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Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Výpis relevantních ustanovení (tučný tisk) 

 

ČÁST PRVNÍ 

PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCH RANĚ 
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Hlava I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje  

a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory 
veřejného zdraví,  

b) soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 
c) úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a snižování hluku z 

hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí. 

 

Hlava V 

STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRAN Ě VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Díl 1 

Státní správa v ochraně veřejného zdraví, právní předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví, oprávnění a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, povinnosti 

kontrolovaných osob, zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav 

Oddíl 1 

Orgány státní správy v ochraně veřejného zdraví a jejich úkoly 

§ 78 

Orgány ochrany veřejného zdraví a další orgány, které plní některé úkoly v oblasti 
hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení 

životního prostředí 

1) Státní správu v ochraně veřejného zdraví vykonávají  

a) Ministerstvo zdravotnictví, 
b) krajské hygienické stanice, 
c) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
d) Ministerstvo dopravy, 
e) Ministerstvo pro místní rozvoj, 
f) Ministerstvo životního prostředí, 
g) krajské úřady. 

2) Soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví tvoří správní úřady uvedené v odstavci 
1 písm. a) až c). 
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§ 80 

Ministerstvo zdravotnictví 

1)  Ministerstvo zdravotnictví k ochraně veřejného zdraví 

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu a 
uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví, 

b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, 
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic, 
d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající 

z mezinárodních smluv v ochraně veřejného zdraví, 
e) řídí očkování,  
f) rozhoduje ve věcech podle § 5 odst. 5, § 26 odst. 4, 5 a 8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73, 

§ 83e odst. 6 a § 83f a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona 
nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího 
hygienického limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 26 odst. 6, 
§ 27 odst. 1, § 27b, § 28a, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 
a § 83e odst. 7; na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 
o kategorizaci prací vykonávaných na jejich pracovištích, 

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření 
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti 
podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo 
na území několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh 
nebo do oběhu, 

h) nařizuje ochranná opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí a 
rozhoduje o jejich ukončení a ve věcech podle § 68 odst. 2, 

i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 
odst. 1 písm. g), 

j) stanoví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejněním na 
své úřední desce a úředních deskách ostatních orgánů ochrany veřejného zdraví 
umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích (příloha č. 
3) další infekční onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, 
které se považují za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví43c); na toto 
stanovení se nevztahuje správní řád, 

k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví, prováděný Ministerstvem 
obrany a Ministerstvem vnitra, 

l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví; sestavuje 
očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu 
a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a 
zásady monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí 
a životních a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a 
ochraně veřejného zdraví, 

m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů 
v hodnocení zdravotních rizik, 

n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují 
priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru, 

o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, 
včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech 
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souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví, 
p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropských 

společenství, 
q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající 

hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, 
jejichž součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou 
hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení 
dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí, 

r)  zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q), 
s) prováděcím právním předpisem upraví výpočet hlukových ukazatelů, jejich mezní 

hodnoty, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních 
plánů, jejichž součástí jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu 
informování veřejnosti o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů 
akčních plánů a účasti veřejnosti na této přípravě a o vypracovaných akčních 
plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je 
ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, v četně snížení hluku, 

t) pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů předložených krajskými 
úřady a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci 
vymezené krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem 
životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není 
vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je 
nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34. 
Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z 
dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit, 

u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie na 
strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic. 

r) uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje z hlediska ochrany veřejného 
zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. 

___________ 
43b) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve 

znění zákona č. 309/2002 Sb. 
43c) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

2)  Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 
81b a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve 
veřejných parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné 
krajin ě, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. 
Nepovažuje se za něj hluk způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v 
domácnostech, sousedský hluk, hluk z rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk 
uvnitř dopravních prostředků a hluk způsobený vojenskou činností v objektech 
důležitých pro obranu státu. 

 
 

§ 81 

Ministerstvo dopravy 

1) Ministerstvo dopravy v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 
dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze 
strategických hlukových map vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje, a 
dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, 
aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro 
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a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede 
více než       3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát, 

b) hlavní železniční trat ě, jimiž se rozumí železniční trat ě, po nichž projede více než 30 
000 vlaků za rok, 

c) hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a 
přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely. 

2) Ministerstvo dopravy při zpracování a aktualizaci akčních plánů 

a) zpřístupňuje návrh akčního plánu veřejnosti, ke kterému má každý právo vyjádřit 
se do 45 dnů od data jeho zveřejnění, 

b) zveřejňuje způsob vyhodnocení podnětů a stanovisek k návrhu akčního plánu a 
zveřejňuje akční plán, který předkládá Ministerstvu zdravotnictví, 

c) informuje veřejnost o opatřeních přijatých v rámci akčních plánů, 
d) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie při 

tvorbě akčních plánů v příhraničních oblastech. 

§ 81a 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 
dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí stanoví vyhláškou 
seznam aglomerací. Aglomerací se rozumí urbanizované území městského charakteru s 
více než 100 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s 
intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. 

§ 81b 

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 
dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí upraví vyhláškou 
tiché oblasti ve volné krajině. 

§ 81c 

Krajské úřady 

 Krajské úřady v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska 
dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí 

a) předávají Ministerstvu zdravotnictví údaje o zdrojích hluku získané při výkonu své 
působnosti podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o 
integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
integrované prevenci), v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem43b), 

b) pořizují, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající 
hlukovou situaci, aktualizují, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro územní 
aglomerace, jejichž součástí je vymezení tichých oblastí v aglomeraci, a akční plány 
pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních 
komunikací ve vlastnictví obcí ve správním území kraje, a to podle údajů ze 
strategických hlukových map zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví; pro 
zpracování a aktualizaci akčního plánu platí obdobně § 81 odst. 2. 

___________ 
43b) Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a 

způsob jejího vyplnění. 
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Čl. XII 

Přechodná ustanovení 

1. Ministerstvo zdravotnictví 

a) pořídí do 30. června 2007 strategické hlukové mapy pro okolí pozemních 
komunikací, po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, železničních tratí, 
po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, v blízkosti hlavních letišť, 
vymezených v § 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími 
obyvateli, tvořené jednou nebo více obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními 
a územně technickými vazbami, 

b) pořídí do 30. června 2012 strategické hlukové mapy pro všechny hlavní pozemní 
komunikace, hlavní železniční trat ě a aglomerace vymezené v § 81 a 81a zákona č. 
258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Ministerstvo dopravy 

a) pořídí do 18. července 2008 akční plány pro okolí pozemních komunikací, které jsou 
ve vlastnictví státu a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, 
železničních tratí, po kterých projede více než 60 000 vlaků za rok, v blízkosti 
hlavních letišť, vymezených v § 81 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

b) pořídí do 18. července 2013 akční plány pro okolí hlavních pozemních komunikací ve 
vlastnictví státu, vymezených v § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a akční plány pro okolí hlavních 
železničních tratí vymezených v § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Krajský úřad 

a) pořídí do 18. července 2008 akční plány pro okolí pozemních komunikací, které jsou 
ve vlastnictví kraje a po kterých projede více než 6 000 000 vozidel za rok, a pro 
aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli, tvořené jednou nebo více 
obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami, 

b) pořídí do 18. července 2013 akční plány pro okolí hlavních pozemních komunikací ve 
vlastnictví kraje nebo obcí ve správním území kraje a pro aglomerace vymezené v § 
81 a 81a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 


