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Seznam právních předpisů uvedených na stránkách PK ČR  
 (stav  k 25.2.2013) 

 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1 296/1997 Vyhláška č. 296/1997 Sb., kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových 

skupin potravin 

2 329/1997 Vyhláška č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 a), d) h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 

Sb. 

3 330/1997 Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění pozdějších předpisů  

4 331/1997 Vyhláška č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona 

č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici, 

ve znění vyhlášky č. 419/2000 Sb.  

5 333/1997 Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské 

výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů   

6 335/1997 Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických 

nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní 

alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů   

7 326/2001 Vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i) a j) zákona č. 110/1997 

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní 

živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů 

8 243/2002 Vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 

původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 

9 475/2002 Vyhláška č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení 

prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení   

10 76/2003 Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, 

cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve 

znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.   

11 77/2003 Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené 

krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů   

12 157/2003 Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou 

zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, 

brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších 

předpisů  

13 344/2003 Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění 

vyhlášky č. 316/2012 Sb. 
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14 54/2004 Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich 

použití, ve znění pozdějších předpisů  

15 133/2004 Vyhláška č. 133/2004 Sb., o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné 

dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu   

16 194/2004 Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných 

zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této 

činnosti, ve znění vyhlášky č. 324/2005 Sb.  

17 211/2004 Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních 

vzorků, ve znění pozdějších předpisů  

18 275/2004 Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o 

způsobu jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 404/2006 Sb.   

19 450/2004 Vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 

330/2009 Sb. 

20 113/2005 Vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění 

pozdějších předpisů  

21 366/2005 Vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny   

22 4/2008 Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a 

extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění pozdějších předpisů 

23 225/2008 Vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování 

potravin, ve znění vyhlášky č. 352/2009 Sb. 

24 299/2012 Vyhláška č. 299/2012 Sb., o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách 
   

1 98/2005 Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika 

ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

1 290/2003 Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických 

prostředcích  

2 291/2003 Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou 

určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a 

látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u 

zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů  

3 298/2003 Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 

4 299/2003 Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů   

5 329/2003 Vyhláška č. 329/2003 Sb., o informačním systému Státní veterinární správy 

6 372/2003 Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění 

vyhlášky č. 164/2005 Sb.  

7 373/2003 Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými 

produkty, ve znění pozdějších předpisů  

8 376/2003 Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích 

zemí, ve znění pozdějších předpisů   

9 377/2003 Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích 
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zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.  

10 379/2003 Vyhláška č. 379/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými 

produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách 

jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 375/2006 Sb. 

11 380/2003 Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, 

vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve 

znění pozdějších předpisů   

12 382/2003 Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o 

veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů   

13 202/2004 Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatření pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat  

14 356/2004 Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně 

vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka  

15 389/2004 Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 

předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 

nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 

16 610/2004 Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při 

jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho 

ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 

některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 342/2012 Sb.  

17 4/2007 Vyhláška č. 4/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., vyhláška č. 202/2003 Sb., 

vyhláška č. 203/2003 Sb. a vyhláška č. 638/2004 Sb. a zrušuje vyhláška č. 200/2003 Sb. 

18 36/2007 Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 

299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat 

na člověka, ve znění pozdějších předpisů 

19 289/2007 Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 

produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 

20 84/2008 Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy 

v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících 

léčivé přípravky 

21 86/2008 Vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 

22 226/2008 Vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického 

hodnocení léčivých přípravků 

23 229/2008 Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 

24 290/2008 Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z 

akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých 

nákaz vodních živočichů 

25 344/2008 Vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při 

poskytování veterinární péče, ve znění vyhlášky č. 139/2011 

26 128/2009 Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro 

některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 

27 94/2010 Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu 

a zpracování vedlejších živočišných produktů 

28 309/2011 Vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní 

encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa 



 

4 

 

29 2/2013 Vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky 

skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech 

jejího ohlašování 

30 34/2013 Vyhláška č. 34/2013 Sb., veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další 

zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů 
   

1 125/2011 Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných 

produktů v místě určení 

 

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

1 541/2002 Vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné 

laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 

písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 469/2005 Sb. 

2 211/2004 Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních 

vzorků, ve znění pozdějších předpisů 

3 212/2004 Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašovaní Státní zemědělské 

a potravinářské inspekci, ve znění vyhlášky č. 320/2004 Sb..   

 

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů  

1 356/2008 Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 

pozdějších předpisů 

2 415/2009 Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění 

metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení 

 

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

pozdějších předpisů 

1 38/2001 Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 

potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů 

2 137/2004 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 

602/2006 Sb. 

3 409/2005 Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s 

vodou a na úpravu vody  

4 428/2004 Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 

 

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o 

vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů  

1 323/2004 Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a 

vinařství, ve znění pozdějších předpisů   

2 254/2010 Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí 

a viničních tratí 
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Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o 

spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)  

1 141/1997 Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování 

lihu, ve znění pozdějších předpisů  

2 149/2006 Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 

a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 545/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 328/2009 Sb.  

3 150/2008 Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení 

zákona o lihu s tím souvisejících 
   

1 317/2012 Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých 

druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin 

 

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů 

1 115/2004 Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření 

společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů   

2 159/2004 Nařízení vlády č. 159/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí 

záruk pro zemědělské výrobky   

3 180/2004 Nařízení vlády č. 180/2004 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s 

obilovinami   

4 181/2004 Nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných 

organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské 

výrobky a zpracované zemědělské výrobky, ve znění pozdějších předpisů  

5 204/2004 Nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné 

organizace trhu se sušenými krmivy, ve znění nařízení vlády č. 198/2005 Sb.   

6 205/2004 Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a 

mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory 

spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách 

zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů   

7 224/2004 Nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění společných organizací 

trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro 

zemědělské produkty , ve znění nařízení vlády č. 101/2009 Sb.  

8 225/2004 Nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních 

opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů  

9 244/2004 Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v 

odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů  

10 245/2004 Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 

společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů  

11 248/2004 Nařízení vlády č. 248/2004 Sb., o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu 

se lnem a konopím pěstovanými na vlákno   

12 249/2004 Nařízení vlády č. 249/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k 
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provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, 

skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro 

hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa   

13 655/2004 Nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, 

zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání 

skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti , ve 

znění nařízení vlády č. 332/2007 Sb. 

14 141/2006 Nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních 

doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 

Sb.  

15 337/2006 Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření 

společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb.   

16 450/2006 Nařízení vlády č. 450/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění některých 

výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží 

17 45/2007 Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby 

za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění pozdějších předpisů 

18 318/2008 Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu 

s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 

19 83/2009 Nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 

přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých 

podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve 

znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb. 

20 478/2009 Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory 

na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních 

21 77/2010 Nařízení vlády č. 77/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory 

v rámci zvláštního opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 

 

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  

1 16/2006 Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém 

zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb. 

 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 

předpisů  

1 116/2002 Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů   

2 641/2004 Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z 

této evidence 
   

1 111/2002 Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných 

zálohovaných obalů, ve znění nařízení vlády č. 209/2010 Sb. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

1 99/1992 Vyhláška č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 

odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.   

2 376/2001 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky 
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č. 502/2004 Sb.   

3 381/2001 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 

předpisů   

4 382/2001 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve 

znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.  

5 383/2001 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů  

6 384/2001 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými 

terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto 

látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)   

7 237/2002 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků, ve znění pozdějších předpisů 

8 294/2005 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů 

9 352/2005 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 

o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů 

10 341/2008 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a 

o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

11 352/2008 Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke 

sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků 

(o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb. 

12 374/2008 Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

13 257/2009 Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě 
   

1 197/2003 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění 

nařízení vlády č. 473/2009 Sb. 

 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 

plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

1 554/2002 Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, 

rozsah a způsob jejího vyplnění, ve znění vyhlášky č. 363/2010 Sb. 
   

1 63/2003 Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací 

o nejlepších dostupných technikách   
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2 145/2008 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových 

hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního 

prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. 

 

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 86/2009 Sb.) 

1 304/2002 Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení 

biocidních přípravků a účinných látek  

2 305/2002 Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů 

předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění 

vyhlášky č. 382/2007 Sb. 

 

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve 

znění pozdějších předpisů 

1 209/2004 Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy, ve znění pozdějších předpisů  

 

Hluk 

1 523/2006 Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich 

výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a 

podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 
   

1 9/2002 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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 

1 137/1999 Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro 

stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů   

2 428/2001 Vyhláška 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 pozdějších předpisů   

3 431/2001 Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro 

vodní bilanci   

4 432/2001 Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech 

povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů   

5 471/2001 Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění 

vyhlášky č. 255/2010 Sb.   

6 20/2002 Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění vyhlášky č. 
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93/2011 Sb.   

7 225/2002 Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně   

8 236/2002 Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území   

9 241/2002 Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů   

10 590/2002 Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 

367/2005 Sb.   

11 7/2003 Vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů 

12 125/2004 Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového 

přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 

13 391/2004 Vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních 

vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů 

veřejné správy     

14 5/2011 Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, 

způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení 

stavu podzemních vod 

15 123/2012 Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
   

1 61/2003 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů  

2 416/2010 Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních 

vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

3 143/2012 Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství 

znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

1 257/2012 Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a 

fluorovaných skleníkových plynů 

2 415/2012 Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

 

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

1 17/2009 Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 

2 295/2011 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších 

podmínkách finančního zajištění 

 

Ochrana životního prostředí 

1 114/1992 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

2 334/1992 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
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předpisů 

3 289/1995 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

4 123/1998  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

5 100/2001 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 pozdějších 

předpisů 

 

Ochrana spotřebitele 

1 634/1992 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

2 40/1995 Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 

3 22/1997 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

4 106/1999 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

5 102/2001 Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o 

obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

6 328/2000 Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, 

jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění pozdějších 

předpisů 

7 452/2001 Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně 

zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  

8 441/2003 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 60/2002 Sb., o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 

známkách), ve znění pozdějších předpisů 

9 132/2010 Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 

některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Ochrana hospodářské soutěže 

 1 143/2001 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 

2 395/2009 Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských 

produktů a jejím zneužití 

3 526/1990 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
   

1 252/2009 Vyhláška č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení 

soutěžitelů 

 

Pracovně-právní předpisy 

1 117/1995 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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2 187/2006 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

3 262/2006 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Daňové předpisy 

1 586/1992 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

2 353/2003 Zákon č. 353/2003, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 

3 235/2004  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

4 280/2009  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. 

 

Ostatní 

1 455/1991 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

2 513/1991 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

3 89/2012 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

4 90/2012  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích) 

5 379/2005 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

6 137/2006 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

7 182/2006 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 


