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OBLASTNÍ ZPRAVODAJ 2/2006 

PF 2007 

Oblastní výbor Sdružení vodohospodářů České republiky Kutná Hora, redakční rada OSVČR a klub 
seniorů vodohospodářů přejí všem členům oblasti a jejich rodinám příjemné prožití vánočních svátků a 
do nového roku 2007 stálé štěstí a mnoho dobrých přátel, pevné zdraví, výbornou pohodu a mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním životě.  

JUBILEA 2007 

V roce 2007 slaví významná jubilea členové naší oblasti: 

ing. Jan Matějka - 19. ledna 

Marie Zdeňková – 5. května 

Irena Kalousková - 17. března 

Vladimír Dupal - 24. března 

Marie Mojžíšová - 13. května 

Karel Valeš - 24. července 

Marie Vytlačilová - 9. října  

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada OSVČR Kutná Hora a klub seniorů jubilantům srdečně 
blahopřeje k jejich významnému jubileu a přeje jim mnoho zdraví, spokojenosti a elánu do dalších let.  

Redakční rada 

Vzpomínáme 

S velkým zármutkem Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, redakční rada OSVČR Kutná Hora a klub 
seniorů vodohospodářů sdělují, že v den zahájení XXI. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, tj. 16. 
května 2006, nás navždy opustil jeden ze zákládajících členů SVĆR pan 

Jiří Lang.  

Jiří Lang velmi aktivně pracoval nejen na svém pracovišti ale i v orgánech oblasti (OV, RK) i republiky 
(RV, RK) SVĆR, za což byl navržen členskou schůzi oblasti Kutná Hora a schválen shromážděním 
delegátů SVĆR čestným členem.  

Mládí (narozen 13. 2. 1938) prožil v Polepech na Kolínsku. Pracoval v Lučebních závodech v Kolíně ve 
více funkcích (později jako podnikový vodohospodář s dalšími funkcemi jako u většiny vodohospodářů). 
Své původně “chemické” vzdělání si doplnil vodohospodářským institutem. Pro svůj politický postoj mu 
bylo ukončeno stranické členství a v roce 1968 musel z funkce vodohospodáře odejít, později i z podniku. 
Po zaměstnání u Zemědělského stavebního podniku po čase opět pracoval jako vodohospodář ve 
Frigeře, později v Thermo King v Kolíně.  

Vždy prosazoval aktivní činnost sdružení a často kritizoval činnost RV. Když poznal, že neperspektivní 
přístup (převážně pražských funkcionářů) nezdolá, tak stejně jako řada dalších členů, odešel 
z republikových orgánů. Až různá onemocnění v důchodu mu postupně znemožnila aktivní práci ve 
sdružení (i na chalupě v Červených Pečkách). Byl prvým předsedou odborné skupiny “vodohospodář 
senior” později čestným předsedou. V březnu 2006 se naposledy zúčastnil schůzky seniorů. Na Jiřího 
nezapomeneme. Cest jeho památce.  

Quo vadis SVČR? 

Jan Lázňovský 

Karel Starosta ve Republikovém zpravodaji 1/2006 v příspěvku Quo vadis? Nebo raději česky: Kam 
kráčíš? rozebírá současný “běžný” styl života. Nepotřeboval by současný stav SVČR již dávno obdobné 
zamyšlení?  

“Snad sis už, čtenáři, někdy našel čas k podobným úvahám. Kam to spěcháme? Kam spěje vývoj 
člověka a kam vývoj celého lidstva? Co je v našem životě to hlavní? Co má tu cenu, abychom se za tím 
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celý svůj život pachtili?” Neměli bychom se všichni, kterým záleží na dalším osudu sdružení se také na 
chvilku zastavit a zauvažovat, kam spěje SVČR, které je součástí našeho života? Co je pro sdružení to 
hlavní? 

Celkem jasnou představu jsem měl v prvých letech po ustavení sdružení a věřil, stejně jako většina 
členů, ve velký rozvoj této velmi potřebné společnosti, která měla velké ambice a uplatnění. V současné 
době jsem k dalšímu vývoji dosti skeptický. Hlavně v pohledu poslání sdružení (např. zakladatele 
sdružení Ing. Dr. Františka Kastnera, CSc.). Původní záměr již nepřináší, ale navázané kontakty a 
přátelství se budou nadále rozvíjet (což mj. dokazuje náš klub seniorů).  

Významným mezníkem sdružení bude volba nových orgánů na připravované valné hromadě sdružení na 
únor roku 2007. Nastane-li zlom v činnosti republikového výboru, je možný nový opětný vzestup 
sdružení, jinak další pokles členské základny (dnes na cca 20 % původního stavu) je nezastavitelný. 
Důvody jsou všem jasné – nastoupená a ničím novým podmínkám nepřizpůsobená “činnost” neplní 
potřeby členům.  

Činnost sdružení budou zachraňovat prakticky 3 – 4 oblasti. Živá a přínosná činnost je na Moravě, u 
Severočechů a v Kutné Hoře. Překvapivý je pokles “Pražské a Středočeské oblasti”, kdy jejich členská 
základna klesla pod úroveň i naší Kutnohorské oblasti.  

Velká je škoda zániku velmi dobré východočeské oblasti. Zde se ukázalo, že po odchodu z funkce 
předsedy pana JUDr. Ing. Emila Rudolfa, nikdo (kromě dnes již naši členky I. Kalouskové) neměl odvahu 
převzít funkci předsedy a práci ve výboru oblasti. Přitom po ustavení východočeské oblast za 
předsednictví JUDr. Ing. Emila Rudolfa se oblast a tím jejich podnikoví vodohospodáři stali jedněmi z 
nejlepších v republice.  

Obdobná situace byla u Západočechů po odchodu Stanislava Waltra - oblast zanikla. To ukazuje, jak 
důležitá je vedoucí a tvůrčí činnost autorit oblasti a úzká spolupráce s výborem a ostatními. Je to činnost 
časově náročná, kdy představitel oblasti nesmí ponechávat pro svou funkci pouze čas a um, který mu 
zbude po výkonu zaměstnání. Ale kde ho vzít? Přitom nezanedbávat rodinu. Současná agresivita ve 
společnosti a obecný spěch a snaha okamžitě dohnat vše (včetně financí) ztracené v předchozí době 
totality, nesmí bránit výkonu převzaté funkce a vyžaduje pomoc od ostatních funkcionářů i dalších členů 
a navíc kolektivní řešení problémů. Bez společné činnosti vzniká problém, komu předat “žezlo”, nestačí-li 
již možnosti (i schopnosti) odstupujícího představitele a nejsou-li připravení “mladí”. Naše setkání 
vodohospodářů by nevznikla bez tehdejších měsíčních pravidelných schůzek všech tehdy zemědělských 
vodohospodářů, pravidelné výměny informací a nasměrování činnosti k denním potřebám 
vodohospodářů. A právě na těchto schůzkách vznikal program setkání s náplni pro potřebu vlastních 
členů. Výběr vhodných témat přivedl do Bílého Podolí téměř ročně 400 účastníků a mnoho firem. Je 
pravda, že se změnilo mnoho, ale odpadl tlak předsedů a ředitelů proti zavádění ochrany vod, 
zveřejňování skutečného stavu životního prostředí apod. 

Občas zazní polemika, zda bylo správné vyčlenit se jako sdružení ze společnosti vodohospodářů. 
Domnívám se, že ano, ale za podmínky rozvíjení předchozí spolupráce všech vodohospodářů, což se 
nestalo. Ve sdružení byla jiná skupina vodohospodářů, na kterou lépe organizovaná skupina 
vodohospodářů vodovodů a kanalizací, velkých vodohospodářských provozů a děl zapomínala a hlavně 
na ně zapomněla při vzniku nového vodního zákona, kdy zmizel zákonem daný termín “podnikový 
vodohospodář”. Dnes, kdy podnikoví vodohospodáři tvoří nepatrnou část členů sdružení, má sdružení 
své opodstatnění v tom, že sdružuje širokou skupinu pracovníků mnoha profesí (od projektantů, přes 
stavitele a pracovníky správy a hygieny až po skupinu “ochránců” životního prostředí v nevodařských 
podnicích). Nás potřebuje mnoho podnikatelů s vodohospodářským zaměření, což jsou potenciální 
sponzoři naších akcí. Mluvme a těsněji spolupracujme více s nimi. 

Neorientujme se jen na vnitřní problémy sdružení. Je lehké na jednání nejvyššího orgánu přijmout 
jakákoliv usnesení, pokud pro ně nejsou vytvořené podmínky. Např. na poslední výroční schůzi naši 
oblasti bylo mj. uloženo redakční radě vydat 4 Zpravodaje v roce 2007 s danou hlavní náplni každého 
čísla. To ovšem vyžaduje od garantů akcí včas předávat RR pozvánky a zprávy z akcí a zprávy z orgánů 
oblasti a potřebné odborné informace (neponechávejme si dobré zkušenosti pouze pro sebe). Přece není 
možné vydat prázdný Zpravodaj pouze s několika drobnými příspěvky. Bez informací jsme nemohli vydat 
plánované Zpravodaje v roce 2006, ani Vám nemůžeme sdělit rozdělení funkcí našich nových oblastních 
orgánů (byť termín usnesení již dávno vypršel - obratem po ustavení Vás budeme informovat na webové 
stránce www. vodakh. cz).  

Jedním z hlavních přínosů sdružení je aktuální informovanost členů. Po špatných zkušenostech jsme 
jako RR navrhli na členské schůzi krácení odměn těm, kteří nepřenášejí potřebné informace k členům. 
Přitom všichni jsme se členové RR jako garanti podíleli alespoň na několika akcích a známe námahu a 
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desítky až stovky hodin věnované přípravě akcí. Proto nás mrzí, když garant navíc nevěnuje cca 1 
hodinu pro včasnou informovanost členům, čímž mimo by zajistil i vyšší účast na akci a při vyhodnocení 
se podělil s členy, ctil jejich důvěru, kteří ho zvolili garantem akce, o výsledku a přínosech akce. Přitom 
stejně tuto zprávu musí byt později vypracovat.  

Musíme zmenšit alespoň formálnost při činnosti (např. proč se v zápise ze schůze neobjeví informace, že 
jsme vzpomněli minutou ticha na Jiřího Langa, něco z diskuse apod. ), vždyť nejsou jen programem dané 
body programu.  

Přejí všem novým funkcionářům SVČR co nejvíce schopnosti k splnění jejich velkého poslání.  

“Snad sis už, čtenáři, někdy našel čas k podobným úvahám. Kam to spěcháme”? Kam spěje vývoj 
SVČR. 

Výroční členská schůze OSVČR Kutná Hora 

Zpráva o činnosti OSVČR v Kutné Hoře v roce 2006 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

rok 2006 se chýlí ke konci, a proto se zde scházíme, abychom jej zhodnotili a přijali návrhy pro další 
spolkovou činnost v nadcházejícím období. Dovolte mi proto krátce shrnout činnost výboru za uplynulé 
období. Naposledy jsme volili oblastní orgány v lednu 2005, další členská schůze se uskutečnila dne 29. 
listopadu 2005.  

Od minulé členské schůze proběhly následující akce: 

- XXI. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 
- XI. konference Voda a pozemkové úpravy 
- tuzemský zájezd na Šumavu 
- zahraniční zájezd do Norska 
- tuzemský zájezd na Vysočinu do Žďárských vrchů 

Jednotlivé akce se dle vyjádření účastníků vydařily, za což je třeba garantům veřejně poděkovat. 
Podrobnější informace o průběhu jednotlivých akcí Vám podají jejich jednotliví garanti, případně byly 
zveřejněny v našem spolkovém zpravodaji.  

Nyní bych se zaměřil na činnost našeho Oblastního výboru a činnosti související. Naše kancelář je 
nadále bez pracovní síly, a proto činnosti související s chodem našeho Oblastního sdružení zajišťují 
členové Oblastního výboru ve spolupráci s Marií Zdeňkovou, která nám vede účetnictví.  

Oblastní výbor pracoval ve složení Petr Lázňovský, František Kujan, Hana Poláková, Šárka Tichá a 
Marie Vytlačilová. V roce 2006 se uskutečnilo 8 jednání výboru, za celé volební období pak 14 jednání 
s průměrnou účastí cca 91%.  

Při řešení běžných úkolů se výbor zaměřil zejména na nosné akce Oblasti, kterými jsou bezesporu 
Setkání vodohospodářů a konference Voda a pozemkové úpravy.  

Členové Oblastního výboru pracují dle mého názoru dle svých možností. Komunikace mezi jednotlivými 
členy Oblastního výboru je dostatečná a při možnosti využití mobilních spojení a elektronické pošty by se 
měla tato komunikace přenést i mezi řadové členy našeho Oblastního sdružení. Vysoce si vážím 
spolupráce s jednotlivými členy Oblastního výboru, kteří se i přes značné pracovní vytížení neustále 
snaží o zajištění chodu našeho Oblastního sdružení. Prosím Vás proto o aktualizaci Vašich kontaktních 
adres u prezence, a to včetně mobilních telefonů a elektronických adres. Děkuji.  

K hospodaření a rozpočtu bude podrobněji hovořit Hana Poláková, ale lze konstatovat, že se 
hospodaření oblastního sdružení vyvíjí v souladu s přijatými zásadami.  

Nedodrželi jsme plánované vydání našeho Zpravodaje. Další zpravodaj bude vydán v prosinci 
s uveřejněním závěrů dnešní členské schůze.  

Naši internetovou schránku www. vodakh. cz navštívilo k dnešnímu dni již více než 6000 návštěvníků. 
Najdeme zde mimo jiné informace o akcích včetně pozvánek, následně zprávy z akcí, informace o 
SVČR, přehledy právních předpisů, Zpravodaj oblasti apod. Poslední aktualizace proběhla v minulém 
týdnu, ale přesto je nutné ještě některá data upravit.  

Počet našich členů činí k dnešnímu 55. Dnešní členské schůzi bude předložen návrh na ukončení 
členství paní Vladislavy Chobotská na vlastní žádost a na přijetí 12 nových členů bývalé Oblasti 
Východní Čechy, která ukončila svoji činnost. Přijetí nových členů projednal výbor na své schůzi dne 14. 
11. 2006.  

http://www.vodakh.cz/
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Na závěr musím konstatovat, že podíl našich členů na jednotlivých akcích nevzrůstá, a to i přes vstřícná 
organizační opatření.  

Po zhodnocení právě uplynulého období jsem však optimistou. Domnívám se, že se nám i přes drobné 
přetrvávající problémy v komunikaci daří naplňovat původní poslání Sdružení vodohospodářů České 
republiky.  

Nedílnou součástí odborného programu je však i nezbytné společenské vyžití. Zde uvažujeme 
s nabídkou jednoho tuzemského a jednoho zahraničního zájezdu.  

Pro příští rok chystáme následující akce: 

 Březen 2007   Členská schůze 
 24. – 25. 4. 2007   XXII. Setkání vodohospodářů 
 30. – 31. 5. 2007   XII. Konference Vod a pozemkové úpravy  
 Červen 2007   Zájezd na Šumavu  
 Září 2007    Zahraniční zájezd na Korsiku  
 Listopad 2007   Členská schůze 

Záleží však pouze na Vás, členech našeho sdružení, jakým způsobem se do činnosti sdružení zapojíte.  

Děkuji Vám za pozornost.  

V Kutné Hoře, 23. 11. 2006         František Kujan 

Zápis z výroční členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora,  

konané ve čtvrtek dne 23. 11. 2006 v restauraci Lorec od 14:30 hodin s účastí dle prezenční listiny.  

1. Zahájení provedl předseda Oblasti Petr Lázňovský. K předloženému programu nebyly vzneseny 
žádné připomínky. Konstatoval, že výborová schůze přijala na své schůzi 12 členů bývalé Oblasti 
Východní Čechy, která oficiálně ukončila svoji činnost. Zároveň požádal všechny přítomné o 
aktualizaci kontaktních údajů včetně elektronických adres.  

2. Volby komisí: 

- mandátová – Tichá Šárka, Lázňovský Jan, Dyntera František 

- návrhová – Anderle Karel, Kujanová Věra, Mlynář Josef 

- volební – Kuřátko Josef, Pokorná Eva, Malina Jiří  

Obsazení jednotlivých komisí bylo schváleno bez připomínek.  

3. Kontrola plnění usnesení minulé členské schůze – jednotlivé body byly splněny.  

4. Zprávu o činnosti za uplynulé volební období, která byla doplněna příspěvky jednotlivých garantů 
uskutečněných akcí, přednesl František Kujan – viz příloha č. 2 tohoto zápisu.  

5. Návrh plánu činnosti na rok 2007 přednesl Petr Lázňovský – viz příloha č. 6 tohoto zápisu 

a) XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře ve dnech 24. – 25. 4. 2007 

b) XII. konference Voda a pozemkové úpravy ve dnech 30. – 31. 5. 2007 

c) Tuzemský zájezd na Šumavu (květen – červen 2007), garant Šárka Tichá 

d) Zahraniční zájezd na Korsiku v termínu 6. – 17. 09. 2007, garant Veronika Lázňovská 

e) Členská schůze (jaro, podzim) 

Upoutávky na jednotlivé zájezdy budou projednány na výborové schůzi včas zaslány všem členům.  

O tuzemském zájezdu (podzimní výlet pro děti na Vysočinu) bude vzhledem k časové kolizi 
s připravovaným zahraničním zájezdem rozhodnuto až v průběhu roku 2007. Senioři navrhují 
změnit cíl – např. Český Ráj.  

6. O ukončení členství na vlastní žádost požádala Vladislava Chobotská. Aktuální stav členské 
základy činí 54 členů.  

7. Členská schůze pověřuje Františka Kujana k jednání se zástupci RV SVČR ve věci aktualizace 
členské základny Oblasti Kutná Hora v databázi RV SVČR včetně souvisejících náležitostí.  

8. Zprávu o činnosti odborné skupiny “Vodohospodář – senior” přednesl Josef Kuřátko.  

9. Aktuální zprávy z Republikového výboru přednesli Josef Mlynář a Irena Kalousková. Valná 
hromada se uskuteční v únoru 2007 na Novotného lávce v Praze. Termín bude upřesněn. Zároveň 
Irena Kalousková upozornila na skutečnost, že je nutné vyslat do RV člena Oblastního výboru, 
neboť řadový člen nemá k dispozici dostatek informací.  
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10. Zprávu o hospodaření za uplynulé období přednesla Hana Poláková – viz příloha č. 3 tohoto 
zápisu. Členská schůze pověřila hospodářku a účetní zpracováním a podáním daňového přiznání 
příslušnému finančnímu úřadu. Zpráva o hospodaření za celé volební období 2005 – 2006 bude 
projednána na jarní členské schůzi.  

11. Zprávu revizní komise za uplynulé období přednesla Eva Kohoutová – viz příloha č. 4 tohoto 
zápisu. Součástí zprávy je i inventarizace majetku Oblastního sdružení. Zbytkové materiály 
z předchozích aktivit – sborníky a upomínkové předměty – budou použity pro prezentaci další 
činnosti sdružení. Současně byl předložen a projednán návrh na vyřazení nepotřebného vybavení.  

12. Členské základně budou zdarma nabídnuty sborníky jednotlivých akcí vydaných před rokem 2005 
v termínu do příští členské schůze.  

13. O činnosti redakční rady informoval její předseda Jan Lázňovský – viz příloha č. 5 tohoto zápisu. 
Členská schůze ukládá redakční radě: 

a) vydat Zpravodaj v termínech do: 

- prosinec 2006 (členská schůze) 

- březen 2007 (Valná hromada, příprava členské schůze) 

- červen 2007 (vyhodnocení akcí) 

- listopad 2007 (vyhodnocení zájezdů, příprava členské schůze)  

c) zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek v intervalu 1x za měsíc (v době přípravy 
pilotních akcí dle potřeby) 

14. Členská schůze projednala a schválila pro XXII. Setkání a XII. konferenci Voda a pozemkové 
úpravy: 

a) název akce:  XXII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, termín 24. – 25. 4. 2007 

    XII. konference Voda a pozemkové úpravy, termín 30. – 31. 5. 2007  

b) garanty akcí: XXII. setkání vodohospodářů – František Kujan, Miroslav Perný 

XII. konference Voda a pozemkové úpravy – Petr Lázňovský  

15. Návrh výše odměn za rok 2006, výše členského příspěvku a příspěvků na akce v roce 2007 
přednesl Petr Lázňovský.  

a) Výše členského příspěvku byla stanovena na 300,- Kč/člena, členové v důchodovém věku 
uhradí pouze 100,- Kč.  

b) Příspěvek na činnost RV zůstává na úrovni roku 2006, tzn. ve výši 150,- Kč/člena.  

c) Příspěvek členům OSVČR Kutná Hora při konání členské schůze ve výši 50,- Kč v příštím 
volebním období 

d) Cena autorského archu byla stanovena ve výši 1 500,- Kč/AA.  

e) Odměny členům výboru za rok 2006 ve výši 15 000,- Kč před zdaněním  

f) Odměny členům revizní komise za rok 2006 ve výši 3000,- Kč před zdaněním 

g) Odměny členům redakční rady za rok 2006 ve výši 4000,- Kč před zdaněním  

h) Odměny členům republikového výboru za rok 2006 ve výši 4000,- Kč před zdaněním  

i) Odměna předsedovi odborné skupiny za rok 2006 ve výši 1000,- Kč před zdaněním  

16. Návrh rozpočtu na rok 2007 přednesla Hana Poláková – viz příloha č. 7 tohoto zápisu.  

17. Zprávu mandátové komise přednesl František Dyntera. Konstatoval, že k dnešnímu dni má Oblast 
54 členů, přítomno 21 členů, omluveno 8 členů. Členská schůze je usnášení schopná.  

18. Oblastní výbor byl navržen ve složení: Irena Kalousková, František Kujan, Jan Lázňovský, Hana 
Poláková, Miroslav Perný. Odborná skupina podala návrh na doplnění o další členy: Petra 
Lázňovského a Marii Vytlačilovou. Po projednání změny organizačního a jednacího řádu 
spočívající v rozšíření výboru na 7 členů byl výbor v předloženém složení veřejnou volbou 
schválen.  

19. Revizní komise byla navržena ve složení: Eva Kohoutová, Eva Pokorná, Petr Stráník a v tomto 
složení byla veřejnou volbou schválena.  

20. Členská schůze jmenovala redakční radu ve složení: Jan Lázňovský (předseda), Josef Kuřátko a 
Josef Mlynář.  

21. Členská schůze projednala a schválila: 
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1. návrh delegátů na Valnou hromadu: Irena Kalousková, František Kujan, Jan Lázňovský, Josef 
Mlynář, Eva Pokorná a Hana Poláková 

2. návrh zástupců do Republikového výboru: Irena Kalousková, Josef Mlynář, Eva Pokorná a 
předseda Oblasti 

3. návrh zástupců do revizní komise RV: Hana Poláková 

4. návrh zástupců do redakční rady RV: Jan Lázňovský 

22. Návrh usnesení členské schůze Oblasti přednesl Karel Anderle. Jan Lázňovský doplnil předložený 
návrh usnesení o další bod: návrh RV SVČR na udělení čestného členství pro Irenu Kalouskovou. 
Usnesení včetně jednotlivých příloh bylo schváleno všemi přítomnými členy.  

23. Ukončení schůze provedl Petr Lázňovský.  

Přílohy: 

Příloha č. 1  Prezenční listina 

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti OSVČR KH za uplynulé období 

Příloha č. 3 Zpráva o hospodaření OSVČR KH ke dni 23. 11. 2006 

Příloha č. 4 Zpráva revizní komise OSVČR KH za uplynulé období včetně přílohy na vyřazení 
hmotného majetku 

Příloha č. 5 Zpráva o činnosti redakční rady OSVČR KH za uplynulé období 

Příloha č. 6 Plán činnosti na rok 2007 

Příloha č. 7 Rozpočet OSVČR KH na rok 2007 

Příloha č. 8 Návrh kandidátů do jednotlivých orgánů OSVČR KH a orgánů republikových 

Příloha č. 9 Usnesení výroční členské schůze OSVČR KH  

Příloha č. 10 Aktuální adresář členů OSVČR KH ke dni 23. 11. 2006 

V Kutné Hoře, 23. 11. 2006.          zapsala:  Šárka Tichá 

Zápis revizní komise OSVČR Kutná Hora 

RR neobdržela 

Zpráva redakční rady OSVČR Kutná Hora 

pro členskou schůzi 23. 11. 2006.  

Výsledky činnosti RR v letošním roce nevyzněly, tak jak by bylo potřebné. Na poslední členské schůzi 
jsme Vás seznámili s plánem vydání Zpravodaje i webové stránky. Jelikož nedošla jediná zpráva z akcí, 
nedostali jsme jedinou informaci ze schůzí OV a jarní členská schůze nebyla svolána, byl jediným 
zdrojem informací republikový Zpravodaj a převážně pozdě doručená část pozvánek na akce. Vše jsme 
obratem zveřejnili na webové stránce naší oblasti www. vodakh. cz, která byla od počátku roku 35 x 
aktualizovala, ale Zpravodaj jsme mohli vydat pouze 1. Při tomto přístupu garantů a OV jsou možnosti 
RR nepatrné a její poslání ztrácí význam. Přitom návštěvnost naší webové stránky a její náplň oproti 
stránkám severočeské a středočeské je mnohonásobně vyšší. K začátku letošního roku navštívilo naši 
webovou stránku 4855 návštěvníků, k dnešnímu dni máme přes 6106 návštěv, tj. přes 27 návštěv týdně. 
Výrazný nárůst je před konáním akcí (až v průměru přes 10 denně). Je velkou škodou, že podrobnosti o 
přípravách hlavně zájezdů před konáním akci RR nedostává a tak zůstávají často před námi i Vámi utajené.  

Schůze RR v letošním roce se uskutečnily 5 x (s výjimkou dvou schůzí se 100 % účasti). Jednání 
redakční rady se uskutečňuje převážně před schůzkou seniorů. Dále je kontakt po e-mailu, osobní 
jednání předsedy s jednotlivými členy RR. Letošní rozsah příspěvků je přes 4,5 AA ve Zpravodaji a 
1,8 AA na webu, tj. pokles proti minulému roku na 57 %. Podklady pro výpočet AA jsou po vydání 
zpravodaje předávány OV. Kromě příspěvků předsedy jsme obdrželi pouze několik pozvánek od garantů 
na akce, poslal fotografie Ing. Perný. Příspěvek převzatý z jiných zdrojů (od Ing. Kujana) jsme prozatím 
nemohli na web zařadit, protože není zatím možná autorizace.  

V současné době připravujeme Zpravodaj č. 2/06. Vzhled a úprava webové stránky byla letos značně 
pozměněna, takže je snadněji otvíratelná a přehlednější. Při opětovném spuštění si ji vždy aktualizujte, 
protože se Vám často otvírá verze již uložená ve Vašem počítači.  

Na webové stránce jsme zařadily i odkazy na naše sponzory, redakci Vodního hospodářství a stránky 
severočeské a středočeské oblasti. Opět doporučujeme zavést “komerční reklamy pro spolupracující 
firmy”. Vedle příjmů bychom navázali bližší spolupráci s firmami a tím i jejich větší účast na akcích. 
Doporučujeme OV stanovit podmínky a ceny pro reklamu ve Zpravodaji a na vébové stránce.  
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Usnesení minulé schůze uložilo Oblastnímu výboru zajistit zřízení interní části na webových stránkách, 
které by byly přístupné pouze členům oblasti, ale pro technické problémy se toto nezdařilo. Navíc proč, 
když OV s RR téměř vůbec nekomunikoval (pouze částečně předseda)? 

Všichni Zpravodaj znáte, mnoho z Vás i webovou stránku. O rozsahu a kvalitách Zpravodaje a webové 
stránky bychom rádi slyšeli od Vás, abychom mohli případně upravit rozsah. Určitý přehled dává webová 
stránka, protože počty návštěv prozrazují její účelnost a vyvolávají i příspěvky od nečlenů. Čekáme na 
zaslání Vašich příspěvků k zveřejnění (např. zkušeností a novinky z činnosti, náměty na činnost, vč. 
tématických zájezdů). Zpravodaj a vébová stránka by měla být živou konverzaci mezi členy a orgány 
SVČR. Velmi nás zklamala netečnost k soutěži, kterou jsme otiskli v posledním Zpravodaji.  

K zlepšení informovanosti členů oblasti RR navrhuje zařadit do usnesení schůze: 

Garantům akcí se ukládá předat OV a RR pozvánku na akce min. 3 týdny před akci a zprávu max. do 3 
týdnu po skončení akce. V případě nesplnění bude odměna garanta zkrácena.  

Činnost RR v roce 2007 plánujeme v rozsahu roku 2005 (tj. vyšší než v roce 2006), případně bude 
upřesněna dle rozhodnutí členské schůze.         Jan Lázňovský 

Plán činnosti OSVČR v Kutné Hoře v roce 2007  

Březen 2007   - Členská schůze 
24. – 25. 4. 2007  - XXII. Setkání vodohospodářů 
30. – 31. 5. 2007  - XII. Konference Vod a pozemkové úpravy  
Červen 2007   - Zájezd na Šumavu  
Září 2007   - Zahraniční zájezd na Korsiku  
Listopad 2007   - Členská schůze 

V Kutné Hoře, 23. 11. 2006         František Kujan 

Usnesení členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, 

konané ve čtvrtek dne 23. 11. 2006 v restauraci Lorec s účastí dle přiložené prezenční listiny.  

A.  Členská schůze schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

2. Zprávu o hospodaření OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

3. Zprávu revizní komise OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

4. Zprávu redakční rady OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

5. Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2007 

 XXII. Setkání vodohospodářů 

- termín konání: 24. – 25. 4. 2007, budova bývalého Okresního úřadu 

- garanti akce: František Kujan, Miroslav Perný 

 XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

- termín konání: 30. – 31. 5. 2007 

- garant akce: Ing. Petr Lázňovský 

Zahraniční zájezd na Korsiku dle zájmu účastníků  

 - termín konání 6. – 17. 9. 2007  

 - garant akce: Veronika Lázňovská 

Tuzemský zájezd na Šumavu  

 - termín konání: květen – červen 2007 

 - garant akce Šárka Tichá 

6. Rozpočet OSVČR Kutná Hora na rok 2007 

7. Členský příspěvek ve výši 300,- Kč, důchodci 100,- Kč se splatností do 15. 3. 2007.  

8. Návrh příspěvku do RV SVČR ve výši 150,- Kč/člena 

9. Cenu autorského archu ve výši 1 500,- Kč  

10. Příspěvek členům OSVČR Kutná Hora při konání členské schůze ve výši 50,- Kč v příštím 
volebním období 
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11. Odměny členům výboru za rok 2006 ve výši 15 000,- Kč před zdaněním 

12. Odměny členům revizní komise za rok 2006 ve výši 3 000,- Kč před zdaněním 

13. Odměny členům redakční rady za rok 2006 ve výši 4 000,- Kč před zdaněním 

14. Odměny členům republikového výboru za rok 2006 ve výši 4000,- Kč před zdaněním  

15. Odměna předsedovi odborné skupiny za rok 2006 ve výši 1000,- Kč před zdaněním  

16. Slevy pro členy na akcích pořádaných OSVČR Kutná Hora v roce 2007 

- sborník - sleva 50 % z ceny 

- vložné na akce -  sleva 300,- Kč z ceny 

17. Zprávu mandátové komise.  

18. Výsledky voleb do Oblastního výboru SVČR Kutná Hora ve složení: Irena Kalousková, František 
Kujan, Jan Lázňovský, Petr Lázňovský, Hana Poláková, Miroslav Perný, Marie Vytlačilová 
s podpisovým právem pro předsedu, místopředsedu a hospodáře  

19. Výsledky voleb do Revizní komise SVČR Kutná Hora ve složení: Eva Kohoutová, Eva Pokorná, 
Petr Stráník 

20. Delegáty na Valnou hromadu SVČR: Irena Kalousková, František Kujan, Jan Lázňovský, Josef 
Mlynář, Eva Pokorná a Hana Poláková 

21. Zástupce Oblasti do kandidátky RV: předseda OV, Irena Kalousková, Josef Mlynář a Eva Pokorná 

22. Zástupce Oblasti do kandidátky RK: Hana Poláková 

23. Zástupce Oblasti do RR: Jan Lázňovský 

B.  Členská schůze bere na vědomí: 

1. Přijetí 12 nových členů – bývalých členů Oblasti Východní Čechy 

2. Informaci Josefa Mlynáře a Ireny Kalouskové o činnosti RV SVČR 

3. Zprávu Josefa Kuřátka o činnosti odborné skupiny “Vodohospodář – senior”  

4. Ukončení členství Vladislavy Chobotská na vlastní žádost 

C.  Členská schůze pověřuje: 

 1.  Františka Kujana k jednání se zástupci RV SVČR ve věci aktualizace členské základny 
Oblasti Kutná Hora v databázi RV SVČR včetně souvisejících náležitostí 

D.  Členská schůze ukládá: 

1.  Zvoleným orgánům Oblasti Kutná Hora uskutečnit ustavující schůzi nejpozději do 15. 12. 
2006.  

2.  Zástupcům Oblasti Kutná Hora v republikových orgánech důsledně hájit zájmy Oblasti včetně 
řádné prezentace Oblasti na webových stránkách RV SVČR 

3.  Všem členům OSVČR Kutná Hora 

- uhradit diferencovaný členský příspěvek za rok 2007 do 15. března 2007 (vyjma čestných 
členů) 

- aktivně se zapojit prostřednictvím delegátů jednání Valné hromady SVČR 

- hledat možnost většího zapojení do činnosti organizace 

4.  Odborné skupině “Vodohospodář – senior” na příští členské schůzi informovat o činnosti této 
skupiny 

 5.  OV SVČR Kutná Hora a jednotlivým garantům 

- věnovat maximální úsilí přípravě a průběhu všech akcí 

- průběžně zveřejňovat aktuální informace o činnosti OSVČR Kutná Hora 

 6.  Redakční radě: 

- informovat členskou základnu prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek o 
průběhu členské schůze, Valné hromady SVČR a připravovaných akcích 

- vydání Zpravodaje v termínech do: 

- prosinec 2006 (členská schůze) 
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- březen 2007 (Valná hromada, příprava členské schůze) 

- červen 2007 (vyhodnocení akcí) 

- listopad 2007 (vyhodnocení zájezdů, příprava členské schůze)  

- zajistit průběžnou aktualizaci webových stránek v intervalu 1x za měsíc (v době 
přípravy pilotních akcí dle potřeby) 

E.  Členská schůze jmenuje: 

 1.  Redakční radu ve složení: Jan Lázňovský, Josef Kuřátko, Josef Mlynář.  

V Kutné Hoře, 23. 11. 2006.       Karel Anderle, předseda návrhové komise 

ZPRÁVY Z AKCÍ 

XXI. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře  

František Kujan 

Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora, uskutečnilo ve dnech 16. – 18. května 
2006 za podpory firmy ÚNS – Laboratorní služby, s. r. o. Kutná Hora a mediální podpory redakce 
Vodního hospodářství v pořadí již XXI. setkání vodohospodářů s cílem podat základní informaci na téma 
“Aplikace nových právních předpisů v oblasti životního prostředí”.  

Mezi nejzajímavější přednášky prvního dne bezesporu patřilo vystoupení Ing. Veroniky Jáglové z MŽP 
ČR na téma “Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací” a vystoupení JUDr. Ing. Emila Rudolfa na téma “Správní řád na úseku vodního hospodářství”. 
V rámci večerního programu byl pro účastníky připraven varhanní koncert v gotickém chrámu svaté 
Barbory v podání Josefa Popelky s recitací Otakara Brouska st.  

Druhý den byl věnován problematice odpadů, zejména vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu v podání specialistek VÚV T. G. M. Ing. Marie 
Kulované a Ing. Dagmar Sirotkové. Dopady této vyhlášky na provozování skládek v praxi doplnil Ing. 
Vladimír Drábek ze společnosti A. S. A.  

Odpolední program druhého dne zahájila JUDr. Martina Děvěrová s vystoupením na téma “Některá 
problémová ustanovení zákona o veřejných zakázkách”. Dále hovořil na téma “Necentrální způsoby 
řešení čištění odpadních vod” zástupce firmy ASIO, spol. s r. o. Ing. Karel Plotěný. Velmi zajímavé 
informace bylo možné získat i z přednášky Ing. Jiřího Šejnohy na téma “Požadavky provozovatele na 
trubní materiály stokových sítí”, zejména při ekonomickém porovnání realizačních nákladů na zhotovení 
kanalizačních stok z různých druhů materiálů. Opět se potvrdila skutečnost, že nejlevnější materiál 
nemusí být a v podstatě není pro provozovatele materiálem nejvhodnějším. Závěr přednáškové části 
zajistil svým vystoupením Mgr. Vít Kodeš na téma “Programy monitoringu jakosti vod ČHMÚ. Druhý den 
setkání byl ukončen společenským večerem.  

Třetí den patřil opět exkurzím. Nejdříve jsme navštívili vodní dílo Vrchlice s klenbovou hrází délky 167 m. 
Odborný výklad zde podali pracovníci Povodí Labe, hrázný Jaromír Drtina a pracovník ředitelství Ing. 
Tomáš Zapletal. Úplnou tečkou za letošním setkáním byla návštěva historických prostor v areálu 
společnosti Philips Morris ČR.  

XXI. setkání vodohospodářů bylo zařazeno do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. K akci byl 
vydán sborník přednášek. Přestože se akce na rozdíl od předchozích let uskutečnila v budově bývalého 
okresního úřadu, podařilo se Mgr. Ivě Kupecké, která akci moderovala, upoutat pozornost jednotlivých 
účastníků natolik, že i přes nižší účast (82 účastníků včetně přednášejících) než v letech předchozích, 
byla tato akce pro její účastníky přínosem.  

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem přednášejícím a účastníkům a pozvat je na již XXII. 
Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, které se uskuteční ve dnech 24. – 25. dubna 2007.  

XI. konference Voda a pozemkové úpravy 

XI. konference Voda a pozemkové úpravy se konala v Kutné Hoře 30. a 31. května 2006 ve velké 
zasedací síni MěÚ Kutná Hora v Radnické ulici. Garantem akce byl Ing. Petr Lázňovský (petr. 
laznovsky@mze. cz, vodakh@seznam. cz, tel. : 327 536 026, 602 448 126, fax. 327 536 010) Konferenci 
pořádalo Sdružení vodohospodářů ČR, Oblast Kutná Hora s Ministerstvem zemědělství Odbor 
zemědělská agentura a pozemkovým úřadem Kutná Hora.  
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XI. konferenci VODA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY v úterý 30. května 2006 zahájil vrchní ředitel ZAaPÚ Ing. 
Michal Novotný. Následovaly přednášky: Ing. Jiří Hladík, ÚPÚ - MZe - Aktuální témata - pozemkové 
úřady a pozemkové úpravy, Ing. Mojmír Procházka, předseda komory pozemkových úprav - Informace z 
činnosti komory pozemkových úprav, Ing. Václav Mazín, MZe - PÚ Plzeň - Využití BPEJ při navrhování 
společných zařízení, JUDr. Martina Děvěrová - Zadávání veřejných zakázek, Ing. Jan Liška, Georeal 
Plzeň - 3D model posouzení erozní ohroženosti, Prof. Ing. Jan Šálek, CSc. - Drobné vodohospodářské 
stavby v pozemkových úpravách, Ing. Jana Podhrázská Ph. D., VUMOP Brno - Hodnocení účinnosti 
protierozních a protipovodňových opatření v pozemkových úpravách, Ing. Martin Weber, Výzkumný ústav 
Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví - Porovnání technologií pro zakládání výsadeb dřevin 
v krajině, Ing. Jaromír Opravil, Zahrada Olomouc s. r. o. - Zkušenosti s výsadbou biocenter a biokoridorů 
a Ing. Milan Novotný, MZe - PÚ Kutná Hora - KPÚ Vlkaneč. Večer byl tradiční varhanní koncert v chrámu 
sv. Barbory. Ve středu byla EXKURZE na realizovaná technická opatření KPÚ Vlkaneč a KPÚ 
Hostovlice.  

Účast 100 účastníků poprvé v historii výrazně překonala účast na XXI. setkání vodohospodářů. XI. 
konference byla ukončena výborně zorganizovanou i navštívenou exkurzí na technická opatření KPÚ 
Vlkaneč, KPÚ Hostovlice. Akce byla sponzorsky zajištěna fy Silnice Čáslav s. r. o. a doprovázena byla 
sborníkem přednášek.  

Zájezd na Šumavu 2006 

Šárka Tichá 

Letos jsme ve dnech 9. - 11. června uspořádali 3. ročník turistického zájezdu do Českých Žlebů na 
Šumavě.  

Vyjeli jsme už v pátek ráno a dlouhou cestu jsme zpestřili návštěvou zámku Kratochvíle. Jedná se o 
renesanční letohrádek vystavěný italskými tvůrci pro mocného pána jižních Čech Viléma z Rožmberka. 
Interiéry zámku jsou v zařízeny jen z části, ale je zde instalovaná velmi zajímavá expozice českého 
animovaného filmu. Ta nám připomněla postavičky z důvěrně známých večerníčků i další oblíbené hrdiny 
kreslených filmů. Po krátké procházce přilehlou francouzskou zahradou jsme pak už spěchali dále 
k Šumavě. Naplánováno bylo ještě stihnout lokálku ze Stožce do Nového údolí. Náš řidič pan Pepa 
Kuřátko šlápl na plyn, vláček na nás počkal a my ho obsadili jako jediní jeho pasažéři. Na konečné, v 
Novém Údolí u německých hranic jsme vystoupili a vyrazili směrem do Českých Žlebů. Před námi bylo 
asi osm kilometrů na místo našeho ubytování, kam nám mezitím Pepa Kuřátko odvezl zavazadla.  

V sobotu nás čekal náročný celodenní výlet. Z Modravy se vydáváme nejprve nádherným údolím 
Roklanského potoka. Ten je dlouhý čtrnáct kilometrů a je jedním ze tří potoků, jejichž soutokem vzniká 
šumavská řeka Vydra. . Jdeme nezapomenutelnou cestou proti toku. Potok teče mírně zvlněnou náhorní 
rovinou a vytváří kolem sebe rozlehlé slatě pokryté trávou, ze které tu a tam vykoukne jezírko 
rašelinného bahna. Občas ční ojedinělé smrky. Připadali jsme si tu jako v severské lesotundře. Zdatnější 
z nás si udělali odbočku i na Tříjezerní slať. Jedná se o vrchoviště prameništního typu, nacházejí se zde 
tři rašelinná jezírka, největší velké sedm arů. A stoupáme stále výš a výš. Naším cílem je vrchol Poledník 
neboli Polední hora, výška 1 315 m n. m. Na vrcholu stála v letech 1960 až 1990 mohutná stanice 
protivzdušné obrany státu. V létě 1998 byla dokončena přestavba objektu na vyhlídkovou věž, která za 
příznivého počasí poskytuje návštěvníkům výhledy na celou Šumavu a Bavorský les.  

Z Poledníku jsme pak sestoupili k romantickému Prášilskému jezeru. Je jedním z pěti českých 
šumavských ledovcových jezer. Leží ve výšce 1 080 m n. m., pod jezerní stěnou, která ční nad jezerem 
do výšky 150 m. Jezero má plošnou výměru 3,91 ha, hloubka se odhaduje až na 3 m. Smrkové porosty 
kolem jezera velmi prořídly po větrné katastrofě v r. 1989. Oblast Prášilského jezera byla ještě nedávno 
krajinou, kam nebyl přístup povolen. Stejně tak i obec Prášily, ve které jsme dvaadvacetikilometrovou 
túru ukončili. Prášily jsou malá obec v letech 1945 – 1991 téměř zničená armádou. Nyní znovu ožívá a 
stává se centrem zimní i letní turistiky. Byli jsme příjemně překvapeni uceleným vzhledem obce, který je 
dán jednotnými bílými fasádami s velmi vkusnou obrazovou výzdobou.  

Neděle je pokaždé trochu odpočinková. Tentokrát, protože nám opět přálo počasí, jsme se rozhodli ještě 
pro jednu menší túrku. Z Českých Žlebů jsme se vydali asi dvanáct kilometrům krásnou výhledovou 
trasou až do obce Strážný, kde je známý hraniční přechod. Tady na nás čekal obětavý Pepa Kuřátko 
s autobusem i s našimi zavazadly. Byla už neděle odpoledne a nám nezbývalo nic jiného, než vyrazit 
zpět k domovu.  

Na zájezd bylo původně přihlášených třiatřicet účastníků, pak dvacet sedm a nakonec nás jelo šestnáct. 
Máme štěstí, že není třeba na místě ubytování platit zálohu a případné storno poplatky a především, že 
náklady na autobus hradí štědrý sponzor. Cena zájezdu pak spočívá prakticky v ceně za ubytování a 
polopenzi. V opačném případě by se možná při nízkém počtu zájemců ani zájezd nemohl uskutečnit. 
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Příští rok na přelomu května a června pojedeme na Šumavu znovu, všechny Vás tímto zvu. Kdo se necítí 
na delší trasy, může individuálně podnikat kratší, možností je bezpočet. Šumava je krásná a jedinečná.  

Norské hory a fjordy 

Veronika Lázňovská 

Oblastní sdružení vodohospodářů v Kutné Hoře uskutečnilo ve dnech 30. 6. – 11. 7. 2006 zájezd do 
Norska. Z Čech jsme vyjížděli za hustého deště směrem do Rostocku, kde jsme se po krátké prohlídce 
města nalodili na trajekt. Po noční, asi sedmihodinové plavbě, jsme se vylodili ve švédském Trelleborgu., 
odkud jsme pokračovali do města Malmö (procházka parkem ke starému větrnému mlýnu, prohlídka 
náměstí s bronzovou sochou švédského krále a významného vojevůdce Gustava Adolfa, vládnoucího 
počátkem 17. století).  

Dalším plánovaným městem byl Göteborg – druhé největší město Švédska, založené v r. 1625. Zde jsme 
navštívili známý Rybí kostel, který mimochodem s kostelem nemá nic společného. Jedná se o obyčejnou 
tržnici s rybami. Pravdou je, že jsme tu obdivovali různé mořské potvory a příšery, jejichž vzezření by 
nám jistě, při osobním setkání v hlubinách moře, pořádně nahnalo strach. Prohlédli jsme si náměstí 
s Poseidonovou kašnou a vydali jsme na delší přejezd do hlavního města Norska – Osla. Oslo, se svými 
téměř pětisty tisíci obyvatel leží na špičce Oslofjordu, Je sídlem krále, parlamentu a hlavních státních i 
církevních úřadů. Prohlédli jsme si poněkud novodobou radnici (výstavba v letech 1931 – 1950) s dvěma 
hranatými věžemi. Na té východní je umístěna zvonkohra s 38 zvony. Dále jsme pokračovali v prohlídce 
Královského paláce a jeho parku. Neuniklo nám i slavnostní střídání královských stráží. V muzeu Kontiky 
jsme obdivovali originální vor, který si vystavěl Thor Heyerdahl, aby v něm v r. 1947 podnikl 
dobrodružnou plavbu z Peru na Tahiti a v muzeu Fram jsme měli možnost vystoupit na kapitánský 
můstek a projít si celé podpalubí lodi Fram, která poznala vody i ledy polárních moří, když se na její 
palubě plavili k zemským pólům světoznámí polárníci Nansen, Amundsen a Sverdrup. Po prohlídce 
muzeí nás autobus vyvezl na Holmenkollen – známý skokanský můstek postavený r. 1892, odkud je 
nádherný výhled po okolí. Prohlídku Osla jsme zakončili procházkou Frognerovým parkem s jedinečnou 
sochařskou výzdobou Gustava Vigelanda (*1869 †1943), který pro tento park zhotovil během dvaceti let 
více než 200 žulových a bronzových soch v životní velikosti zobrazujících koloběh lidského života od 
narození až po smrt, vztahy mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi i různorodost lidských povah. Celému 
parku vévodí vskutku unikátní 17 m vysoký monolit skládající se ze 121 soch – lidských postav do sebe 
vzájemně propletených.  

Následující den jsme měli na programu největší Norské jezero Mjosa (362 m2), které je 95 km dlouhé a 
až 15 km široké, s přilehlou vesničkou Gjovik, která je známá nejenom svou sklářskou hutí, ale zejména 
podzemní olympijskou halou, tzv. jeskyní, vybudovanou 120 m hluboko v hoře z červené žuly. Její délka 
je neuvěřitelných 91 m, šířka 61 m a do výšky pak 24 m. Během výstavby bylo k vyvezení objemu 
vytěžené skály zapotřebí celkově 29 000 nákladních aut. Dále nás čekal Lillehammer, dějiště 17. zimních 
olympijských her v roce 1994. Vztah k zimním sportům vyjadřuje i znak města, který snad jako jediný na 
světě zobrazuje postavu lyžaře. Po jeho prohlídce pokračujeme nádhernou krajinou po cestě zvané Peer 
Gynt (dle pohádkové postavy z díla norského dramatika Henrika Ibsena) až do národního parku pohoří 
Rondane. Podél řeky Uly se vydáváme ke skupince vzácných útvarů, tzv. zemním pyramidám 
Kvitskriuprestinne, které nám připomínají svým tvarem houby na vysoké nožce. Jsou vytvořeny z 
měkkých usazenin, které ve zdejším údolí zanechal ustupující ledovec. Tyto usazeniny obsahují kromě 
jemnozrnných písků a jílů také množství valounů různé velikosti a když na tyto málo odolné usazeniny 
zaprší, voda snadno odplavuje méně odolné písky a jíly, až narazí na větší valouny, které pak fungují 
jako deštníky ochraňující sedimenty pod nimi. Zdejší pyramidy dosahují výšky až osmi metrů. To proto, 
že odplavovaný jíl vytváří jakýsi zpevňující tmel, který vzniklou pyramidu vyztuží. Opravdu krásný zážitek! 

Další den je na programu proslulá cesta Trollů, stoupající z údolí Isterdalen serpentinami kolem 
vodopádů a překonávající výškový rozdíl téměř 900 m. Počasí nám příliš nepřeje, vše je zahaleno hustou 
mlhou a z výhledů do hlubokého údolí a na okolní skalnaté štíty nemáme téměř nic. Klesáme do údolí, 
každým výškovým metrem, o který jsme poklesli, se mlha více a více rozpouští a u trajektu, který nás 
převáží do městečka Geiranger u stejnojmenného fjordu nás již vítá sluníčko. Uspokojeni příznivým 
vývojem počasí se vydáváme na vyhlídkovou plavbu po tomto 16 km dlouhém a 360 m hlubokém, snad 
nejznámějším fjordu, který je sevřený místy až 1 850 m vysokými skalními štíty horského masivu 
Breheimen s proslulým vodopádem zvaným Sedm sester.  

Dalším zážitkem bylo zdolání vrcholu Dalsniba, kam nás horko-těžko autobus vyvezl po pětikilometrovém 
ostrém stoupání (12 %) serpentinami. Tady jsme byli opravdu “v nebi”. Všude kolem nás, kolem dokola, 
se tyčily horské štíty do údolí se pak skýtal úchvatný pohled na okolní fjordy. Poté nás autobus dopravil 
do samotného srdce pohoří Jotunheimen, na horskou chatu ležící téměř u ledovce ve výšce 1 700 m nad 
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mořem, kde jsme byli ubytováni. Po cestě jsme se ještě zastavili v Lomu, kde se nachází nejstarší 
sloupový kostelík, jehož výstavba je datována do roku 1 170. Ráno jsme se vydali na horskou túru 
k ledovci, míjeli jsme lyžařský vlek, který byl i v tomto letním období v plném provozu. Od úplného zdolání 
vrcholu nás však zrazovaly výstražné cedule (dokonce i v českém jazyce), které nás varovaly na skryté 
ledovcové průrvy, které i s horolezeckým vybavením, které jsme samozřejmě neměli, jsou velice 
nebezpečné.  

V odpoledních hodinách jsme odjížděli do vyhlídkového sedla Turtagro, kde jsme podnikli kratší 
vycházku po stezkách plných mechů a lišejníků, obklopené horami, v pohádkově krásné krajině.  

Ubytování nás čekalo v Sogndalu, městečku ležícím na severním břehu největšího a nejhlubšího fjordu 
Sognefjord (délka 180 km, hloubka místy téměř 1 300 m).  

Po snídani nás trajekt převezl přes Sognefjord a my jsme pokračovali v cestě k vodopádu 
Stalheimfossen. Poslední, něco přes kilometr dlouhý úsek, jsme již šli pěšky, romantickým údolím k 
vodopádu. Dále jsme popojeli k vodopádu Tvinnefoss, krásný kaskádovitý vodopád připomínající závoj. 
Poté jsme odjížděli na ubytování zajištěné na úpatí vrcholku Ulriken v Bergenu.  

Následující den byl celý věnován prohlídce Bergenu, druhého největšího města Norska, založeného 
v roce 1 066. Ústřední památkou chráněnou UNESCO je Bryggen, stará dřevěná část hanzovního města 
z počátku 18. století s malými obchůdky a sídly řemeslníků a výtvarníků. Nenechali jsme si ujít také 
návštěvu mořského akvária, které patří k jednomu z nejlepších v Evropě. Viděli jsme Rybí trh 
s ochutnávkami uzených lososů, botanickou zahradu, nejstarší budovu města Mariakirken a další kostely 
(Fanakirken a Korskirken).  

Opouštíme Bergen a trajekt nás převáží přes Hardangerfjord a my pokračujeme k hlubokému kaňonu 
říčky Bjoreia se 183 m vysokým vodopádem Voringfoss. Vznikající vodní tříšť stoupá do výšky až 200 m 
a za slunečného počasí je krásně viditelná duha. Naše cesta dále vedla náhorní plošinou 
Hardangervidda, která svou rozlohou 7 500 km2 patří k největším v Evropě. Její nadmořská výška se 
pohybuje od 1 100 – 1 300 m a je prakticky bez souvislého lesního porostu, pouze s nízkou vegetací 
horské tundry, četnými jezírky a rašeliništi a výhledy na zasněžené vrcholky pohoří a úbočí kopců. Krátká 
zastávka v horském městečku Geilo a odjezd na ubytování do Uvdalu, kde jsme navštívili místní 
skanzen.  

Poslední den na území Norska nás čekal dlouhý přejezd. Krátce jsme se zastavili před městečkem 
Krongsberg, kde jsme si prohlédli hydroelektrárnu na řece Numedal Lagen a pokračovali dále přes 
hraniční přechod Svinesund do Švédska. Monotónní jízdu jsme přerušili až zastávkou v Tanumu, kde 
jsou zachovány prehistorické skalní kresby a výjevy z doby 3 000 let př. n. l. Poté odjezd na ubytování 
v Göteborgu. Následující den opouštíme Švédsko a trajekt nás odváží do Dánského Helsingoru, odkud 
přejíždíme do Kodaně. Po prohlídce Kodaně (radnice, zámek Christiansborg, Královský palác a symbol 
města – malá mořská víla) nás noční trajekt převáží do německého Rostocku a odtud pak přes Německo 
do České republiky.  

Závěrem lze říci, že se zájezd vydařil a my jsme viděli a prožili asi maximum, co lze za tak krátký pobyt 
v tak rozmanité zemi vidět a prožít a každý z nás má jistě na co vzpomínat až do konce svého života.  

Výlet do Krucemburku 16. a 17. září 2006 

Šárka Tichá 

Letos jsme si už potřetí zopakovali výlet do Žďárských vrchů na Českomoravské vysočině opět 
s ubytováním v Krucemburku. Výlet se konal 16. - 17. září. Myšlenkou této akce je ulehčit dětem přechod 
z radostí prázdnin do školních povinností a je to tedy akce pořádaná především pro ně. Akce byla 
zahrnuta v plánu činnosti na letošní rok a začátkem září, kdy mohl být upřesněn termín výletu, byli proto 
osloveni především potencionální zájemci, tj. členové s dětmi školou povinnými. Výletu, který se velmi 
vydařil, se zúčastnilo celkem dvacet tři zájemců, z toho dvanáct dětí.  

V sobotu jsme si nejprve dopoledne na pomezí Vysočiny a východních Čech prohlédli skanzen Veselý 
kopec. Je zde rozsáhlá expozice lidových horáckých staveb. Mezi ně patří např. velká zemědělská 
usedlost, výměnek, zemědělská stodola, sušárna na len a ovoce, hájenka, včelín, dům bezzemka nebo 
bělidlo či sekernická dílna. Zvláštní pozornost je rovněž zaměřena na ukázku lidových technických děl na 
vodní pohon. Ve skanzenu jsme si mohli představit nelehký život našich předků a také obdivovat jejich 
životní soběstačnost.  

Autobusem jsme pak přejeli k Velkému Dářku a pěšky zamířili do obce Polnička. Cesta se nám ale 
protáhla, protože lesy, kterými jsme procházeli, byly plné hub, a ty nebylo možno minout bez povšimnutí. 
V Polničce jsme už byli dříve a dětem se zde moc líbilo. Místní šikula a nadšenec zde postavil koleje pro 
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vláček, který sám řídí. Je zde i spousta dalších zajímavých a netradičních atrakcí včetně minizoologické 
zahrady. V příjemné venkovní hospůdce jsme se všichni najedli, my dospělí jsme pak relaxovali a děti si 
kolem užívaly hrátek.  

Navečer jsme dorazili do Krucemburku. Odsud jsou naši členové manželé Kujanovi a ti nám vždy zajistí 
ubytování v místním kempu na břehu šedesátihektarového rybníka “Řeka”. Kemp je v této době již 
prázdný a je k dispozici pouze nám. Ubytování si můžeme vybrat buď v útulných pokojíčkách ve zděném 
objektu nebo v miniaturních místnůstkách, které jsou vybudovány z bývalé převlékárny. Zabydleli jsme se 
a vyrazili na dříví. Večer jsme si udělali pořádný táborák, zazpívali si i zasoutěžili.  

Obec Krucemburk má svým návštěvníkům co nabídnout, především je to však kouzelná krajina kolem. 
V neděli, v nádherném slunném ránu, jsme pěšky vyrazili na zalesněný Ranský hřeben poblíž Starého 
Ranska. Se Starým Ranskem je spjata několik stolení dlouhá historie železářství na Vysočině. Železná 
ruda se těžila z několika šachet, nejdelší štola byla vyražená v délce 1008 m. Rozsáhlá těžba železných 
rud postupně ustala a po provedených průzkumech v 50. letech zde probíhala v ložišti Obrázek těžba 
zinečnato – mědnatých rud (Rudné doly Příbram n. p., závod Kutná Hora). Těžba byla ukončena v r. 
1990. Místo s instalovaným posledním důlním vozíkem na památku ukončení těžby bylo cílem naší 
výpravy. Pro děti tady rodina Kujanových ukryla sladký poklad. To bylo radosti! A to už byla také sladká 
tečka výletu do Žďárských vrchů v r. 2006.  

INFORMACE OSVČR  

Soutěž Zpravodaje 

RR pro Vás připravila ve Zpravodaji 1/2006 soutěž. Na zadní straně obálky Zpravodaje jsou fotografie 
z oblasti “vodohospodářů”. Socha Vltavy na rampě před Národním muzeem (1891 – 1894 český sochař 
Antonín Pavel Wágner), přehrada Slapy a III. setkání vodohospodářů v Bílém Podolí. Redakční rada 
neobdržela jedinou odpověď, a proto, i když máme připravené další zajímavé snímky, v soutěži dále 
nebudeme pokračovat.  

Informace o SVČR 

Jan Lázňovský 

Vedle naší webové stránky, která je značně navštěvovaná měla Severočeská oblast od 11. 1. 2005 svou 
stránku http://svcr-sever. unas. cz/, koncem letošního listopadu ji nahradila novou stránkou http://www. 
vodohospodari. cz, Oblastní výbor SVČR pro Prahu a střední Čechy má od června 2006 v provozu 
vébovou stránku: http://www. csvts. cz/svcr (hůře čitelná přes Mozillu). Republiková webová stránka 
http://sweb. cz/sv-cr byla zrušena, o slíbené náhradě ing. Malínským s využitím stránky ČSVTS prozatím 
nejsme informování.  

Povodně v letech 1997 až 2006 

7. 7. - 17. 7. 1997 Katastrofální ničivé záplavy na celém území Moravy a přilehlé části východních Čech 
způsobené přívalovými dešti byly označovány jako povodeň století. Vyžádaly si životy 46 lidí, z nichž 
osm podlehlo zejména infarktům vyvolaným katastrofou, tři lidé se pohřešovali. Na místa záplav se v 
kritickém období vypravili i prezident Václav Havel a společně premiér Václav Klaus a předseda 
Sněmovny Miloš Zeman. Nejhorší povodňová vlna na Moravě v zásadě pominula až po dvou týdnech, i 
když ohrožení mnohde stále přetrvávalo.  

7. - 17. 8. 2002 ČR zasáhly nejničivější povodně v novodobých dějinách. Vydatné deště zvedly hladiny 
většiny řek v jižních a jihozápadních Čech. Začaly stoupat toky v povodí horní Berounky, a výrazně na 
Otavě, horní Vltavě a Lužnici. Postupně povodně zasáhly celý tok Vltavy a následně Labe od soutoku. 
Rozvodněna silně byla i Dyje na Znojemsku. V Praze kulminovala Vltava 14. srpna; 17. srpna se 
povodňová vlna Labe přesunula na sever do Německa. Povodněmi byly postiženy zejména Praha a kraje 
Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký. Celkem se záplavy projevily v deseti krajích. 
Zasaženo bylo 40 okresů (zhruba polovina všech okresů v zemi), postiženo 753 obcí včetně Prahy a 
evakuováno muselo být 220 tisíc obyvatel. 

“U nás už opadla voda (4. 4. 2006). Záplavy byly o hodně horší než v roce 2002. Na náměstí ve Staré 
Zruči byla voda asi 30 cm přes silnici. Domky, které byly zatopené při minulé povodni, byly pod vodou 
daleko více ( voda dosáhla 4,92 m). Bydlí tam vesměs již staří lidé, s vypětím sil si domky opravili a teď je 
to čeká znovu.” Zdenka Svobodová. 

http://svcr-sever.unas.cz/
http://www.csvts.cz/svcr
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Klub seniorů 

Jan Lázňovský 

Poslední schůzka odborné skupiny seniorů se uskutečnila 9/11 2006. Omluveni pro nemoc J. Malina a 
Ing. Z. Svobodová. Během jednání se dostavil předseda OV, který mj. zdůvodnil resignaci na funkci 
předsedy oblasti. Doporučili jsme OV přizvat na výroční členskou schůzi členy z rušené východočeské 
oblasti a jejich začlenění do funkcí v naší oblasti. Hlavní diskuse byla věnována námětům pro výroční 
členskou schůzi včetně kritiky "některých praktik" OV a přístup některých členů OV k odborné skupině 
(např. neochota přizvat členy klubu na setkání) a malá informovanost převážné části členů oblasti OV 
(např. termíny, program a poplatky na zájezdy se dozví jen malá skupina členů kontaktovaná některými 
garanty akcí). Nebylo možné včas vydat ani Zpravodaj oblasti, protože RR včas neobdržela ani jedinou 
zprávu z akcí, z činnosti oblastních orgánů apod. RR má pouze republikový zpravodaj 2 a 3 (zveřejněny 
na naši webové stránce). Návrh odborné skupiny seniorů a RR vydat Zpravodaj 2/2006 před členskou 
schůzi (s návrhy příspěvků k jednání) a rozeslat společně s pozvánkou na výroční členskou schůzi nebyl 
přijat.  

Schůzky v roce 2007 (4. roce klubu) budou: 8/2, 12/4, 7/6, 11/10 a 13/12 (a další dle potřeby) od 14,00 
hod. v restauraci "Na Krétě".  

V prohlášení ustavení klubu se mluví. “Kutnohorská oblast vstupuje v listopadu do 17. roku úspěšné 
činnosti. Specifická vyšší činnosti získala dobré jméno v celostátním měřítku. Na její činnosti se dříve 
výrazně podíleli dnes již starší členové. Předáním štafety mladším se zařadili mezi "seniory". Scházeli se 
několikrát ročně při zajišťování akcí oblasti. V průběhu činných let se mezi námi vytvořily velmi dobré 
vztahy, které přežily i řadu výměn názorů především na problémy naší organizace. Schůzky jsou pro ně 
nutností”. Ze současných 7 členů skupiny (nedávno zemřel náš člen, mnoholetý funkcionář republikových 
a oblastních orgánů - čestný člen SVĆR - pan Jiří LANG) převážně podnikových vodohospodářů, 5 je 
čestnými členy SVČR. Stále aktivně pracujeme v SVČR (2 jsou členy republikového výboru, 1 je členem 
republikové RR, od výroční členské schůze máme zástupce v OV a jedna členky je v RK oblasti). Celou 
redakční radu oblasti tvoří členové odborné skupiny seniorů (Zpravodaj a webová stránka).  

Uvítáme mezi námi další současné i dřívější členy SVČR.  

Korsika 

Veronika Lázňovská  

Termín: 6. – 16. 9. 2007 

Program: 

1.den odjezd z ČR  

2/ Trajekt Livorno – Bastia, 4hodinová plavba s vyhlídkou na Elbu, přesun vnitrozemím se zastávkou 
v sedle Col de Vergil do Porta, ubytování 

3/ Výlet kaňonem Georges de Spelunca, oblast Les Calanches s bizardními skálami s nádhernými 
výhledy. Přejezd přes Ajaccio s “krvavými ostrovy” Iles Sanquinaires, návštěva domu Napoleona a 
památníku jeho vítězných bitev. Přejezd do Porto Vecchia, ubytování 

4/ dopolední koupání, odpolední zájezd do Bonifacia s výhledy na Perone, Sardinii, prohlídka starého 
města, vycházka nebo tůra nad útesy, zájemci plavba k Ile Cavallo a mořské jeskyni (cca 10EUR) 

5/ Corte – prohlídka starobylého města s universitou, poté prohlídka kaňonu Georges de la Restonica 
v národním parku s turistikou, výjezd na místo Vizzavona – výhledy na Monte dOro a centrální korsický 
masiv 

6/ koupání a podvečerní prohlídka Porto Vecchia, pro zájemce fakultativně Kaskády de Polischelu. 
Náročnější turistika s plaváním po 12 jezírkách kaskád po nádherným pohořím Bvellou 

7/ Prohlídka starého Sartene – nejkorsičtějšího města a bývalého sídla mafie, cestou vyhlídka na skály 
Roccapina, prohlídka prehistorických památek ve Filitose, koupání u Porto Polo a přejezd hřebene přes 
typická korsická sídla St. Lucii a Honzu kolem přehrady Ospedale. 

8/ Výjezd na přehradu Ospedale, procházka ke známému “čůrajícímu kohoutku – vodopád piscia di di 
Gallo, turistika v oblasti Bavelly, več. Koupání v Porto Vecchiu 

9/ Turistika v oblasti Alta rocca, individuální možnost pobytu na plážích Pezza Cardo u kempu 
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10,11/ ranní přejezd do Bastie, individuálně prohlídka přístavního města a poslední nákupy, trajekt do 
Livorna – Itálie, přejezd do ČR v ranních hodinách 

Cena: 12 590,- Kč 

Doprava busem lux, trajekty, výlety, 7x ubytování ve 2-lůžkových mobilhomech s kompletním vybavením, 
1 x ubytování v apartmánu nebo v chatě, 7 x polopenze, piknik, program, průvodce, DPH. 

Přihlášky přijímá a případné dotazy ochotně zodpovídá organizační garant Ing. Veronika Lázňovská na 
adrese: veronika.laznovska@seznam.cz nebo na tel. čísle: 608 334 123. Uzávěrka přihlášek je 1. 4. 
2007. O projednání akce na OV budeme Vás informovat na naší webové stránce a v příštím Zpravodaji.  

ODBORNÉ INFORMACE 

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích 

Ing. Jan Sponar, Ph. D.  

Autor upozorňuje na skutečnost, že není oprávněn podávat výklad zákona a že uvádí pouze svůj vlastní 
názor. Legislativní výklad je oprávněno podat ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a 
obchodu a rozhodnout ve věci může pouze soud.  

V příspěvku jsou uvedeny vybrané body zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích o a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “chemický zákon”). Chemický 
zákon byl zveřejněn 29. 10. 2003 a vstoupil v platnost 1. 5. 2004. Od té doby byly provedeny 4 změny: 
186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 345/2005 Sb. a 222/2006 Sb., vše dostupné na adrese http://www. mvcr. 
cz/sbirka/. Novelizace chemického zákona a prováděcích předpisů probíhá průběžně v souladu se 
změnami legislativy Evropské unie.  

Oblast působnosti. Chemický zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství práva a 
povinnosti právnických osob se sídlem na území České republiky, zahraničních právnických osob 
s organizační složkou umístěnou na území České republiky, podnikajících fyzických osob s bydlištěm na 
území České republiky a zahraničních podnikajících fyzických osob, které mají na území České republiky 
pobyt, organizační složku nebo místo podnikání (dále jen "osoby").  

Protože se jedná o speciální zákon, je třeba si uvědomit, kterých oblastí činnosti se dotýká. Jeho 
účinnost je zaměřena na klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění 
na trh nebo do oběhu a na vývoz a dovoz chemických látek a chemických přípravků, na oznamování a 
registraci chemických látek, vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a 
životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků (§ 1).  

Státní správa. Podle chemického zákona (§ 30) vykonávají státní správu Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP), Ministerstvo zdravotnictví (MZd), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), krajské úřady v 
přenesené působnosti (KÚ), krajské hygienické stanice (KHS) a celní úřady (CÚ).  

Základní pojmy. V § 2 jsou definovány základní pojmy, z nichž blíže uvádíme:   

- Chemické látky (dále jen "látky") jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo 
získané výrobním postupem včetně jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu.  

- Chemické přípravky (dále jen "přípravky") jsou směsi nebo roztoky složené ze 2 nebo více látek.  

- Dovozcem je pro účely chemického zákona osoba, která v době dovozu látky nebo přípravku na území 
České republiky je jejím příjemcem.  

- Dovozem je pro účely chemického zákona propuštění látky nebo přípravku ze země mimo Evropských 
společenství na území České republiky do celního režimu volného oběhu, uskladňování v celním skladu, 
aktivního zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem nebo dočasného použití.  

- Uvedením na trh v České republice (dále jen “uvedení na trh”) je pro účely chemického zákona každé 
úplatné nebo bezúplatné předání látky nebo přípravku v České republice jejich výrobcem. Za uvedení na 
trh se považuje též dovoz látky nebo přípravku.  

- Distributorem je pro účely chemického zákona osoba, která uvede látku nebo přípravek do oběhu.  

- Prvním distributorem je pro účely chemického zákona distributor, který jako první uvádí do oběhu látku 
nebo přípravek, které byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropských 
společenství.  

- Uvedením do oběhu je pro účely chemického zákona úplatné nebo bezúplatné předání látek nebo 
přípravků jiné osobě v České republice po jejich uvedení na trh nebo po jejich nabytí prvním 
distributorem.  

mailto:veronika.laznovska@seznam.cz
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- Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek 
stanovených chemickým zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 
klasifikovány jako: výbušný, E, oxidující, O, extrémně hořlavý, F+, vysoce hořlavý F, hořlavý, (R 10), 
vysoce toxický, T+, toxický, T, zdraví škodlivý, Xn, žíravý, C, dráždivý, Xi (mohou při okamžitém, 
dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky), 
senzibilizující, Xi, (jsou schopné při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže 
při další expozici dané látce nebo přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky), karcinogenní, 
T, (mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt), mutagenní, T, (dědičné genetické poškození), 
toxický pro reprodukci, T, (nedědičné nepříznivé účinky na potomstvo), nebezpečný pro životní 
prostředí, N, (okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí) (§ 2 
odst. 5).  

Klasifikace. Klasifikace je postup zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravku a následné 
zařazení do jednotlivých skupin nebezpečnosti. Výrobce nebo dovozce jsou před uvedením látky nebo 
přípravku na trh povinni provést jejich klasifikaci. První distributor je povinen zajistit, že látka nebo 
přípravek, které nabývá, jsou klasifikovány v souladu s chemickým zákonem, a získat údaje použité pro 
jejich klasifikaci (§ 3). Údaje pro klasifikaci látek je třeba především brát ze Seznamu (vyhl. č. 
232/2004 Sb., částka 76 a příloha částky 76, v elektronické podobě cca 40 MB, novela 369/2005 Sb., 
v elektronické podobě cca 27 MB). Je třeba si povšimnout změny klasifikace se změnou koncentrace 
látky.  

Balení. Osoba, která uvádí na trh nebo první distributor, který uvádí do oběhu látky nebo přípravky 
klasifikované jako nebezpečné nebo přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro 
zdraví nebo životní prostředí, je povinna opatřit tyto látky a přípravky obaly a uzávěry, které splňují 
požadavky dané § 19. Obaly látek nebo přípravků určené k prodeji spotřebiteli (zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) musí vedle požadavků uvedených výše vyhovovat 
dalším požadavkům, např. pro vyjmenované případy musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi (ČSN 
EN 28317, ČSN EN 862), hmatatelnou výstrahu pro nevidomé (ČSN EN ISO 11683), obal obsahující 
látku nebo přípravek nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být uveden spotřebitel 
v omyl nebo kterou by mohlo dojít k jejich záměně za hračky, potraviny, pitnou vodu, krmiva, léčiva nebo 
kosmetické prostředky. Náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli jsou 
dále stanoveny ve vyhlášce č. 232/2004 Sb.  

Označování. Osoba, která uvádí na trh, nebo první distributor, který uvádí do oběhu nebezpečné látky 
nebo nebezpečné přípravky, jsou povinni zajistit, aby jejich označení na obalu splňovalo požadavky 
prováděcího právního předpisu. Na obalu nebezpečné látky musí být jasně, čitelně a nesmazatelně v 
českém jazyce uvedeny údaje dané § 20 odst. 4, pro nebezpečné přípravky § 20 odst. 5. Názvy a 
klasifikaci chemických látek je třeba hledat nejprve v Seznamu. Výstražné symboly, standardní věty 
označující specifickou rizikovost (R-věta), standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) a některá 
specifika jsou přesně dány prováděcím předpisem (232/2004 Sb., příl. 4 – 9). V případě § 7 odst. 4 a příl. 
2 vyhlášky 232/2004 Sb. došlo k nepřesné implementaci směrnice 2001/59/ES v kritériích pro uvádění 
věty S 46 u stanovených nebezpečných vlastností látek a přípravků prodávaných spotřebiteli. V případě 
obalu opatřeného uzávěrem odolným proti otevření dětmi a aerosolového balení není tato věta nutná 
(stanovisko MPO 35818/06/06500). Na označení se nesmí uvádět nápisy jako například "netoxický", 
"neškodný", "neznečišťující", "ekologický", "eko" nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že látka nebo 
přípravek nejsou nebezpečné, nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečí látky nebo 
přípravku. V případě nového označení je každý distributor, včetně prvního distributora, povinen na obalu 
uvést údaje o své osobě. Plocha označení (velikost štítku) a výstražného symbolu (10 % z plochy 
označení; nejméně však 1 cm2) je stanovena v závislosti na velikosti obalu, pro obaly menší než 125 ml 
(cm3) platí výjimky dané § 8 odst. 3, § 5 odst. 8 vyhl. č. 232/2004 Sb. V případě přepravy z jiné členské 
země Evropských společenství výhradně pro vlastní spotřebu není nutno plnit povinnosti stanovené 
chemickým zákonem výrobci, dovozci, prvnímu distributorovi nebo distributorovi, např. označovat a 
zpracovat bezpečnostní list (stanovisko MŽP čj. 410/3168/05).  
Označení vyvážených nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků se uvádí v jazyku podle 
požadavku země dovozu. Požadavky země dovozu na označení těchto látek nebo přípravků mohou být 
splněny pouze tehdy, pokud zahrnují všechny informace uvedené v § 20 odst. 4 nebo 5.  
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toxický 

 

Obr. 1 Piktogramy pro výstražné symboly E, O, T+, T, F+, F, C, Xi, Xn, N. Nebezpečné vlastnosti 
kancerogenní, mutagenní a toxický pro reprodukci (c/m/r) mají piktogram T, nebezpečná 
vlastnost senzibilizující má výstražný symbol Xi a hořlavost (R10) nemá piktogram 

Výstražný symbol se skládá z piktogramu a pod ním umístěného příslušného textu, viz obr. 2.  

 

 

 

 

Obr. 2 Výstražný symbol pro nebezpečnou vlastnost toxický 

 

Propagace. Osoby při veřejné propagaci nebo nabízení nebezpečné látky nebo nebezpečného 
přípravku, které umožňují nákup, aniž by měl kupující možnost vidět označení látky nebo přípravku před 
uzavřením smlouvy, musí informovat kupujícího o nebezpečných vlastnostech látky nebo přípravku 
nejpozději při uzavírání smlouvy.  

Bezpečnostní list. Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek, je povinna 
zajistit vypracování bezpečnostního listu v českém jazyce. Bezpečnostní list je souhrnem identifikačních 
údajů o výrobci nebo dovozci, dále údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro 
ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobce nebo dovozce se může dohodnout s distributorem, který 
od něj látku nebo přípravek přebírá, že se v bezpečnostním listu namísto údajů o výrobci nebo dovozci 
uvedou údaje o tomto distributorovi. První distributor je povinen zajistit, aby byl pro tuto látku nebo 
přípravek v souladu s chemickým zákonem vypracován bezpečnostní list. V bezpečnostním listu uvede 
první distributor údaje o své osobě a zároveň údaje o výrobci, dovozci nebo distributorovi se sídlem na 
území jiné členské země Evropských společenství, od kterého bezpečnostní list převzal. Distributor, který 
látku nebo přípravek nově balí nebo nově označuje, je povinen do bezpečnostního listu uvést údaje o své 
osobě. Je povinnost bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky nebo 
nebezpečného přípravku jiné osobě bezpečnostní list. V případě přípravků, které nejsou klasifikovány 
jako nebezpečné podle chemického zákona, ale obsahují alespoň jednu látku, která představuje 
nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný 
expoziční limit (nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění pozdějších předpisů), je povinnost poskytnout bezplatně na vyžádání při prvém 
předání takového přípravku jiné osobě bezpečnostní list. Je povinnost zaslat bezpečnostní list 
v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látka nebo přípravek byly uvedeny na trh poprvé, rovněž 
Ministerstvu zdravotnictví (§ 23). Obsah bezpečnostního listu je dán vyhláškou č. 231/2004 Sb., novela 
460/2005 Sb.  

Zvláštní omezení. Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky uvedené ve vyhlášce č. 221/2004 Sb. 
(novely 109/2005 Sb., 78/2006 Sb., 284/2006 Sb. ) mohou být uváděny na trh, do oběhu nebo používány 
pouze za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (§ 26). Například novelou 78/2006 Sb. 
bylo omezeno uvádění na trh (od 1. 7. 2006) a do oběhu (od 1. 10. 2006) pro prací prostředky pro praní 
textilu s koncentrací vyšší než 0,5 % fosforu. Podle tiskového prohlášení MŽP z 3. 10. 2006 lze prací 
prostředky pro praní textilu s obsahem fosforu vyšším než 0,5 % fosforu prodávat spotřebiteli do 
vyprodání zásob na maloobchodních prodejnách. Omezení neplatí např. pro prostředky do myček 
nádobí.  

Dovoz a vývoz. Náležitosti vývozu a dovozu stanovených nebezpečných látek samotných nebo 
obsažených v přípravcích upravují právní předpisy Evropských společenství (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003, L 063 06/03/2003 P, 0001-0026, http://europa. eu. 
int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32003R0304:EN:HTML, obecně lze hledat i na 
adrese http://europa. eu. int/eur-lex/lex/RECH_reference_pub. do) (§ 27).  

Oznamování a evidence. Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky samotné nebo obsažené v 
přípravcích, je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním roce 
samotných nebo jako součást přípravku, (závisí na množství), a to do 15. února následujícího roku. 
Současně je povinna pro potřeby oznamování vést jejich evidenci. Souhrnná evidence látek za 
kalendářní rok se uchovává po dobu 5 let (§ 28).  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0304:EN:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0304:EN:HTML
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_reference_pub.do
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Nápravná opatření, správní delikty a pokuty. Osoba, která porušila povinnosti klasifikace, balení, 
označování nebo vypracování a poskytování bezpečnostního listu stanovené chemickým zákonem, je 
povinna uvést náležitosti klasifikace, balení, označování nebo bezpečnostního listu do souladu s 
chemickým zákonem do 1 měsíce ode dne, kdy bylo porušení zjištěno. Pokud nedojde ke zjednání 
nápravy ve lhůtě, zahájí příslušný správní úřad řízení o stažení látky nebo přípravku z trhu. Odvolání proti 
rozhodnutí o stažení látky nebo přípravku z trhu nemá odkladný účinek (§ 38).  

Obr. 3 Ukázka výše pokut uložených vybraným subjektům v JMK a ZLK podle chemického zákona v roce 
2005 a 1. pol. 2006 za jednotlivé správní delikty (CHP - chemické přípravky, CHL – chemické 
látky, LPG – kapalný ropný plyn)  

Výrobce, dovozce, první distributor nebo distributor se dopustí správního deliktu tím, že nesplní/neplní 
povinnosti vyjmenované v §§ 38a a 38b, např. neposkytne bezpečnostní list podle § 23, neopatří látku 
nebo přípravek obalem a uzávěrem podle § 19, uvádí do oběhu látky nebo přípravky, jejichž označení 
není v souladu s § 20, neoznámí ministerstvu včas první vývoz látky podle čl. 7. 1 Nařízení (ES) č. 
304/2003, atp. Správní delikty v prvním stupni projednává KÚ, ČIŽP a KHS, odvolací orgán je 
Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví (podle příslušnosti). Za správní delikty se 
uloží podle § 38c pokuta do 500 000 Kč, do 1 000 000 Kč, do 3 000 000 Kč a nebo do 5 000 000 Kč 
podle druhu porušených povinností, příklad viz obr. 3 až 5.  

Výrobci, dovozci nebo distributorovi, který maří nebo ztěžuje výkon kontrolní nebo dozorové činnosti KÚ, 
ČIŽP nebo KHS, může tento správní orgán uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč (§ 39b). Pořádkovou 
pokutu lze uložit opakovaně do celkové částky 500 000 Kč.  
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Obr. 4 Ukázka výše pokut uložených v JMK a ZLK podle chemického zákona v roce 2005 a 1. pol. 2006 
za porušení vybraných ustanovení 

Chemickým zákonem jsou také stanoveny sankce za nesplnění povinností v oblasti uvádění na trh nebo 
do oběhu perzistentních organických polutantů (POPs), daných přímo direktivou č. 850/2004/ES a 
v oblasti uvádění detergentů na trh a do oběhu daných direktivou č. 648/2004/ES. Předpisy EU jsou 
v angličtině a v českém překladu uvedeny na stránkách MŽP (http://www. env. cz).  

Obr. 5 Ukázka četnosti pokut uložených v JMK a ZLK podle chemického zákona v roce 2005 a 1. pol. 
2006 za porušení vybraných ustanovení  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech stanovuje pravidla pro 
uvádění detergentů a povrchově aktivních látek pro detergenty na trh.  

Detergentem je každá látka nebo přípravek obsahující mýdla nebo jiné povrchově aktivní látky (PAL) 
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určené pro prací a čisticí procesy. Za detergenty se rovněž považují pomocné prací přípravky určené pro 
namáčení, máchání nebo bělení, avivážní prací přípravky, čisticí prostředky určené pro domácí použití a 
ostatní čisticí a prací přípravky pro všechny ostatní čisticí a prací procesy.  

Výrobce je každá osoba odpovědná za uvedení detergentu na trh, může být i dovozce, balírna, každá 
osoba, která mění vlastnosti detergentu nebo PAL nebo vytváří či pozměňuje označení.  

Distributor je každá osoba, která není výrobce, pokud nemění vlastnosti detergentu, balení nebo 
označení a nebo detergent nedováží.  

Označování detergentů musí splňovat podmínky zvláštního zákona (356/2003 Sb., v platném znění) a 
současně požadavky dané direktivou 648/2004/ES. Na obale musí být název a obchodní název výrobku, 
osoba odpovědná za uvedení na trh (název, sídlo, telefon) a adresa a telefon na získání datového listu. 
Další náležitosti označení detergentů musí splňovat požadavky přílohy VIIA (koncentrace v rozsahu pod 
5 %, 5 -15 %, 15 - 30 % a nad 30 % zejména pro fosforečnany, fosfonáty, povrchově aktivní látky, bělicí 
činidla, fenoly, halogenované uhlovodíky, mýdlo, zeolity, polykarboxyláty; bez ohledu na koncentraci 
enzymy, desinfekční prostředky, parfémy, optické zjasňovače a konzervační činidla; alergenní vonné 
látky v koncentraci nad 0,01 % hmot. ) a pro spotřebitele u pracích prostředků i přílohy VIIB (informace o 
dávkování v členění podle tvrdosti vody a znečištění tkaniny). Údaje dle těchto příloh musí být v českém 
jazyce.  

Datový list je obdoba bezpečnostního listu a obsahuje všechny složky v rozmezí koncentrace nad 10 %, 
1 – 10 %, 0,1 – 1 % a pod 0,1 %. Výrobce je povinen jej zveřejnit na Internetu bez uvedení koncentrací, 
parfémů a silic a bez uvedení barviv.  

Předmětem kontroly podle direktivy o detergentech je rozložitelnost PAL použitých v detergentech, 
omezení PAL na základě biologické rozložitelnosti, doplňkové označování a uchovávání informací pro 
potřebu příslušných orgánů.  

Institut autorizované osoby a kontrola nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými 
chemickými přípravky byly při novele chemického zákona vyjmuty a v upravené, co do rozsahu zkrácené 
podobě, vloženy do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění (zákon č. 258/2000 Sb. ).  

Autorizovaná osoba byla nahrazena odborně způsobilou osobou, viz § 44b zákona č. 258/2000 Sb. .  

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna podle § 44a odst. 10 zákona č. 
258/200 Sb. vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené 
R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené větou R- 46 a toxické pro reprodukci označené větou R- 60 
nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Pravidla musí 
být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných 
vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro 
bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a 
postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna 
projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti (§ 44a).  

Podle § 44a odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 
přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a 
chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 
nebo 6. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může 
vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované 
proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný 
záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 
3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace.  

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích přímo souvisí se zákonem č. 120/2002 Sb., 
v platném znění (biocidní zákon). Na chemický zákon se zde odkazuje povinnostmi v §§ 18, 19 a 20, 
které se týkají klasifikace, balení a označování. Z toho vyplývá, že biocidní přípravek musí např. u 
označení, splňovat požadavky vyplývající z biocidního zákona. V případě, že je klasifikován jako 
nebezpečná chemická látka nebo nebezpečný chemický přípravek a má některou z výše uvedených 
nebezpečných vlastností, musí být současně označen podle chemického zákona. Je třeba upozornit na 
skutečnost, že koncentrace účinné látky má být uváděna v metrických jednotkách, např. jako mg/kg. 
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Uvedením koncentrace v % tento požadavek ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění a 
prováděcího předpisu 264/2000 Sb. není splněn.  

Ze zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší, v platném znění a prováděcího předpisu (355/2002 Sb. ) vyplývá 
požadavek na označení nátěrových hmot uvádět hustotu produktu, obsah organických rozpouštědel, 
celkový organický uhlík (TOC) a obsah netěkavých látek. U ředidel, tvrdidel, tmelů, tužidel, katalyzátorů 
apod. pro nátěrové hmoty je třeba uvádět hustotu produktu a TOC.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování 
chemikálií (proces REACH), autor Jiří Burel, dostupné na http://www. env. cz, je tvořeno následujícími 
prvky: Registration (registrace látek), Evaluation (hodnocení registrací a látek), Authorisation (povolování 
použití látek, látek v přípravcích nebo ve výrobcích, pro které jsou uváděny na trh), restriction (omezování 
výroby, uvádění na trh a používání látek v přípravku nebo látek ve výrobku), CHemicals (chemikálie).  

Hlavní změny uplatněné v návrhu nařízení REACH: 

 Zůstane zachována stávající povinnost klasifikace, balení a označování.  

 Směrnice Komise 91/155/EHS, která stanoví požadavky na obsah bezpečnostních listů 
nebezpečných látek a přípravků, bude zrušena. Požadavky na obsah bezpečnostních listů látek a 
přípravků budou uvedeny v nařízení REACH.  

 Současné požadavky na registraci "nových" látek uváděných na trh v množství vyšším než 10 
kg/r budou zrušeny.  

 Bude povinná registrace látek vyráběných/dovážených v množství >= 1 t/r.  

 Směrnice 76/769/EEC bude zrušena. Požadavky na omezování výroby, uvádění na trh a použití 
látek budou uvedeny v nařízení REACH.  

 Připravovaná směrnice o POPs bude včleněna do nařízení.  

 Nově bude zřízen institut autorizace (schvalování) použití látek, látek v přípravcích nebo ve 
výrobcích, pro které jsou uváděny na trh.  

 Bude zřízena Evropská chemická agentura jako centrální úřad Společenství pro management 
chemických látek.  

Návrh REACH v současnosti nezahrnuje pravidla pro klasifikaci, balení a označování nebezpečných 
látek; související části směrnice 67/548/EHS budou i nadále platné. Směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, 
balení a označování nebezpečných přípravků bude rovněž nadále platit pro klasifikaci, balení a 
označování nebezpečných přípravků. Ostatní části legislativy Společenství, např. některé směrnice o 
ochraně pracovníků a tzv. směrnice Seveso II o omezování rizik závažných havárií při některých 
průmyslových činnostech, které jsou založeny na pravidlech pro klasifikaci a značení ve směrnici 
67/548/EHS, budou rovněž nadále platit.  

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci a označování látek a směsí podle Globálně 
harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) 

Evropská komise zahájila dne 21. 8. 2006 na internetové adrese: 

 http://ec. europa. eu/enterprise/reach/ghs_consultation_en. htm internetovou konzultaci k návrhu 
nařízení EP a Rady o klasifikaci a označování látek a směsí podle GHS (publikováno: 11. 9. 2006, autor: 
odd. 06510, dostupné na adrese http://www. env. cz)  

Komise zároveň vyzvala všechny zainteresované subjekty (mohou to být zástupci státní správy, svazů, 
asociací, sdružení, podnikatelů, nevládních organizací, atd. ), aby zaslaly komentář k návrhu a vyplnily 
přiložený dotazník v termínu do 21. 10. 2006. Navrhované nařízení má nahradit po přechodném období 
legislativu ES ke klasifikaci, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků.   

Přehled změn chemického zákona č. 356/2003 Sb. a prováděcích předpisů: 

 zákon č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (část dvanáctá, čl. XV) 

 434/2005 Sb. úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a 
o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004Sb., zákonem č. 
125/2005 Sb. a zákonem č. 345/2005 Sb.  

 zákon 345/2005 Sb., kterým s mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.env.cz/
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/ghs_consultation_en.htm
http://www.env.cz/
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 zákon 125/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních 
přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 
186/2004 Sb., a některé další zákony (část druhá, čl. II) 

 zákon 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě 
České republiky (část sedmnáctá, čl. XVII) 

 vyhláška č. 284/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je 
zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších 
předpisů 

 vyhláška č. 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je 
zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 
109/2005 Sb.  

 vyhláška č. 12/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek 

 vyhláška č. 10/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody 
pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti 
a oxidační schopnosti 

 vyhláška č. 460/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný 
obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 

 vyhláška č. 449/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní 
metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků 

 vyhláška č. 389/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a 
chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, 
výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí 

 vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

 vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní 
praxe 

 vyhláška č. 109/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je 
zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno 

Pozn. : Ustanovení čl. I, bodů 2 a 3 nabývají účinnosti 1. 9. 2005.  

 vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity látek a chemických 
přípravků 

 vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými 
látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické  

 vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro 
zdraví člověka 

 vyhláška č. 426/2004 Sb. o registraci chemických látek 

 vyhláška č. 234/2004 Sb. o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné 
chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

 vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 

 vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné 
chemické látce a chemickému přípravku 

 vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných 
chemických látek pro životní prostředí 
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 vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní 
metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností 
nebezpečných pro životní prostředí 

 vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a 
nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, 
do oběhu nebo používání je omezeno 

 vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek 
a vedení jejich evidence 

 vyhláška č. 219/2004 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe 

 vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností 
chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti 

UŽITEČNÉ ADRESY (bez záruky funkčnosti) 

http://www. env. cz 

http://www. mzcr. cz/index. php?kategorie=174 

http://www. biotox. cz/ 

http://www. cdc. gov/search. do  

https://www. mpo. cz/dance/ 

http://www. psp. cz/docs/ 

http://ecb. jrc. it/esis/ 

http://www. english-dictionary. us/ 

http://europa. eu. int/eur-lex/lex/RECH_menu. do?ihmlang=cs 

http://europa. eu. int/comm/environment/index_en. htm 

http://epp. eurostat. cec. eu. 
int/portal/page?_pageid=1090%2C30070682%2C1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://www. sis. nlm. nih. gov/Registrynumbers/Hsdbbyrnconvert. htm 

http://chemfinder. cambridgesoft. com/ 

http://expo. chemindex. com/ 

http://www. cizp. cz/(hzbqyw45cnevm4bq12515er4)/default. aspx 

http://www. env. cz/ippc/pages/jmorava 

http://www. kr-jihomoravsky. cz/php/jmk/form. 
php?&table_name=telsez&function=search&sql=&name_mailing=&page=9&order=Oddeleni 

http://www. bvk. cz/page. jsp?lang=cz&firstLevel=67&secondLevel=68 

http://www. brno. cz/index. php?nav01=3&nav02=70 

http://chemdat. merck. de/ 

http://www. cdc. gov/niosh/homepage. html 

http://www. oecd. org/LongAbstract/ 

http://www. mvcr. cz/sbirka/ 

http://www. sciencedirect. com/ 

http://www. vscht. cz/uchi/e_tabulky/ 

http://www. eurochem. cz 

http://ecb. jrc. it/esis-pgm/esis_legend. php 

http://europa. en. int/eur-lex/lex/cs/repert/1330. htm 

SEZNAM VYBRANÝCH PŘEDPISŮ PRO VODOHOSPODÁŘE - 2006 

Jan Lázňovský 
1. ledna 2007 nabývá účinnosti řada předpisů, mezi ně mj. hlavně patří nový stavební zákon č. 
183/2006 Sb., vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláška 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, vyhláška 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro 

http://www.env.cz/
http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=174
http://www.biotox.cz/
http://www.cdc.gov/search.do
https://www.mpo.cz/dance/
http://www.psp.cz/docs/
http://ecb.jrc.it/esis/
http://www.english-dictionary.us/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/RECH_menu.do?ihmlang=cs
http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090%2C30070682%2C1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090%2C30070682%2C1090_30298591&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.sis.nlm.nih.gov/Registrynumbers/Hsdbbyrnconvert.htm
http://chemfinder.cambridgesoft.com/
http://expo.chemindex.com/
http://www.cizp.cz/(hzbqyw45cnevm4bq12515er4)/default.aspx
http://www.env.cz/ippc/pages/jmorava
http://www.kr-jihomoravsky.cz/php/jmk/form.php?&table_name=telsez&function=search&sql=&name_mailing=&page=9&order=Oddeleni
http://www.kr-jihomoravsky.cz/php/jmk/form.php?&table_name=telsez&function=search&sql=&name_mailing=&page=9&order=Oddeleni
http://www.bvk.cz/page.jsp?lang=cz&firstLevel=67&secondLevel=68
http://www.brno.cz/index.php?nav01=3&nav02=70
http://chemdat.merck.de/
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html
http://www.oecd.org/LongAbstract/
http://www.mvcr.cz/sbirka/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/
http://www.eurochem.cz/
http://ecb.jrc.it/esis-pgm/esis_legend.php
http://europa.en.int/eur-lex/lex/cs/repert/1330.htm
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místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláška 503/2006 Sb. 
o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhláška 
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu a 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a vyhláška 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky 
č. 146/2004 Sb. a další předpisy. Po 42 letech se také úplně změní znění Zákoníku práce.  
 
615/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
601/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

597/2006 Sb. Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 
591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu  

517/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních 
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve 
znění pozdějších předpisů (účinnost 1/12 2006) 

 515/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. (1/1 
2007) 

 507/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (1/1 2007) 

 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření (31/12 2006) 

 502/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu (31/12 2006) 

 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území (1/1 2007) 

 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti (1/1 2007) 

 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb (1/1 2007) 

 491/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu (účinnost dnem vyhlášení) 

 471/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 
368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení 
soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb. (účinnost 1/11 2006) 

 465/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn 
(účinnost v části dnem vyhlášení) 

 457/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 
162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (1/1 2007) 

 455/2006 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a 
námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší (účinnost dnem vyhlášení) 

 435/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost 1/1 2007 ?) 
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 425/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1/9 2006) 

 404/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní 
nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy (účinnost dnem vyhlášení) 

 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací (účinnost dnem vyhlášení) 

 393/2006 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti (účinnost dle zákona) 

 390/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v 
souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 (účinnost dnem vyhlášení) 

 382/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže (účinnost 1/10 2006) 

 380/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry (účinnost 1/10 2006) 

 371/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích 
na ochranu rostlin (účinnost 1/1 2007 + výjimky) 

 363/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a 
informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování (účinnost 1/8 
2006) 

 362/2006 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování 
zápachem a způsobu jejího zjišťování (účinnost 1/8 2006) 

 361/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s 
pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění 
vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České 
republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb. (účinnost 
dnem vyhlášení) 

 330/2006 Sb. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (účinnost 1/7 
2006) 

 329/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, elektronické 
nástroje a elektronické úkony při zadávání veřejných zakázek (účinnost 1/7 2006) 

 328/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách 

 314/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem vyhlášení + výjimky) 

 313/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem vyhlášení) 

 293/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 
187/2005 Sb. (účinnost dnem vyhlášení) 

 292/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch (účinnost dnem vyhlášení) 

 284/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., o CHLP s omezením nebo zákazem 
uvádění na trh 

264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce (účinnost 1/7 
2006 - 1/12008) 

 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce (účinnost 1/7 2006) 

 256/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií (účinnost 1/6 2006) 

 255/2006 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o 
vzniku a dopadech závažné havárie (účinnost 1/6 2006) 

 254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek (účinnost 1/6 2006) 



 27 

 250/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 
objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo skupiny B 

 240/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým 
způsobem a o změně některých právních předpisů (účinnost 15/6 2006) 

 239/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o 
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a 
o změně některých zákonů (zákon o rybářství) (účinnost 1/7 2006 - 1/1 2007) 

 226/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost 1/7 2006) 

 222/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a další zákony 
(vodní, o ovzduší, o ochraně ZPF, o lesích, o ochraně přírody a krajiny – sankce, o ČIŽP a její 
působnosti v ochraně lesa – pokuty, o odpadech, o CHLP 

 214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnosti prvním dnem třetího 
měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení článku XIII bodu 4, které 
nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007) 

 212/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami 
na emise skleníkových plynů a zákon č. 86/2002 Sb., o ovzduší  

 206/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní 
limity a další podmínky pro spalování odpadu (účinnost 1/7 2006) 

 200/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování 
výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb. (účinnost dnem vyhlášení) 

 199/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání 
výbušnin, ve znění pozdějších předpisů (účinnost dnem vyhlášení) 

 198/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. (účinnost 
dnem vyhlášení) 

 197/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
100/2003 Sb. (účinnost 1/6 2006) 

 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastnění (účinnost 1. července 2006 - 1/1 2007) 

 185/2006 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). (přijatému Parlamentem dne 14. března 2006 a 
vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006) 

 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 
vyvlastnění) (účinnost 1/1 2007) 

 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (účinnost 1. července 
2006 - 1/1 2012) 

 177/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost 1. července 2006, bodu 17 §6 odst. 2, 3 a 4 - 1. ledna 2007, a 
bodu 17 §6 odst. 7 a bodu 19 §6a odst. 2 - 1. ledna 2009).  

 176/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z 
pozdějších změn (1. ledna 2007-?) 

 175/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
ve znění pozdějších předpisů (8. května 2006) 
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 169/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových 
vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o 
zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (účinnost 1. května 2006) 

 168/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., o stanovení povrchových vod 
využívaných ke koupání osob  

 163/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. (účinnost dnem vyhlášení) 

 160/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona 
České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem vyhlášení) 

 159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů (účinnost 1. ledna 2007) 

 148/2006 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (účinnost 1. 
června 2006) 

 147/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost dnem vyhlášení) 

 131/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (účinnost dnem vyhlášení) (účinnost dnem vyhlášení) 

 124/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, 
na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. (účinnost dnem 
vyhlášení) 

 103/2006 Sb. Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a 
způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu  

81/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
(účinnost 1/1 07-08) 

 80/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost dnem 1. ledna 2007 s výjimkou 
ustanovení §13 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, které nabývá účinnosti 
dnem 1. července 2006) 

 78/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy 
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh 
je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění 
vyhlášky č. 109/2005 Sb. (účinnost 1. července 2006) 

 76/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (účinnost - dnem vyhlášení) 

 72/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení) 

 66/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost - dnem vyhlášení) 

 61/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 
81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
(účinnost 1/1 06) 

 59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
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zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). (Ruší: Zákon č. 
353/1999 Sb. Zákon č. 82/2004 Sb. Nařízení vlády č. 452/2004 Sb. Vyhlášku č. 7/2000 Sb. 
Vyhlášku č. 367/2004 Sb. Vyhlášku č. 366/2004 Sb. Vyhlášku č. 383/2000 Sb. Vyhlášku č. 
373/2004 Sb. M. j. mění zákon č. 258/2000 Sb. - účinnost prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce po jeho vyhlášení - 3/4 2006) 

 39/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o 
stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími 
motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (účinnost 1/3 06) 

 38/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti 
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 
1/3 06) 

 27/2006 Sb. Vyhláška z 26. 1. 2006, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě (účinnost 1/2 06) 

 12/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek (účinnost 
1/2 06) 

 10/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro 
zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska 
hořlavosti a oxidační schopnosti (účinnost - dnem vyhlášení) 

 8/2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 
2005 

 6/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti 
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (účinnost - 
dnem vyhlášení) 


