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„Pouze dávka 

rozhoduje, je-li látka 

jedem.“- 

 

 

 

 

Aureolus Philippus 

Bombastus von 

Hohenheim známý jako 

Paracelsus, r. 1527.  
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Národní úřad v České republice – NA vznik 

Česká přípravná komise na MPO ČR - v roce 1995 (rozhodnutím vlády). 

3. března 1995 – ČR ratifikovala Úmluvu jako 46. smluvní stát, 

  (1. 4.1993 podpis,  29. 4.1997 platnost). 

Po vstupu v platnost zveřejněna MZ ČR  -   vyhláška č. 94/1997 Sb. 

Z Úmluvy pro členský stát vyplývá povinnost zřídit Národní úřad 

   (na MPO ČR 1995). 

Vytvoření zákona a vyhlášky – v gesci MPO ČR (1997). 

Od roku 2000 přesun na SÚJB kde je Národní úřad (NA) dosud. 
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OKZCHBZ – úsek chemie 6 inspektorů, 70 inspekcí ročně 
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Odbor pro Kontrolu Nešíření ZHN 

Oddělení pro 
kontrolu nešíření 
jaderných zbraní 

Oddělení pro kontrolu 
zákazu chemických a 
biologických zbraní 



Úloha NA  

• vykonává dozor nad dodržováním zákona o zákazu CHZ 

• vydává povolení k nakládání s látkami Seznamu 1 a vede evidenci 
držitelů licencí - povolení 

• vykonává dozor nad nakládáním s látkami  Seznamů 2 a 3 

• vede evidenci sledovaných chemických látek a vypracovává 
deklarace pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní se sídlem 
v Haagu (OPCW)  

• opatření k nápravě 

• udílení pokut 

 

• v rámci krizového štábu  SÚJB nepřetržitá služba OKZCHBZ 

 

• Mezi úlohy NA nepatří 

• ochrana obyvatel, monitorování území, havarijní připravenost, 
fyzická ochrana 
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Další činnost OKZCHBZ ve vztahu k OPCW 

• Vytváření a zasílání všech 

příslušných deklarací 
 

• Aktivní účast na zasedáních 

CSP, NA, regionální skupiny 
 

• Zajištění mezinárodních 

inspekcí OPCW v ČR 
 

• Associate Programme OPCW 
 

• Téměř 40 výcviků, kurzů, 

zasedání ve spolupráci 

SUJCHBO, v.v.i. Kamenná, 

IOO LB, Vyškov 
 

• Semináře Praha 
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Česká stopa na OPCW 

• Permanentní zástupce při OPCW – 

Velvyslanec ČR v Haagu 
 

• Členství ČR v orgánech OPCW 

 Vědecký poradní sbor,  Scientific Advisory 

Board  

 Výkonná rada,  Executive Council (celkem 5 

období, kandidatura 2018 – 2020) 

 Důvěrnostní komise Confidentiality Commission  

 Poradní orgán pro administrativní a finanční 

otázky, Advisory Commission on the 

Administrative and Financial Matters  

 Validační komise spekter, Spectra Evaluation 

Group– 3 zástupci 
 

• Pracovníci na OPCW – 4  
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Možnosti spolupráce 

• Ze strany NA 

 - pomáhat při řešení sporných případů zařazení ChL 

 - předávat relevantní informace z OPCW  

 - pořádat přednášky a kurzy 

 - odpovídat na dotazy 

 

• Pro NA 

 -  včasné a úplné zasílání hlášení 

 -  pomáhat vyhledávat dovozce stanovených látek,  případně výrobce 

Určitých organických Chemických látek respektive látek , které mají v 

molekule obsažen atom fosforu, síry nebo fluoru (UOCHL/PSF) 
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Cíle a úkoly NA v ČR - shrnutí 

 • prevence – tj. předcházení možnému zneužití chemických látek. 

• Kontrolní činnost. 

• Meziresortní spolupráce – s příslušnými státními úřady (MF - GŘ 

Cel; MO; MPO - Licenční správa; MV -  GŘ HZS, Policie ČR; MZV; 

MŽP a další).  

• Spolupráce se SŠ a VŠ příslušného zaměření. 

• OPCW – plnění závazků plynoucích z Úmluvy . 
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Děkuji Vám za pozornost 
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