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Obsah prezentace 

 

• Proč a jak je Úmluva implementována do národní 

legislativy 

• Zákon č. 19/1997 Sb. 

• Vyhláška č. 208/2008 Sb. 
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                 Implementace 

 

• Česká republika podepsala Úmluvu 14.ledna 1993 

 

• S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a 

prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla 

uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře 

Úmluvy, dne 6. března 1996. 

 

• Se vstupem Úmluvy v platnost vydalo MZV sdělení  

č. 94/1997 Sb. 
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Aktuálně platná legislativa 

• Zákon č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní 

 

• Vyhláška č. 208/2008 Sb. kterou se provádí zákon o 

některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní 
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Zákon č. 19/1997 Sb. 

Implementace Úmluvy do českého právního prostředí 

 

Obsahuje 

• Definice pojmů vztahujících se k problematice 

• Podmínky nakládání se stanovenými látkami včetně ohlašovací 

povinnosti 

• Způsob dozoru nad dodržováním zákona včetně sankcí 
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Stanovené látky  

• vysoce nebezpečné látky Seznamu 1 

• nebezpečné látky Seznamu 2 

• méně nebezpečné látky Seznamu 3 
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Zákon č. 19/1997 Sb. – základní definice 



Zákon č. 19/1997 Sb. – základní definice 
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nakládání se 
stanovenými 

látkami 

výroba 

zpracování 

spotřeba skladování 

převádění 



Vyhláška č. 208/2008 Sb. 

Obsahuje 

• Seznamy stanovených látek 

• Objekty, ve kterých je možno vyrábět vysoce nebezpečné látky 

• Obsah hlášení o činnostech prováděných k ochranným účelům 

• Obsah hlášení o nakládání se stanovenými látkami o výrobě určitých 

organických chemických látek 

• Koncentrační limity pro nebezpečné a méně nebezpečné látky ve 

směsi a způsob balení výrobků tyto látky obsahujících pro účely 

jejich ohlašování a převodů 

• Náležitosti vedení evidence stanovených látek 

 

8 



Limity pro podávání hlášení 
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Chemická látka Limit 

Seznam 1 >0;  maximálně 1 t na 

členský stát 

Seznam 2A* 0,1 kg 

Seznam 2A 10 kg 

Seznam 2B 100 kg 

Směsi látek Seznamu 2 30% a 300 kg směsi 

Seznam 3 1000 kg 

Směsi látek Seznamu 3 30% a 3000 kg směsi 

UOCHL (výroba) 200 t 

PSF (výroba) 30 t jedné látky 



 

 

• Evidenční kniha je vedena pro jakékoliv množství stanovené látky 

 

• Může být vedena v papírové nebo elektronické podobě 

  

• Pro každou stanovenou látku je vedena na samostatných po sobě 

jdoucích listech 
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Evidence 



Budoucnost 

 

• Novela zákona č. 19/1997 Sb.  

• Nová vyhláška 
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Děkuji vám za pozornost 
 

 

 

 

 

 

jaroslava.krizkova@sujb.cz 
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