jako správního orgánu příslušného 

pro výkon kontroly v této oblasti. Nevytváří žádné příležitosti ke zvýhodňování některých 

skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých právních forem (dle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, apod.). Navrhovaná právní úprava je přiměřená a nezpůsobuje nárůst kompetencí 

příslušného orgánu ani žádný přesun kompetencí mezi jinými orgány a z hlediska korupčních 

rizik nepředstavuje jakkoli zneužitelný právní podklad. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádný negativní dopad na bezpečnost nebo obranu 

státu, právě naopak bude mít i nadále, tak jako stávající úprava, podíl na zvýšení bezpečnosti a 

obrany státu tím, že svými ustanoveními blíže specifikuje požadavky zákona, který zakazuje 

chemické zbraně a nakládaní s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, reaguje na 

mezinárodní vývoj v této oblasti a přizpůsobuje tomu i požadavky kladené na adresáty právní 

úpravy. 

 

 

2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení provádí § 6 zákona, který stanovuje povinnost fyzické nebo právnické osobě, která 

nakládá se stanovenými látkami k ochranným účelům, ohlásit Úřadu údaje o těchto činnostech 
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v uplynulém kalendářním roce. Obsah tohoto hlášení je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky. 

Ustanovení je v souladu s článkem X odst. 4 Úmluvy, který stanoví povinnost členských států 

poskytovat každoročně informace o národních programech týkajících se ochranných účelů. 

K § 2 

Na základě zmocnění v § 9 odst. 3 zákona stanovuje toto ustanovení druhy objektů naplňující 

charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1. Oproti dosavadní právní úpravě 

je navíc doplněno písm. e), které obsahuje druh objektu, v němž se látka seznamu 1 nevyrábí, 

ale nakládá se v něm s touto látkou pro výzkumné, lékařské, farmaceutické, zdravotnické nebo 

ochranné účely. Ustanovení je v souladu s článkem VI odst. 2 Úmluvy a částí VI Kontrolní 

přílohy Úmluvy. 

K § 3 

Ustanovení provádí § 18 zákona, který stanovuje držiteli licence povinnost ohlásit Úřadu údaje 

o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a údaje o předpokládaném nakládání 

pro následující kalendářní rok. Údaje, které je držitel licence povinen Úřadu hlásit, jsou 

uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky. Ustanovení je v souladu s článkem VI odst. 3 Úmluvy. 

K § 4 

Ustanovení na základě zmocnění v § 20 odst. 3 zákona stanovuje množství látky seznamu 2 a 

koncentraci látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami, které zakládají zákonem stanovenou 

povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok a o 

předpokládaném nakládání pro následující kalendářní rok. Tyto hodnoty jsou stanoveny 

v souladu s částí VII Kontrolní přílohy Úmluvy. Ohlašovací povinnost se vztahuje i na instalaci 

nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2. Obsah hlášení o 

nakládání s látkou seznamu 2 a o instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu 

látky seznamu 2 je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. 

K § 5 

Ustanovení na základě zmocnění v § 22 odst. 2 zákona stanovuje koncentrace látky seznamu 2 

ve směsi s jinými látkami, které nesmí být překročeny, aby látky seznamu 2 mohly být 

převedeny ze států nebo do států, které nejsou členy Úmluvy, a stanovuje způsob balení 

výrobků obsahujících látky seznamu 2, který musí být při převodu těchto látek splněn. 

Podmínka stanovené koncentrace látky seznamu 2 ve směsi s jinými látkami a stanovený 

způsob balení výrobků musí být splněny současně (jedná se o kumulativní výčet podmínek), 

aby látka seznamu 2 mohla být převedena. Jde o výjimky z části VII odst. 31 Kontrolní přílohy 

Úmluvy, kde je stanoveno, že látky seznamu 2 se mohou převádět pouze do členských států 

Úmluvy. Na základě rozhodnutí 5. Konference členských států Úmluvy (C-V/DEC.16) z května 

2000 je možné směsi látek seznamu 2 o nízké koncentraci a daného způsobu balení převádět i 

ze nebo do států, které nejsou členy Úmluvy, dané ustanovení je tedy v souladu s tímto 

rozhodnutím a provádí jej. 
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K § 6 

Ustanovení na základě zmocnění v § 23 odst. 3 zákona stanovuje množství látky seznamu 3 a 

koncentraci látky seznamu 3 ve směsi s jinými látkami, které zakládají zákonem stanovenou 

povinnost ohlásit Úřadu údaje o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok a o 

předpokládané výrobě pro následující kalendářní rok. Tyto hodnoty jsou stanoveny v souladu 

s částí VIII Kontrolní přílohy Úmluvy. Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 a o 

instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3 je uveden v příloze č. 4. 

K § 7 

Ustanovení provádí § 25 odst. 2 zákona a stanoví nejvýše přípustnou koncentraci látky seznamu 

3 ve směsi s jinými látkami a způsob balení výrobku obsahujícího látku seznamu 3, které jsou 

podmínkami zákonem upraveného režimu převodu látky seznamu 3 ze států nebo do států, které 

nejsou členskými státu Úmluvy, bez povinnosti zajistit prohlášení příjemce, který má těchto 

látek nabýt, že nebudou dále převedeny. Na rozdíl od převodu látek seznamu 2, se v tomto 

případě jedná o alternativní výčet podmínek, pro převod látky seznamu 3 bez povinnosti zajistit 

prohlášení příjemce stačí splnit jednu z těchto podmínek. Jde o výjimky z části VIII odst. 26 

Kontrolní přílohy Úmluvy stanovené na základě rozhodnutí 6. Konference členských států 

Úmluvy (C-VI/DEC.10) z května 2001.  

K § 8 

Ustanovení provádí § 25a odst. 2 zákona a stanoví obsah, způsob a formu vedení evidence 

stanovených látek a dobu jejího uchovávání. Oproti dosavadní právní úpravě vyhláška nadále 

neupřednostňuje listinnou formu vedení evidence (dosavadní vyhláška připouštěla možnost 

vedení evidence v elektronické formě, vyžadovala však, aby taková evidence byla na konci 

roku vytištěna a svázána), ale připouští možnost vést evidenci stanovených látek buď v listinné 

podobě, nebo v podobě čistě elektronické. Tato změna by měla mít pozitivní dopady z hlediska 

administrativní náročnosti procesů. 

Požadované údaje a postupy jsou minimalizovány na nezbytný rozsah k docílení účinného 

dohledu státu nad chemickými látkami a nakládání s nimi. Rovněž doba uchovávání evidence 

je stanovena na nejnižší možnou míru (5 let) tak, aby bylo v případě potřeby možné vyhledat 

starší informace a využít je v rámci kontrolní a správní činnosti, např. v rámci přestupkových 

řízení. 

K § 9 

Na základě zmocnění daného v § 26 odst. 4 zákona se v příloze č. 6 stanoví obsah hlášení o 

výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou vyráběny, a jejich 

přesném umístění vycházející z části IX odst. 1 a 3 Kontrolní přílohy Úmluvy. 

K § 10 
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Vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 

ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 

předpisů pro služby informační společnosti. 

K § 11 

Ustanovení ruší stávající vyhlášku č. 208/2008 Sb., kterou se provádí zákon o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní. Nová vyhláška ji má v plném rozsahu 

nahradit, obsahově však zůstává většinově totožnou. Záměrně byla však zvolena forma celého 

nahrazení vyhlášky, neboť provedení pouhé novely by vyžadovalo značné množství dílčích 

legislativně technických změn, což by úpravě ubíralo na srozumitelnosti a jednoduché 

aplikovatelnosti. 

K § 12 

Datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje v souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 

19/1997 Sb., který provádí, tedy na 1. ledna 2021. 

K příloze č. 1 

Článek X odst. 4 Úmluvy stanoví povinnost členských států poskytovat každoročně informace 

o národních programech, týkajících se ochranných účelů. Příloha č. 1 stanovuje obsah hlášení 

o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce a vychází 

z rozhodnutí 9. Konference členských států Úmluvy v listopadu 2004 (C-9/DEC.10), které 

stanovilo formu a rozsah poskytovaných informací.  

K příloze č. 2 

Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý 

kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok, 

vycházejí z ohlašovací povinnosti členských států podle části VI Kontrolní přílohy Úmluvy. 

K příloze č. 3 

Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném 

nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, 

zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2 vychází z ohlašovací povinnosti členských států 

podle části VII Kontrolní přílohy Úmluvy. 

K příloze č. 4 

Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném 

nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, 

zpracování nebo spotřebu látky seznamu 3 vychází z ohlašovací povinnosti členských států 

podle části VIII Kontrolní přílohy Úmluvy. 

K příloze č. 5 
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Příloha č. 5 obsahuje vzor listu vedení evidence stanovených látek. Kromě změny v názvu je 

tento vzor shodný se vzorem listu vedení evidence vysoce nebezpečných, nebezpečných a méně 

nebezpečných látek v dosavadní vyhlášce č. 208/2008 Sb. 

K příloze č. 6 

Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou 

vyráběny, a jejich přesném umístění, vychází z ohlašovací povinnosti členských států podle 

části IX Kontrolní přílohy Úmluvy. 
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