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VYHLÁŠKA

ze dne 8. ledna 2009

o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst. 2 zá-
kona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ-
nostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
(dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro získávání odborné způsobilosti

1. k provozování koncesované živnosti ostraha
majetku a osob a koncesované živnosti služby
soukromých detektivů,

2. zaměstnance podnikatele provozujícího konce-
sovanou živnost ostraha majetku a osob nebo
koncesovanou živnost služby soukromých de-
tektivů,

fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvěd-
čení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost,

b) způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti
k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající
činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vyko-
návající činnost služby soukromých detektivů
(dále jen „zkouška“) a

c) obsahovou náplň zkoušky.

§ 2

Podmínky pro získávání odborné způsobilosti

Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k

a) provozování koncesované živnosti ostraha ma-
jetku a osob nebo koncesované živnosti služby
soukromých detektivů, nebo

b) výkonu činnosti ostraha majetku a osob nebo k vý-
konu činnosti služby soukromých detektivů,

pro osobu uvedenou v § 1 písm. a) je složení
zkoušky.

§ 3
Provádění zkoušky

(1) Zkoušku provádí autorizovaná osoba splňující
podmínky podle jiného právního předpisu upravujícího
uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), která je záro-
veň akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy podle zákona o zaměstnanosti2) (dále jen
„autorizovaná osoba“).

(2) Na provádění zkoušky se použijí obdobně
ustanovení jiného právního předpisu upravujícího
uznávání výsledků dalšího vzdělávání1), není-li dále sta-
noveno jinak.

(3) Zkouška se skládá v českém jazyce před tří-
člennou zkušební komisí.

(4) Členem zkušební komise nemůže být osoba,
která je zaměstnancem, statutárním orgánem nebo čle-
nem statutárního orgánu stejného podnikatele jako ža-
datel, ani podnikatel, který je zaměstnavatelem žadatele
nebo pro kterého žadatel vykonává činnost ostraha ma-
jetku a osob nebo činnost služby soukromých detek-
tivů.

§ 4
Přihláška ke zkoušce

(1) Přihláška ke zkoušce obsahuje tyto údaje ža-
datele:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b) datum narození,
c) adresu místa pobytu,
d) činnost, pro jejíž provozování nebo výkon se vy-

konání zkoušky žádá.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává u autorizované
osoby žadatel.

(3) S písemným souhlasem žadatele může přihláš-
ku ke zkoušce podat i podnikatel provozující konceso-
vanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesova-
nou živnost služby soukromých detektivů.
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1) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2005 Sb.



§ 5
Obsahová náplň zkoušky

Obsahová náplň zkoušky je stanovena v kvalifikač-
ních a hodnotících standardech zpracovaných podle ji-
ného právního předpisu1) uveřejněných v Národní sou-
stavě kvalifikací

a) pro dílčí kvalifikaci strážný, jde-li o provozování
živnosti nebo výkon činnosti ostraha majetku
a osob, nebo

b) pro dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, jde-li
o provozování živnosti nebo výkon činnosti
služby soukromých detektivů.

§ 6
Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci

(1) Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá auto-

rizovaná osoba osvědčení o odborné kvalifikaci, které
musí mimo údajů uvedených v jiném právním před-
pise3) dále obsahovat tyto údaje:

a) evidenční číslo osvědčení,
b) název činnosti odpovídající předmětu podnikání,

pro který je osvědčení o odborné kvalifikaci vy-
dáváno.

(2) Osvědčením o odborné kvalifikaci se pro účely
této vyhlášky rozumí osvědčení o získání dílčí kvalifi-
kace, které není starší 5 let, bylo vydáno autorizovanou
osobou a splňuje náležitosti podle odstavce 1.

§ 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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3) § 19 zákona č. 179/2006 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2009

o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě
s Ministerstvem zdravotnictví podle § 11 odst. 5 zá-
kona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě
a o její nápravě a o změně některých zákonů, (dále jen
„zákon“):

§ 1

Předmět a účel úpravy

Tato vyhláška stanoví metody a způsob zpraco-
vání analýzy rizik, způsob hodnocení vhodnosti a pro-
veditelnosti nápravných opatření, stanovování cílů ná-
pravných opatření a způsobů prokazování jejich dosa-
žení, včetně způsobu srovnání alternativních postupů
omezování nebo eliminace rizik pro lidské zdraví, a dále
způsob posouzení těchto rizik plynoucích z přímého
nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů
nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

§ 2

Metody a způsob zpracování analýzy rizik

(1) Analýza rizik1) zahrnuje zejména

a) průzkum stavu znečištění půdy nebo hornin,
včetně přírodních léčivých zdrojů peloidu nebo
navážek (dále jen „půda“), charakteru znečiště-
ného prostředí a možnosti migrace znečištění (dále
jen „průzkum“),

b) vyhodnocení výsledků průzkumu, které je obsa-
ženo v závěrečné zprávě, jejíž osnova je stanovena
v příloze k této vyhlášce,

c) hodnocení zdravotních rizik2).

(2) Cílem průzkumu je shromáždit informace tak,
aby bylo možné zhodnotit a posoudit zdravotní rizika
v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení

a) látek nebo přípravků na zemský povrch nebo pod
něj, a to stanovením podrobností o jejich koncen-
traci, rozsahu tohoto znečištění, schopnosti jejich

migrace a schopnosti přirozeného rozkladu těchto
látek,

b) organismů nebo mikroorganismů na zemský po-
vrch nebo pod něj.

(3) Při zpracování analýzy rizik se

a) vychází z dosavadních informací o původu, typu
a úrovni znečištění souvisejícího s provozní čin-
ností uvedenou v příloze č. 1 k zákonu a znalostí
o pedologických, geologických, hydrogeologic-
kých, hydrologických, geomorfologických a kli-
matických poměrech daného území, s přihlédnutím
ke stávajícímu a plánovanému využití území,

b) vyhodnocují vstupní informace tak, aby stanovily
současný stav znečištění, jeho změny v budouc-
nosti a rizika přechodu látek, přípravků, orga-
nismů nebo mikroorganismů do dalších složek ži-
votního prostředí, včetně reálných expozičních
scénářů,

c) rozsah vstupních informací volí tak, aby mohly
být zjištěny skutečnosti týkající se předcházení
vzniku ekologické újmy na chráněných druzích
volně žijících živočichů nebo planě rostoucích
rostlin, přírodních stanovištích a na vodách3),

d) průzkum provádí tak, aby bylo zjištěno riziko
vzniku ekologické újmy na půdě přenosem látek,
přípravků, organismů nebo mikroorganismů z po-
vrchových a podzemních vod znečištěných v sou-
vislosti s provozní činností uvedenou v příloze č. 1
k zákonu,

e) vzorky určené k mikrobiologickým analýzám ode-
bírají podle plánu odběru vzorků tak, aby nedošlo
k druhotnému znečištění a nežádoucímu pomno-
žení mikrobiologických činitelů podle požadavků
příslušné technické normy4),

f) rozbory vzorků odebraných v rámci průzkumu
provádí prostřednictvím laboratoří akreditovaných
vnitrostátním akreditačním orgánem na základě ji-
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1) § 11 odst. 1 zákona č. 167/2008 Sb.
2) § 2 odst. 3 a § 83a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
3) § 3 a 6 zákona č. 167/2008 Sb.
4) ČSN ISO 10381-6. 1998: Kvalita půdy – Odběr vzorků, část 6.



ného právního předpisu5) nebo jiných odborných
pracovišť, které mají posouzený systém kvality po-
dle požadavků příslušné technické normy6),

g) stanovení organismů nebo mikroorganismů, vy-
hodnocení jejich přítomnosti, množství, patoge-
nity a možnosti jejich šíření provádí prostřednic-
tvím laboratoří akreditovaných vnitrostátním
akreditačním orgánem na základě jiného právního
předpisu5) nebo jiných odborných pracovišť, která
mají posouzený systém kvality podle požadavků
příslušné technické normy6),

h) stanovení obsahu rizikových prvků v půdě náleže-
jící do zemědělského půdního fondu provádí pro-
střednictvím laboratoří akreditovaných vnitrostát-
ním akreditačním orgánem na základě jiného práv-
ního předpisu5) nebo jiných odborných pracovišť,
která mají posouzený systém kvality podle poža-
davků příslušné technické normy6); stanovení rizi-
kových prvků v půdě náležející do zemědělského
půdního fondu se provádí podle jiného právního
předpisu7).

§ 3
Posouzení rizik pro lidské zdraví

(1) Podkladem pro stanovisko krajské hygienické
stanice podle § 11 odst. 2 zákona je vyhodnocení vý-
sledků průzkumu. Podkladem je také hodnocení zdra-
votních rizik zpracované autorizovanou osobou podle
zákona o ochraně veřejného zdraví2), pokud bylo ta-
kové hodnocení z podnětu příslušného orgánu zpraco-
váno.

(2) Závažnost rizika pro lidské zdraví se hodnotí
a posuzuje s ohledem na současný a plánovaný způsob
využití znečištěného území a možné vystavení lidí pů-
sobením znečišťujících látek, organismů nebo mikroor-
ganismů.

(3) Pokud se znečišťující látky, organismy nebo
mikroorganismy vyskytují v důsledku jedné nebo opa-
kované události nebo v důsledku migrace v územích
s různým způsobem využití, míra zdravotního rizika
se hodnotí pro každé takové území samostatně.

(4) Překročení maximálně přípustných hodnot
obsahu rizikových prvků v půdách8), které je důsled-
kem antropogenního znečištění, je v odůvodněných

případech důvodem pro vypracování hodnocení zdra-
votních rizik.

(5) V případě zavedení organismů nebo mikroor-
ganismů na nebo pod zemský povrch je jedním z kritérií
pro hodnocení zdravotních rizik z mikrobiologického
znečištění půdy výskyt životaschopných, dostatečně vi-
rulentních parazitů, patogenních mikroorganismů a dal-
ších původců infekcí nebo jejich toxinů v půdě v kon-
centraci nebo množství, o nichž je známo nebo spole-
hlivě předpokládáno, že způsobují onemocnění člo-
věka.

§ 4
Stanovování cílů nápravných opatření

(1) Cíle nápravných opatření se stanovují jako
kvantitativní nebo kvalitativní cílové parametry na zá-
kladě analýzy rizik a stanoviska krajské hygienické sta-
nice tak, aby byla vyloučena závažná rizika nepřízni-
vého vlivu na lidské zdraví související s přítomností
látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů za-
vedených na zemský povrch nebo pod něj.

(2) Cílové parametry nápravných opatření stano-
vují stav půdy nebo vody v konkrétně definovaném
místě a ve specifikovaném čase a vyjadřují se jako

a) koncentrace látek, přípravků, organismů nebo mi-
kroorganismů v půdě, vodách nebo půdním vzdu-
chu,

b) jiné fyzikálně-chemické parametry nebo kritéria,
nebo

c) technické údaje a parametry, zejména technické
parametry pasivních nebo reaktivních sanačních
metod.

(3) Pokud nelze pro stanovení cílových parametrů
použít závazné limity, stanovují se kvantitativní cílové
parametry nápravných opatření postupem užitým při
zjišťování míry zdravotních rizik, a to zpětným výpoč-
tem s použitím nejvyšších hodnot zdravotních rizik,
které ještě nepředstavují závažné riziko nepříznivého
vlivu na lidské zdraví. Při souběhu více typů zdravot-
ních rizik, zejména karcinogenních, mutagenních nebo
toxických, se cílové parametry nápravných opatření
stanoví tak, aby žádné z těchto rizik nepředstavovalo
závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví. Pro
výpočet cílových parametrů se použijí původní expo-
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5) § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

6) ČSN EN ISO/IEC 17025.
7) Příloha č. 3 bod 3 k vyhlášce č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností

lesních pozemků.
8) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.



ziční scénáře specifické pro znečištěné místo. Fyzi-
kálně-chemické, biologické nebo technické parametry
se zjišťují dalšími dostupnými metodami a metodikami,
zejména hydrotechnickými nebo jinými výpočty, od-
vozením nebo výpočtem od reálných expozičních scé-
nářů, odvozením z matematických modelů a v odůvod-
něných případech i odborným odhadem. Způsoby vý-
počtu, odvození nebo jejich odhadu musí být odborně
odůvodněny.

(4) Cíle nápravných opatření se stanovují s ohle-
dem na současný a plánovaný způsob využití území
a na lokální geologické anomálie a nemohou být pří-
snější než hodnoty přirozeného pozadí v daném území.
Způsob využívání území se zjišťuje podle jiných práv-
ních předpisů9) účinných v době, kdy došlo k zavedení
látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na
zemský povrch nebo pod něj. Nelze-li způsob využí-
vání území takto zjistit, určí se podle charakteru oblasti,
ve které k zavedení těchto látek došlo, přičemž se berou
do úvahy předpokládané změny využívání území.

(5) Cíle nápravných opatření lze v různých čás-
tech území zasaženého znečištěním stanovit odlišně
s ohledem na způsob využití jednotlivých částí tohoto
území.

(6) Pokud analýza rizik prokáže, že šíření znečiš-
ťujících látek do povrchových nebo podzemních vod
může vést ke vzniku ekologické újmy na vodách10),
postupuje příslušný orgán podle § 6 odst. 4 zákona.
Cílem preventivních opatření je snížení koncentrace lá-
tek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů nebo
zamezení jejich šíření tak, aby se předešlo vzniku eko-
logické újmy na vodách.

Způsob hodnocení vhodnosti a proveditelnosti
nápravných opatření

§ 5

Návrh nápravných opatření

(1) Návrh možných nápravných opatření a jejich
hodnocení11) obsahuje a rozpracovává přehled přimě-
řených sanačních postupů nebo jiných opatření, kte-
rými lze dosáhnout cílových parametrů nápravných
opatření.

(2) Návrh nápravných opatření zohledňuje speci-
fické podmínky dané lokality a faktory nejistoty vy-
plývající ze závěrečné zprávy.

(3) Jako nápravné opatření lze uložit zejména

a) odstranění látek, přípravků, organismů nebo mi-
kroorganismů z půdy, případně z podzemní vody,

b) snížení koncentrace látek, přípravků, organismů
nebo mikroorganismů na takovou úroveň, aby je-
jich přítomnost v půdě nepředstavovala závažné
riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví,

c) zabránění nebo omezení přístupu látek, přípravků,
organismů nebo mikroorganismů k ostatním reci-
pientům,

d) rozložení látek nebo přípravků,

e) odstranění znečištěné půdy obsahující látky, pří-
pravky, organismy nebo mikroorganismy, nebo

f) přirozenou atenuaci do nerizikového stavu v době
kratší než 5 let.

(4) Součástí nápravného opatření může být sa-
nační a v případě potřeby i postsanační monitoring,
včetně způsobu prokázání dosažení cílů nápravného
opatření. Návrh monitoringu zahrnuje zejména meto-
diku, rozsah, četnost, návrh bodů nebo sítě monitoro-
vacích objektů a sledované parametry s ohledem na
způsob průkazu dosažení cílů nápravných opatření.

(5) Návrh nápravných opatření se zpracovává na
základě veškerých dostupných informací o charakteru,
rozsahu a závažnosti znečištění a o potenciálních rizi-
cích vzniku ekologické újmy na chráněných druzích
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo
na vodách.

§ 6

Výběr nápravných opatření

(1) Výběr nápravných opatření se provádí na zá-
kladě hodnocení

a) vlivu na lidské zdraví a bezpečnosti prováděných
nápravných opatření,

b) technické proveditelnosti a účinnosti nápravných
opatření,

c) finančních nákladů na provedení nápravných opa-
tření,

d) pravděpodobnosti dosažení navrhovaných cílů ná-
pravného opatření,

e) předcházení vzniku další ekologické újmy nebo
škod na majetku nebo lidském zdraví v důsledku
provedení nápravných opatření,
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9) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 2 písm. a) bod 2 zákona č. 167/2008 Sb.
11) § 11 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb.



f) doby nezbytné k dosažení cílů nápravných opa-
tření,

g) dostupnosti navrhovaných technologií,
h) míry prospěchu pro každou složku životního pro-

středí nebo jejich funkce,
i) sociálních, ekonomických nebo kulturních hledi-

sek a dalších relevantních faktorů specifických pro
dané území.

(2) Kritéria uvedená v odstavci 1 se hodnotí v ná-
vrhu nápravných opatření samostatně pro každou na-
vrženou alternativu.

(3) Součástí hodnocení nápravných opatření je
určení optimálního způsobu prokázání dosažení stano-
vených cílů nápravných opatření včetně specifikace
postsanačního monitoringu.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2009,

kterou se mění vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 26 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pra-
cích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb. a zákona č. 366/
/2000 Sb., k provedení § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2 zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona
č. 543/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, prová-
dění a vyhodnocování geologických prací, oznamování
rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob
výhradních ložisek, se mění takto:

1. V § 6 ve druhé větě se slova „nebo zmírnit
účinky hrozící havárie nebo živelné pohromy“ nahra-
zují slovy „bezprostředně hrozící ekologická újma16a),
havárie16b), závažná havárie16c) nebo živelní událost“.

Poznámky pod čarou č. 16a, 16b a 16c zní:

„16a) Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů.

16b) § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon).

16c) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způso-
bených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/
/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončenm činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.“.

2. V § 16 odst. 1 se na závěr druhé věty vkládají
slova „a zpráv o průzkumu antropogenního znečištění
horninového prostředí“.

3. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Závěrečná zpráva o průzkumu antropogen-
ního znečištění horninového prostředí se zpracovává
podle přílohy č. 11.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5
až 10.

4. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která
zní:
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„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 369/2004 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2009.

Ministr:

RNDr. Bursík v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 7. ledna 2009

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 27. června 2009 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

SLANÍK Strakonice Jihočeský

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.
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