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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 
navrhovaných změn 
 

§ 30   
 

(1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem 
hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) správce, popřípadě vlastník pozemní 
komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem 
veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání veřejné 
produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále provozovatel provozovny 
a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje hluku nebo vibrací"), jsou 
povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval 
hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, 
chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno 
nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby. 
Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo 
dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v 
chráněném vnitřním prostoru stavby. 
 
 (1) Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou 
zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,31) správce, popřípadě vlastník pozemní 
komunikace32), provozovatel, popřípadě vlastník dráhy32a), osoba, která je pořadatelem 
veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba, která k pořádání 
veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále 
provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen 
"zdroje hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními zajistit, aby 
 
a) hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro 
chráněné vnitřní prostory staveb, a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací 
na fyzické osoby v chráněném vnitřním prostoru stavby, 
 
b) byly hluk a vibrace v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním 
prostoru stavby omezeny na rozumně dosažitelnou míru. 
 
 (2) Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková 
nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže 
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných 
nadlimitnímu hluku nebo vibracím a charakter území. 
 

(3) Nepřekračuje-li hluk z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách 
hygienické limity stanovené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní 
prostor stavby, považuje se povinnost k ochraně před hlukem z tohoto provozu za 
splněnou i pro chráněný vnitřní prostor stavby. 
  
 (2) (4) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní 
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené 
pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit 
stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený 
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hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, 
hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, 
zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním 
opatřením76), zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s 
vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského 
života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo 
prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76). Za vibrace podle věty 
druhé se nepovažují vibrace působené přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k 
nakládání s vodami a vibrace působené v přímé souvislosti s činností související se záchranou 
lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení 
nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce76). 
 

(3) (5) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a 
zemědělských pozemků32b) a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb 
se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z 
hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální 
účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí 
pobytové místnosti77) ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální 
účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti77) ve všech stavbách. Rekreace pro 
účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo 
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem 
nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání 
hluku, stanoví prováděcí právní předpis.  
  

§ 31   
 

(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou 
hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba 
zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby 
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově 
omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na 
rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na 
protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační 
zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných 
nadlimitnímu hluku nebo vibracím. Toto povolení se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci).  
 

(1) Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s 
výjimkou hluku z leteckého provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet 
nebo osoba provozující zdroj hluku nebo vibrací neprokáže, že jsou hluk nebo vibrace v 
chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru stavby omezeny 
na rozumně dosažitelnou míru, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na 
základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem ochrany veřejného 
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zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví povolení vydá na dobu nezbytně nutnou k 
provedení opatření vedoucího ke splnění povinnosti na ochranu před hlukem a 
vibracemi podle plánu předloženého s žádostí podanou podle věty první. Toto povolení 
se nevydá, pokud je jeho vydání nahrazeno rozhodnutím stavebního úřadu o návrhu na 
povolení záměru podle stavebního zákona nebo postupem v řízení o vydání 
integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. 
 

(2) Žádost podle odstavce 1 musí kromě náležitostí stanovených správním řádem 
obsahovat popis zdroje hluku nebo vibrací, změřené hodnoty hluku v referenčních kontrolních 
bodech, popřípadě v těchto bodech vypočtené hodnoty hluku v chráněných prostorech 
uvedených v § 30 odst. 3 nebo změřené hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech 
staveb, odhad počtu fyzických osob vystavených nadlimitnímu hluku nebo vibracím, důvod 
překročení překračování hygienického limitu, návrh nadlimitní hodnoty hluku nebo vibrací a 
doby trvání povolení, přehled provedených a navrhovaných protihlukových a antivibračních 
opatření, rámcový harmonogram jejich provedení, odhad jejich účinnosti a skutečnosti 
svědčící o omezení hluku nebo vibrací na rozumně dosažitelnou míru splnění povinnosti na 
ochranu před hlukem a vibracemi. Referenčním kontrolním bodem se rozumí místo, které 
bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku. 
 

(3) Při překročení hygienických limitů hluku z leteckého provozu na letištích 
zajišťujících ročně více než 50 tisíc vzletů nebo přistání a vojenských letištích je provozovatel 
letiště povinen navrhnout vydání opatření obecné povahy podle správního řádu ke zřízení 
ochranného hlukového pásma. Opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového 
pásma vydá Úřad pro civilní letectví v dohodě s krajskou hygienickou stanicí nebo 
Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské letiště. 
  

(4) U bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a 
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb umístěných v 
ochranném hlukovém pásmu je provozovatel letiště na základě odborného posudku 
vypracovaného na jeho náklad povinen postupně provést nebo zajistit provedení 
protihlukových opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické limity 
hluku dodrženy. U staveb uvedených ve větě první, ve kterých by podle odborného posudku 
protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů, může příslušný správní úřad 
zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění. 
  
  

§ 77   
 
 (1) Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve 
věcech upravených zvláštními právními předpisy,42) které se dotýkají zájmů chráněných 
orgánem ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů včetně 
hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává v těchto věcech 
stanovisko. Souhlas může orgán ochrany veřejného zdraví vázat na splnění podmínek. 
Stanovisko není rozhodnutím vydaným ve správním řízení.  
  
 (2) V případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého 
lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, 
zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách, nelze ke stavbě, 
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která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu 
ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo 
vibracemi. Postup podle věty první se nepoužije u záměrů, jejichž součástí je veřejná 
produkce hudby.  

 
(2) Ve správních řízeních vedených podle stavebního zákona posoudí splnění 

podmínek pro vydání souhlasu podle odstavce 1 stavební úřad v rozhodnutí vydaném 
podle stavebního zákona. 

 
 (3) Stavební úřad vždy zajistí, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu, 
rodinného domu, stavbě pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavbě pro zdravotní nebo 
sociální účely anebo k funkčně obdobné stavbě a ke stavbě zdroje hluku byl z hlediska 
ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.  
  
 (4) Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného 
souhlasu ke stavbě podle odstavce 3 do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle odstavce 1 měření hluku 
provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem. Stejnou povinnost má 
žadatel, který hodlá předložit stavebnímu úřadu návrh veřejnoprávní smlouvy a žadatel o 
vydání společného povolení ke stavbě podle odstavce 3.  
 
 (5) (3) Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže 
žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, 
dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku; co se považuje za prokazatelné 
navýšení hluku, stanoví prováděcí právní předpis.  
 

 § 78   
 

 Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v 
oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového 

zatížení životního prostředí a v oblasti podpory veřejného zdraví  
 
 (1) Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají  
  
a) Ministerstvo zdravotnictví,  
  
b) krajské hygienické stanice,  
  
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra,  
  
d) Ministerstvo dopravy,  
  
e) Ministerstvo pro místní rozvoj,  
  
f) Ministerstvo životního prostředí,  
  
g) krajské úřady.  
  
 (2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 
1 písm. a) až c).  
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(3) Orgánem ochrany veřejného zdraví je také stavební úřad. 

 
  

 § 80   
 

 Ministerstvo zdravotnictví  
 
 (1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně a podpoře veřejného zdraví  
  
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, odpovídá za 
tvorbu a uskutečňování národní politiky ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence 
nemocí a řídí a kontroluje její plnění; jednou za 5 let hodnotí zdravotní stav obyvatelstva a 
jeho vývoj z hlediska všech aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a na základě 
provedeného hodnocení stanoví priority k řešení problémů a zlepšení zdravotního stavu 
obyvatelstva,  
  
b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice,  
  
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic,  
  
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající z 
mezinárodních smluv v ochraně a podpoře veřejného zdraví,  
  
e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán 
Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a 
mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů, a to vždy do 28. února 
kalendářního roku; stejným postupem Ministerstvo zdravotnictví stanoví a zveřejní i změny 
antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování,  
  
f) rozhoduje ve věcech podle § 4 odst. 8, § 5 odst. 5, § 6e, § 72 odst. 1 a 2, § 73, § 83e odst. 5 
a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený orgán ochrany 
veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického limitu podle § 3a 
odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 
2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 6; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za 
podmínek § 37 o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích,  
  
g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření 
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na 
území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do 
oběhu,  
  
h) stanoví ochranná opatření před zavlečením vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, a 
rozhoduje o jejich ukončení,  
  
i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 
odst. 1 písm. g),  
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j) stanoví další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a 
toxiny, které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) současně 
vyhlásí tato další infekční onemocnění v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání43b),  
  
k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví prováděný 
Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra,  
  
l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví včetně prevence 
nemocí a zdravotních rizik; sestavuje očkovací programy a programy prevence infekce 
vyvolané virem lidského imunodeficitu a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy 
hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady monitorování vztahů zdravotního stavu 
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek a řídí jejich 
realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví,  
  
m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů v 
hodnocení zdravotních rizik,  
  
n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují 
priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,  
  
o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, 
včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech 
souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví,  
  
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie a plní 
další úkoly vyplývající pro členský stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie na 
úseku potravinového práva, předmětů běžného užívání uvedených v § 25 písm. a) a b) a 
výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, pokud tento zákon nebo zvláštní právní 
předpis nestanoví, že je plní krajské hygienické stanice,  
  
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou 
situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí 
jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí 
hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního 
prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou vypracovávány akční plány,  
  
r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q),  
  
s) prováděcím právním předpisem upraví stanovení hlukových ukazatelů, jejich mezní 
hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž 
součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu a rozsahu informování 
veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti 
veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí 
plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky 
hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34,  
  
t) koordinuje zpracování akčních plánů, dále pořizuje souhrn akčního plánu na základě 
akčních plánů předložených krajskými úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou 
tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině 
stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, 
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která není vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je 
nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí 
ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo 
rekreačních aktivit,  
  
u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na 
strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic,  
  
v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g 
krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými 
právem Evropské unie1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské hygienické 
stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím informování Evropské 
komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1),  
  
x) přijímá žádosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku materiálů a 
předmětů pro styk s potravinami o povolení nové látky dosud neuvedené na seznamu látek, 
jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami je povoleno, 
jakož i žádosti o změnu povolení vydaných podle tohoto přímo použitelného předpisu 
Evropské unie,  
  
x) zajišťuje a koordinuje zpracování Pandemického plánu České republiky a zpracovává 
Pandemický plán zdravotnictví,  
  
y) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropské unie na 
úseku prevence infekčních nemocí a plní další úkoly na tomto úseku vyplývající pro členský 
stát z přímo použitelných předpisů Evropské unie sdělováním zpráv zasílaných do Sítě 
společenství prostřednictvím systému včasného varování a reakce a dále poskytuje vědecká a 
technická data, která se poslání Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí týkají83); 
sdělováním zpráv a poskytováním vědeckých a technických dat může pověřit právnickou 
osobu nebo organizační složku státu zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti,.  
 
z) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 
infrastruktury91) a vykonává působnost dotčeného orgánu ve společném územním a stavebním 
řízení pro stavby společného zájmu energetické infrastruktury podle § 77, s výjimkou § 83.  
  
 (2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b 
a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných 
parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti 
škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk 
způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk z 
rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk způsobený 
vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.  
  
 (3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno 
stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah a 
četnost kontrol a konkretizaci kontrolních postupů.  
  
 (4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek a 
hodnocení zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví 
oprávněno stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání a 
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zpracování vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření.  
  
 (5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že výrobek, 
nad nímž vykonává státní zdravotní dozor orgán ochrany veřejného zdraví, přestože splňuje 
požadavky práva Evropské unie, představuje nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat 
používání takového výrobku, jeho uvádění na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním 
podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti takového zákazu.  
  
 (6) O postupu podle odstavce 5 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví 
neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropské unie. Má-li Komise 
Evropské unie za to, že postup podle odstavce 5 je neodůvodněný, Ministerstvo zdravotnictví 
platnost zákazu za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie 
ukončí.  
  
 (7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy, 
podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením na trh, 
distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako takové 
označeny orgány Evropské unie, Světovou zdravotnickou organizací nebo v systémech pro 
rychlou výměnu informací Evropské unie. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných 
výrobků stanoví zvláštní právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy Evropské unie. 
Dočasné pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo 
použitelných předpisů Evropské unie, stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě 
přímo použitelných předpisů Evropské unie, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví zveřejněním 
na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic (Hygienické stanice 
hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních 
pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní Ministerstvo zdravotnictví 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení a opatření není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení.  
  
 (8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České 
republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; ve 
věcech ochrany a podpory veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako 
orgán Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho 
výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, 
jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu.  
  

 § 82   
 

 Krajské hygienické stanice  
 
 (1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha 
č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mohou po předchozím souhlasu 
Ministerstva zdravotnictví zřizovat nebo rušit územní pracoviště. Krajské hygienické stanice 
jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního 
města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské 
hygienické stanice je ředitel. Výběr, jmenování a odvolání ředitele krajské hygienické stanice 
se řídí zákonem o státní službě. Krajské hygienické stanice jsou účetními jednotkami.  
  
 (2) Krajské hygienické stanici náleží  
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a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné 
Ministerstvo zdravotnictví nebo stavební úřad,  
  
b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností 
stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tímto zákonem a zvláštními 
právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování zásad správné výrobní praxe 
a ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických 
faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a 
duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť, a 
rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto 
právních předpisů,  
  
c) rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,  
  
d) stanovit za podmínek § 37 a § 39 rizikové práce a plnit úkoly podle § 40 písm. c) a d),  
  
e) stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho 
pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po 
delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky“); následné lékařské prohlídky pracovníků 
se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním 
předpisem33a),  
  
f) stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby 
mimo pracovněprávní vztahy 84) způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu 
faktory pracovních podmínek, pokud je nestanoví zvláštní právní předpis,  
  
g) provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z 
povolání,45) nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání  
  
h) zřizovat v případech stanovených tímto zákonem komise,  
  
i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77,  
  
j) uplatňovat stanoviska vyjádření k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany 
veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik,  
  
k) projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle tohoto zákona,  
  
l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich 
ukončení; organizovat, řídit a popřípadě i provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení 
šíření infekčních onemocnění a v tomto rozsahu též usměrňovat činnost poskytovatelů 
zdravotních služeb a kontrolovat ji,  
  
m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná 
opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo 
zdravotnictví, a rozhodovat o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu. 
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Mimořádné očkování podle § 69 odst. 1 písm. g) stanoví jen s předchozím povolením 
Ministerstva zdravotnictví,  
  
n) stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, 
a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a 
četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem 
z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,  
  
o) vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit 
pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem61),  
  
p) stanovit protiepidemická opatření podle § 68 odst. 1,  
  
q) nařídit provozovateli potravinářského podniku provozujícímu stravovací službu odběr a 
uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění bezpečnosti 
podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a 
určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů 
upraví prováděcí právní předpis,  
  
r) provádět epidemiologické šetření podle § 62a,  
  
s) usměrňovat činnost osob poskytujících péči (§ 15 odst. 1) v oblasti hygieny provozu a 
předcházení infekcím spojeným se zdravotní péčí a kontrolovat ji, provádět u poskytovatele 
poskytujícího akutní, následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči prevalenční studie infekcí 
spojených se zdravotní péčí,  
  
t) provádět hodnocení a řízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnění 
zdravotního stavu obyvatelstva a podílet se na monitorování vztahů zdravotního stavu 
obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek; iniciovat a 
podílet se na tvorbě, řízení a kontrole programů ochrany a podpory veřejného zdraví včetně 
prevence nemocí a zdravotních rizik,  
  
u) spolupracovat se správními úřady a s orgány samosprávy při tvorbě regionální zdravotní 
politiky ochrany a podpory veřejného zdraví a při rozvoji a realizaci opatření vedoucích ke 
zlepšování zdravotního stavu a kvality života obyvatelstva příslušného regionu; zajišťovat 
vyhodnocování efektivity realizovaných opatření a programů v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví včetně prevence nemocí a zdravotních rizik, zajišťovat minimálně jednou za 
5 let hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu z hlediska všech aspektů 
ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva a navrhnout k tomu priority k řešení problémů a 
zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva příslušného regionu,  
  
v) podílet se na úkolech integrovaného záchranného systému; zpracovávat ve spolupráci s 
krajem a složkami integrovaného záchranného systému pandemický plán kraje, který stanoví 
opatření směřující k redukci dopadů pandemie infekčního onemocnění pro obyvatelstvo kraje,  
  
w) potvrzovat na tiskopisech vydaných orgány nemocenského pojištění pro účely 
nemocenského pojištění47a), že byla nařízena karanténa nebo mimořádná opatření při 
epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku uvedená v § 69 odst. 1 písm. b) a h) a ukončení 
karantény nebo mimořádných opatření, popřípadě trvání karantény nebo mimořádných 
opatření, a to na základě žádosti osob, kterých se karanténa nebo mimořádné opatření týkají,  
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x) provádět v případě přeshraniční spolupráce státní zdravotní dozor a postupovat přitom 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele66),  
  
y) provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách67) v provozovnách stravovacích 

služeb.  

  
 (3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních 
onemocnění a o výskytu nebezpečných 26a) a z nebezpečnosti podezřelých výrobků, které 
poškodily nebo mohou poškodit zdraví fyzických osob a nevyskytují se v tržní síti pouze 
ojediněle, informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví.  
  
 (4) Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného 
rozhodnutí vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) a § 84 
odst. 1 písm. w) poskytovateli pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel dále informuje o 
uložení následné lékařské prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, 
že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího 
trvalého pobytu, které je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba 
trvalý pobyt na území České republiky. Toto místo sdělí též poskytovateli 
pracovnělékařských služeb.  
  
 (5) O provedeném auditu podle odstavce 2 písm. y) sepíše pověřený zaměstnanec 
příslušné krajské hygienické stanice protokol; při jeho pořízení postupuje podle technické 
normy pro auditování systému managementu68).  
  

 
 

§ 82a 
 

Úkoly krajské hygienické stanice na úseku řízení jakosti vod ke koupání v přírodních 
koupalištích a dalších povrchových vodách uvedených v seznamu 

 
 (1) Při řízení jakosti vod ke koupání v přírodních koupalištích na povrchových vodách, 
ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a, povrchových vodách využívaných 
ke koupání podle § 6d a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g krajská 
hygienická stanice 
  
a) v souladu s pravidly monitorování jakosti povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d 
vydá do 1. května kalendářního roku monitorovací kalendář a v monitorovacím kalendáři určí 
četnost odběrů vzorků vody, jejich rozložení na dobu koupací sezóny a místa odběru vzorků 
vody z dalších povrchových vod ke koupání, 
  
b) rozhodne z moci úřední o pozastavení monitorovacího kalendáře z důvodů výjimečné 
situace a o jeho pokračování, 
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c) stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání, pokud se dozví o 
neočekávané situaci nebo je-li voda ke koupání znečištěna, a ukončení zákazu, 
  
d) nařídí odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání v případě pozastavení 
monitorovacího kalendáře nebo krátkodobého znečištění vody nebo dalšího vzorku vody v 
případě možného ohrožení zdraví koupajících se osob, 
  
e) podle pokynu Ministerstva zdravotnictví vydaného podle § 80 odst. 1 písm. v) a na základě 
výsledků monitorování jakosti povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 6g 
sestaví soubor údajů o jakosti těchto vod, provádí jejich posuzování a klasifikaci a informuje 
o jakosti povrchové vody ke koupání veřejnost, na svých internetových stránkách; o vodách 
zařazených do seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a) informuje současně také na informační 
tabuli umístěné v blízkosti koupacího místa; pro posouzení znečištění dalších povrchových 
vod ke koupání se použije § 6a odst. 3 písm. a), c) a d) obdobně. 
  
 (2) Pro účely řízení jakosti vody ke koupání se rozumí 
  
a) monitorovacím místem dalších povrchových vod ke koupání a vod podle § 6d místo, kde se 
očekává většina koupajících se osob, nebo místo, kde se podle profilu těchto vod sestaveného 
podle vodního zákona8a) očekává největší riziko znečištění vody, 
  
b) výjimečnou situací událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vody ke koupání 
na dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za 4 roky, 
  
c) neočekávanou situací situace, která má nebo u níž se dá důvodně předpokládat, že bude mít 
nepříznivý dopad na jakost vody ke koupání nebo na zdraví koupajících se osob, 
  
d) krátkodobým znečištěním vody mikrobiologická kontaminace, která má jasně zjistitelné 
příčiny, u níž se obvykle neočekává, že zhorší jakost vody po dobu delší než přibližně 72 
hodin poté, co došlo k prvnímu ovlivnění, 
  
e) dodatečným vzorkem vzorek, kterým se nahrazuje vzorek neprovedený podle 
monitorovacího kalendáře, 
  
f) dalším vzorkem vzorek odebraný z důvodu možného ohrožení zdraví koupajících se osob, 
  
g) trvalým zákazem zákaz trvající nejméně jednu celou koupací sezónu. 
  
 (3) Krajská hygienická stanice může podle odstavce 1 písm. c) vydat trvalý zákaz 
používání vody ke koupání pouze tehdy, pokud v 5 po sobě následujících letech byla voda 
klasifikována jako nevyhovující nebo před skončením pětiletého období je důvod se 
domnívat, že dosažení klasifikace vody jako přijatelné není proveditelné nebo by bylo 
nepřiměřeně nákladné. 
  
 (4) Krajské hygienické stanice jsou povinny informovat Ministerstvo zdravotnictví o 
pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho důvodech a o dalších významných opatřeních 
přijatých na úseku řízení jakosti vody ke koupání. Dále jsou krajské hygienické stanice 
povinny každoročně do 31. října předávat správcům povodí podklady nezbytné pro sestavení, 
přezkoumání a aktualizaci profilů povrchových vod ke koupání uvedených v seznamu podle § 
6g odst. 1 písm. a) v rozsahu stanoveném vodním zákonem8a). 
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 (5) Hygienické limity mikrobiologických ukazatelů jakosti vody v dalších 
povrchových vodách ke koupání, ukazatele a limitní hodnoty rozmnožení sinic, pravidla 
sledování výskytu sinic, pravidla vizuální kontroly znečištění vody makroskopickými řasami 
a odpady a způsob hodnocení znečištění vody v dalších povrchových vodách ke koupání, 
pravidla pro zpracování monitorovacího kalendáře a pravidla monitorování jakosti 
povrchových vod ke koupání, pravidla pro posuzování jakosti těchto vod, kritéria jejich 
klasifikace a způsob, termíny a rozsah informování veřejnosti upraví prováděcí právní 
předpis. 
 

§ 82b 
Stavební úřady 

  
(1) Stavební úřady rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o 

povoleních vydávaných podle tohoto zákona a nahrazují závazná stanoviska, stanoviska, 
vyjádření a jiné úkony vydávané podle tohoto zákona, pokud se týkají záměru 
povolovaného podle stavebního zákona. 

 
(2) Stavební úřady podle odstavce 1 

a) posuzují splnění podmínek pro souhlas s povolením záměru podle § 77 odst. 
1, a 

b) rozhodnutím o návrhu na povolení záměru rozhodují o povolení provozu 
zdroje hluku podle § 31 odst. 1. 

 
§ 94 

 
Použití správního řádu a účastníci řízení 

 
 (1) Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a Vyjádření uplatněná k 

územně plánovací dokumentaci nejsou správním rozhodnutím. Stanoviska vydávaná podle 
tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu nebo územní 
souhlas anebo ohlášení stavby jsou závazným stanoviskem podle správního řádu56a) a nejsou 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 

  
 (2) Účastníkem řízení podle § 3c odst. 1, § 5 odst. 5 a 9, § 6c odst. 1 písm. g), § 6e, § 

14, § 15 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 2, § 21 odst. 2 a 4, § 21a, § 31 odst. 1 a 3 a § 72 odst. 
1 je pouze žadatel. Účastníkem řízení podle § 37 odst. 2, 5 a 6, § 39 odst. 2 a § 82 odst. 2 
písm. c) až f) a n) je pouze zaměstnavatel. Účastníkem řízení před orgánem ochrany 
veřejného zdraví o uložení nápravného opatření (§ 84) je pouze osoba, které povinnost stanoví 
zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie nebo je jí uložena na základě zákona 
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

  
 (3) Účastníkem řízení podle § 46 odst. 3, § 53 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 70 odst. 2 a 

§ 84 odst. 1 písm. v) a x) je fyzická osoba, které je opatření k předcházení vzniku a šíření 
infekčního onemocnění nařizováno. 

  
 (4) Prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p) a q) a § 84 odst. 1 písm. 

c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem, g), n), r), u), v) a x) je 
vydání rozhodnutí. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se v případě postupu 
podle § 53 odst. 3 řídí místem, kde se fyzická osoba v době zjištění rozhodných skutečností 



223 
 

zdržuje. 
 

 
 
  




