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V Olomouci dne  3.9.2020 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 17.8. 2020 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

následujících informací:  

 

1. „Jaké obecně závazné předpisy, zákony a nařízení řeší používání chemických látek v 

prostoru města a jeho veřejných ploch?  

2. jaké profesní zkoušky a školení musí mít zaměstnanci, kteří s jedovatými látkami 

pracují?  

3. kdo kontroluje dodržování předpisů o používání chemických látek v prostoru města a 

jeho veřejných ploch a kdo kontroluje, zda zaměstnanci firmy, používající nebezpečné 

látky, prošli zkouškami a jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky ? 

Popřípadě jak často jsou prohlíženi závodním lékařem z pohledu práce s chemickými 

látkami ?“  

 

 

Dne 31.8.2020 zaslal povinný subjekt požadované informace, a to: 

 

Citace: 

 

Ad 1.   

Problematiku uvedenou v bodu 1 Vaší žádosti upravují z hlediska ochrany veřejného zdraví, 

jež náleží do kompetence KHS, následující platné a účinné právní předpisy:  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).  

- 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 (dále jen „nařízení č. 1272/2008“).  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ze dne 18. prosince 2006, o 

registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 

Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, ze dne 22. května 2012, o 

dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, ze dne 21. října 2009, o 

uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 

91/414/EHS.  

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů.  



- Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/2004 Sb.“).  

  

Ad 2.  

Zaměstnanci, kteří pracují s nebezpečnými chemickými látkami  a směsmi, musí být 

proškolení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.   

  

Pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin musí mít zaměstnanci odbornou způsobilost 

alespoň prvního stupně, pokud svoji činnost vykonávají pod dohledem držitele osvědčení 

druhého stupně nebo třetího stupně, a to v souladu s § 86 zákona č. 326/2004 Sb.  

  

Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může provádět jen osoba po dovršení 

18 let, a která absolvovala odborný kurs nebo jinak získala odborné znalosti a praktické 

dovednosti  a má platné osvědčení o odborné způsobilosti v souladu s § 58 zákona č. 

258/2000 Sb.  

  

Nakládat s chemickými látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní 

toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení č. 1272/2008 mohou jen fyzické osoby s odbornou 

způsobilostí podle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., anebo zaměstnanec, kterého fyzická 

osoba odborně způsobilá dle § 44b odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., prokazatelně zaškolila.  

  

Ad 3.  

Kontrolu nad dodržováním předpisů o používání chemických látek a směsí v prostoru města a 

jeho veřejných ploch a kontrolu, zda jsou zaměstnanci odborně způsobilí k výkonu práce s 

nebezpečnými chemickými látkami a směsmi vybaveni potřebnými osobními ochrannými 

pracovními prostředky, a zda úspěšně vykonali zkoušku odborné způsobilosti, provádí jednak 

KHS v rozsahu své věcné působnosti stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. a další orgány státní 

správy v rozsahu jejich věcné působnosti stanovené konkrétními právními předpisy, a to 

Oblastní inspektorát práce, Česká inspekce životního prostředí, Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský.  

  

Zaměstnanci se musí podrobit preventivním lékařským prohlídkám u lékaře 

pracovnělékařských služeb dle zařazení prováděné práce do kategorie v souladu s § 37 zákona 

č. 258/2000 Sb. Pokud je práce, kterou zaměstnanec vykonává zařazena do kategorie první 

musí být jeho preventivní lékařská prohlídka prováděna minimálně 1 krát za 6 roků a od 

dovršení 50 let věku zaměstnance 1 krát za 4 roky, pokud je práce zařazena do kategorie 

druhé provádí se preventivní lékařská prohlídka 1 krát za 4 roky a od dovršení 50 let věku 

zaměstnance 1 krát za 2 roky, pokud je práce zařazena do kategorie třetí provádí se  

preventivní lékařská prohlídka 1 krát za 2 roky, pokud je práce zařazena do kategorie čtvrté 

provádí se preventivní lékařská prohlídka 1 krát za 1 rok.  

Konec citace. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  


