
Zákonné požadavky realizace technologie moření ponorem 
 
Osoba oprávněná 
dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je pro zacházení s vysoce 
toxickými látkami vyžadována osoba oprávněná dle § 44a a § 44b tohoto zákona, 
popřípadě osoba oprávněná může pracovníka firmy proškolit, školení je opakováno 
každým rokem, má svůj stanovený program a účastník stvrdí svým podpisem na 
prezenční listině absolvování školení. Firma prodávající přípravky v kategorii vysoce 
toxické nesmí prodávat tyto, právnické osobě, pokud tato nemá osobu oprávněnou, 
nebo pracovníka prokazatelně vyškoleného touto oprávněnou osobou. 
 
Získání odborné způsobilosti 
Podmínky postupu získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými, jako vysoce toxické a 
požadované znalosti ke složení zkoušky odborné způsobilosti určuje vyhláška MZ ČR 
č. 428/2004.  
Součástí přihlášky je kolek v hodnotě 1000 Kč. 
 
Požadované znalosti  
Vyžaduje se hlavně znalost zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a 
chemických směsích a § 44a a 44b zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví. 
 
Hodnocení rizik  
Uvádění nových objektů nebo zařízení do užívání.  
(§ 21 zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, odst. 1) Právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba, která bude zřizovat nový objekt nebo nové zařízení 
výstavbou nebo formou změny dokončené stavby (dále jen "nový objekt nebo 
zařízení"), je povinna zpracovat návrh na zařazení a analýzu a hodnocení rizika 
závažné havárie a předložit tyto dokumenty krajskému úřadu souběžně s podáním 
návrhu na zahájení územního řízení o jeho umístění, popřípadě žádosti o stavební 
povolení stavby nebo její změny nebo žádosti o dodatečné povolení stavby v 
případě, kdy se územní rozhodnutí nevydává, který podává stavebnímu úřadu podle 
zvláštního právního předpisu (z.č.: 183/2006 Sb. - Stavební zákon). 
 
Pravidla o NL  
Podle ustanovení § 44a) odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, 
je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna vydat pro pracoviště, na 
němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 
klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní kategorie 1 nebo 2, 
mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 (podle 
chemického zákona č. 350/2011 Sb.) a dále látkami a směsmi, které mají přiřazenu 
třídu a kategorii nebo kategorie nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 
nebo 3, žíravost kategorie 1 (se standardní větou nebezpečnosti H 314), toxicita pro 
specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1, 
karcinogenita kategorie 1A nebo 1B, mutagenita v zárodečných buňkách kategorie 
1A nebo 1B a toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B, písemná pravidla o 
bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi. 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna projednat text pravidel s 
orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS) příslušným podle místa činnosti. 
Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti. Nestačí mít pravidla 
pouze na počítačové síti, nebo jen centrálně u ekologa či bezpečnostního technika. 
Je nutné pravidla umístit přímo na pracoviště, kde se s látkou či směsí nakládá. 


