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Jihočeského kraje  
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 
 
Česká legislativa  
 
Obecná část práva životního prostředí  
 
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky 
 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č. 123/1998 Sb., 
č. 100/2001 Sb. a č. 460/2004 Sb. 
 
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákonů 
č. 132/2000 Sb., č. 6/2005 Sb. a č.413/2005 Sb. 
 
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 zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb., 
č. 695/2004 Sb.,  č. 444/2005 Sb. a č. 222/2006 Sb. 
 
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., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 100/2001 Sb.: 

- vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých 
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

- vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při 
jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení 

 
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v 
ochraně lesa 
 
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
 
Zvláštní část práva ochrany životního prostředí 
 
Ochrana složek životního prostředí a ekosystémů 
 
Ochrana vody 
 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 
413/2005 Sb. a č. 444/2005 Sb.  
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 254/2001 Sb.: 

- vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o 
údajích pro vodní bilanci 
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- vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o 
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 

- vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

- vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly  
- vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti  měření množství a jakosti vody 
- vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 

řádů vodních děl 
- vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským 

melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně 
- vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a 

stanovování záplavových území 
- 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 

- vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí 
- vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových  
- vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci 
- 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 

- nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro 
život a reprodukci původních druhů ryba dalších vodních živočichů a o 
zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 

- vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a 
způsobu ukládání údajů do informačních systémů veřejné správy 

- vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke 
koupání osob 

- vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor 
poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství 
podzemní vody 

- vyhláška č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových i 
podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 
do informačních systémů veřejné správy 

- vyhláška č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod 
- vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

- nařízení vlády č. 169/2006 Sb., 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 

- vyhláška č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 293/2002 Sb., o 
poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

- vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se 
stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností 
souvisejících se správou vodních toků 

- 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) 
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- vyhláška č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o 
oblastech povodí 

- vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o 
vodoprávní evidenci 

- vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 295/2003 Sb. 

Po nabytí účinnosti nového vodního zákona zůstávají i nadále v platnosti : 
- vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a 

zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 
- vyhláška č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské 

evidenci 
-  nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 

vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a 
Žďárské vrchy 

- nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a 
Žamberk – Králíky 

- nařízení vlády č. 85/1981 Sb., ., o chráněných oblastech přirozené akumulace 
vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská 
křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 

 
Zákon č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 
320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb. a 
č. 76/2006 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 274/2001 Sb.: 

- 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) 

 
Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb., č. 
186/2004 Sb., č. 695/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 385/2005 Sb. a č. 444/2005 Sb. 
(úplné znění vyhlášeno pod č. 472/2005 Sb.) 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 86/2002 Sb.: 

- nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší 

- nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí 

- nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky pro spalování odpadu 
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- vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících 
těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze 
skladování a distribuce benzinu 

- vyhláška 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 

- vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 
z hlediska ochrany ovzduší 

- vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů 
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 
seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování 
a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah 
zpřístupňování informací o úrovni znečišťování ovzduší 

- nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

- nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných 
paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové 
nafty na trhu České republiky 

- nařízení vlády č. 117/2005 Sb., o některých opatřeních zabezpečujících 
ochranu ozonové vrstvy 

- vyhláška č. 509/2005, kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se 
stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů 
aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu 

- vyhláška č. 358/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy 
Země 

- nařízení č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., 
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu 

 
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 695/2004 Sb.: 

- vyhláška č 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a 
ověřování množství emisí skleníkových plynů 

- vyhláška č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o vydání 
povolení k emisím skleníkových plynů 

- nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 
2007. 

 
Ochrana přírody a krajiny 
 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonů ČNR č. 
347/1992Sb., č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č . 3/1997 Sb., zákonů č. 
16/1997 Sb., č. 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 
76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 Sb., č. 218/2004 Sb., 
(úplné znění vyhlášeno pod č. 460/2004 Sb.), č. 387/2005 Sb. a č. 444/2005 Sb. 
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Prováděcí předpisy k zákonu č. 114/1992 Sb.: 
- vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
- vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 

- nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit 

- vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování 
finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, 
vzor a náležitosti uplatnění nároku 

- nařízení vlády č.51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které 
se vymezují ptačí oblasti 

- vyhláška č. 152/2006 Sb., o odchylném po stupu při ochraně ptáků a výjimce 
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro 
jejich značení 

 
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 
změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 100/2004 Sb.: 

- vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto 
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými 
druhy) 

 
Zákon č.115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště 
chráněnými živočichy, ve znění zákonů č. 476/2001 Sb. a č.320/2002 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 115/2000 Sb.: 

- vyhláška č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody 
způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených 
domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, 
včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních 
porostech. 

 
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně 
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 162/2003 Sb.: 

- nařízení vlády č. 17/2004 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací  
provozovatelům zoologických zahrad. 

 
Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství 
 
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákonů 
č. 10/1993 Sb.,  č. 98/1999 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 231/1999 Sb.), č. 
132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 334/1992 Sb.: 
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- vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. 

 
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 139/2002 Sb.: 

- vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

 
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 242/2000 Sb.: 

- vyhláška č. 174/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona 
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášky č. 263/2003 Sb. 

- vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
ekologickém zemědělství 

 
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 289/1995 Sb.: 

- vyhláška č. 77/1976 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 

- vyhláška č. 78/1996 Sb.,  o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 
- vyhláška č. 52/1999 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů 

státní správy lesů a o jejich označení 
- vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 
zvýšených nákladů 

- vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na produkčních funkcích lesa 

- vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o 
evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 

- vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o 
vymezení hospodářských souborů 

- vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování 
- vyhláška č. 324/2003 Sb. ,  kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení 

licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním 
hospodářství 

- vyhláška č. 236/2000 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k 
ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 

- vyhláška č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného 
lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 

- nařízení vlády č. 193/2000 Sb.,  kterým se vyhlašuje provedení inventarizace 
lesů v letech 2001 až 2004 

- vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření 
a klasifikaci dříví 
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- vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a 
sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených 
za pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k 
zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 149/2003 Sb.: 

- vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 
Zákon č. 308/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 
569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o 
změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
 
Zákon č. 79/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči 
a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o 
rybářství) 
 
Zákon č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti  
 
Zákon č. 59/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí 
 
Odpadové hospodářství, obaly 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění  
zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 
356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 7/2005 Sb. 
(úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.) a č. 444/2005 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č.185/2001 Sb.: 

- vyhláška č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2001 Sb., o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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- vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění 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) 

- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě 

- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- 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) 

- vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 
odběru některých výrobků 

- nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky 

- 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 

- 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) 

- vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o 
podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve 
znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se 
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. 

- vyhláška č. 124/2006 Sb., 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. 

 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), 
ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 94/2004 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., 
č. 444/2005 Sb. a č. 66/2006 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 477/2001 Sb.: 

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

- zálohovaných obalů 
- vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných 

obalů 
- vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a 

ohlašování údajů z této evidence. 
 
 
Záření 
 
Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákonů č. 
83/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 310/2002 Sb., č. 
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320/2002 Sb., č. 279/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 
413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb. 
 
 
Hluk a vibrace  
 
Zákon č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.: 

- nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona 
č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb.: 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí  hluku 

- nařízení vlády č. 342/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 

- nařízení vlády č. 198/2006 Sb., 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. 

 
Chemické látky a přípravky 
 
Zákon č. 356/2003 Sb.  Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně  některých dalších zákonů, novelizován zákonem č. 186/2004 Sb. 
 
Geneticky modifikované organismy 
 
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a  
genetickými produkty, novelizován zákonem č. 346/2005 Sb.  
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 78/2004 Sb.: 

- vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty 

- vyhláška č. 86/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších 
podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty 

 
 
Právní úprava ochrany životního prostředí v rámci jiných lidských činností 
 
Ochrana horninového prostředí 
 
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), se 
změnami a doplňky provedenými zákonem č.541/1991 Sb. (úplné znění 
č.439/1992Sb.), č.10/1993 Sb., č.168/1993 Sb., č. 366/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 
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258/2000 Sb., č. 315/2001 Sb.,č. 61/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 150/2003 Sb., č. 
3/2005 Sb., č. 386/2005 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 44/1988 Sb.: 

- vyhláška č. 63/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 617/1992 Sb., o 
podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých 
vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb. 

- vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů 
- vyhláška č. 158/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 435/1992 

Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech 
prováděných hornickým způsobem 

- vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích 
- vyhláška č. 351/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 172/1992 Sb., o 

dobývacích prostorech 
- vyhláška č. 300/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/1992 Sb., o 

zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v 
podzemních prostorech 

- vyhláška č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 
registru 

- vyhláška č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1988 Sb., o 
hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 
znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech 
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění zákonů č. 425/1990 Sb., č. 542/1991 Sb., č. 169/1993 Sb., č. 128/1999 Sb., č. 
71/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 315/2001 Sb., č. 206/2002 Sb. (úplné znění 
vyhlášeno pod č. 408/2002 Sb.), č. 320/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 3/2005 Sb. a 
č. 386/2005 Sb. 
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 61/1988 Sb.: 

- 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 

- vyhláška č. 299/2005 Sb., kterou se mění vyhláška  č. 104/1988 Sb., o 
hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 
znění pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 72/1988 Sb., o výbušninách 
- vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v 
podzemí 

- vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 
způsobem na povrchu 

- vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 

- vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 
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- vyhláška č. 331/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/1991 Sb., o 
konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a 
pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky č. 
340/1992 Sb. 

- vyhláška č.174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
- vyhláška č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených 

nerostů 
- vyhláška č. 340/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti 
pracovníků pro tuto činnost 

- vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a 
některých činnostech prováděných hornickým způsobem 

- vyhláška č. 242/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1988 
Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování 
hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 

- vyhláška č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz 
důlního požárního vodovodu 

- vyhláška č. 90/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a 
izolaci větrů a uzavírání důlních děl 

- vyhláška č. 5/1994 Sb., kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků 
inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných 
dolech 

- vyhláška č. 10/1994 Sb., kterou se stanoví technické podmínky provedení 
protivýbuchových uzávěr prachových a vodních 

- vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 
- vyhláška č. 76/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 

- vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou 
součástí těchto činností 

- vyhláška č. 342/2001 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy 
kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti 
potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků 

- vyhláška č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při 
činnosti prováděné hornickým způsobem 

- vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí 

- vyhláška č. 592/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se 
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 
32/2000 Sb. 

- vyhláška č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu 

- vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a 
geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem 

- vyhláška č. 209/1999 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení 
používat výbušniny a další prostředky trhací techniky 

- vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 
- vyhláška č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a 

zemního plynu 
- vyhláška č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci 
- vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 
- vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických 

zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem 

- vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v 
plynujících dolech 

- vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných 
stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a 
poruch technických zařízení 

- vyhláška č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin 
určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o 
přezkušování vlastností těchto výbušnin 

- vyhláška č. 292/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o 
požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 

- vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 

- 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. 

 
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., 
zákonným  opatřením  č. 369/1992 Sb., a zákonů č. 366/2000 Sb. (úplné znění 
vyhlášeno pod č. 66/2001 Sb.), č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 3/2005 Sb. a č. 
444/2005 Sb.  
 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 62/1988 Sb.: 

- vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací 
- vyhláška č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat geologické práce 
 
 
 
Evropská legislativa 
 
Směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých 
záměrů na životní prostředí (doplněna Směrnicí Rady 97/11/ES).  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42 ES o posuzování vlivů některých 
plánů a programů na životní prostředí 
 
Směrnice Rady 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC 
směrnice) 
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Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2003/4/ES o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí 
 
 
Ochrana vody 
 
Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice vodní politiky) 
 
Směrnice Rady 75/440/EHS o požadované jakosti povrchových vod určených 
k odběru pitné vody v členských státech 
 
Směrnice Rady 76/160/EHS o jakosti vod ke koupání 
 
Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými 
látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství 
 
Směrnice Rady 78/659/ EHS o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo 
zlepšení pro podporu života ryb 
 
Směrnice Rady 79/869/EHS o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů 
povrchových vod určených k odběru pitné vody ve členských státech 
 
Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním určitými 
nebezpečnými látkami (doplněná směrnicemi 90/656/EHS a 91/692/EHS) 
 
Směrnice Rady 82/176/EHS o mezních a jakostních cílech při vypouštění rtuti 
z elektrolytické výroby chloru a alkalických hydroxidů 
 
Směrnice Rady 83/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech při 
vypouštění kadmia 
 
Směrnice Rady 84/513/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech při 
vypouštění rtuti odvětvími mimo elektrolytickou výrobu chloru a alkalických 
hydroxidů 
 
Směrnice Rady 84/491/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech při 
vypouštění hexachlorcyklohexanu 
 
Směrnice Rady 86/280/EHS o mezních hodnotách a jakostních cílech při 
vypouštění určitých nebezpečných látek uvedených v Seznamu I Přílohy směrnice 
76/464/EHS 
 
Směrnice Rady 88/347/EHS ke změně Přílohy II směrnice 86/280/EHS o mezních 
hodnotách a jakostních cílech při vypouštění určitých nebezpečných látek 
uvedených v Seznamu I Přílohy směrnice 76/464/EHS 
 
Směrnice Rady 90/415/EHS ke změně Přílohy II směrnice 86/280/EEC o mezních 
hodnotách a jakostních cílech při vypouštění nebezpečných látek uvedených 
v Seznamu I Přílohy směrnice 76/464/EEC 
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Směrnice Rady 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze 
zemědělských zdrojů 
 
Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod 
 
Směrnice Rady 98/83/EHS Směrnice Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě 
 
Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země 
 
Směrnice Rady 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji 
 
Směrnice Rady 78/176/EHS k odpadu z průmyslu oxidu titaničitého  
 
Směrnice Rady80/779/EHS o limitních hodnotách kvality ovzduší a směrných 
hodnotách pro oxid siřičitý a pevné částice 
 
Směrnice Rady 82/459/EHS zakládající mezi členskými státy reciproční výměnu 
informací a dat ze sítí a jednotlivých stanic zjišťujících znečištění 
 
Směrnice Rady 82/883/EHS o postupech dozoru a monitorování životního prostředí 
v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého 
 
Směrnice Rady 82/884/EHS o limitních hodnotách pro olovo v ovzduší 
 
Směrnice Rady 84/360/EHS o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových 
závodů 
 
Směrnice Rady 85/203/EHS o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý 
 
Směrnice Rady 87/217/EHS o prevenci a redukci znečišťování životního prostředí 
azbestem 
 
Směrnice Rady 88/609/EHS o omezování emisí některých škodlivin do ovzduší 
z velkých spalovacích zařízení 
 
Směrnice Rady 89/369/EHS o prevenci znečišťování ovzduší z nových spaloven 
komunálního odpadu, nahrazena směrnicí 2000/76/ES o spalování odpadu 
 
Směrnice Rady 89/429/EHS o omezování znečišťování ovzduší z existujících 
spaloven komunálního odpadu, nahrazena směrnicí 2000/76/ES o spalování 
odpadu 
 
Směrnice Rady 91/692/EHS standardizující a racionalizující zprávy k implementaci 
některých směrnic ve vztahu k životnímu prostředí 
 
Směrnice Rady 92/72/EHS o znečišťování ovzduší ozónem, nahrazena směrnicí 
2002/3/ES o ozónu ve vnějším ovzduší 
 
Směrnice Rady 92/112/EHS o postupech k harmonizaci programů omezování a 
výhledové eliminace znečištění způsobeného odpadem z průmyslu oxidu 
titaničitého 
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Směrnice Rady 93/12/EHS o obsahu síry v některých kapalných palivech 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES o omezování emisí těkavých 
organických látek (VOC) vznikajících při skladování benzínu a při jeho distribuci od 
terminálů k čerpacím stanicím 
 
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečného odpadu 
 
Rozhodnutí Rady 94/69/ES týkající se dodatku k Rámcové úmluvě OSN o změně 
klimatu 
 
Směrnice Rady 96/61/ES týkající se integrované prevence a omezování 
znečišťování 
 
Směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší 
 
Rozhodnutí Komise 96/302/ES určující formu informace o nebezpečném odpadu 
podle čl. 8 směrnice Rady 91/689/EHS 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování práva členských 
států, pokud jde o opatření proti emisím plynných a pevných znečišťujících látek ze 
spalovacích motorů instalovaných v nesilničních mobilních strojích 
 
Rozhodnutí Rady 97/101/ES zakládající reciproční výměnu informací a dat ze sítí a 
jednotlivých stanic měřících znečištění ovzduší v členských státech 
 
Rozhodnutí Komise 97/283/ES o harmonizaci měřících metod ke stanovení 
hmotnostní koncentrace dioxinů a furanů v emisích podle čl. 7 směrnice 94/67/ES 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzínu a motorové 
nafty, která novelizuje Směrnici Rady 93/12/EHS  
 
Rozhodnutí Komise o kritériích pro hodnocení národních plánů podle článku 6 
směrnice 1999/13/ES 
 
Směrnice Rady 99/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin 
vznikajících při užívání organických rozpouštědel při jistých činnostech a 
v některých zařízeních 
 
Směrnice Rady 99/30/ES týkající se limitů hodnot oxidu siřičitého, oxidu dusičitého 
a oxidů dusíku, pevných částic a olova ve vnějším ovzduší 
 
Směrnice Rady 99/31/ES o skládkách odpadu, nahrazena směrnicí 2000/76/ES o 
spalování odpadů 
 
Směrnice Rady 99/32/ES týkající se snižování obsahu síry v některých kapalných 
palivech a pozměňující a doplňující Směrnici 93/12/EHS 
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Rozhodnutí Komise 99/296/ES pozměňující rozhodnutí 93/389/EHS o mechanismu 
monitorování emisí CO2 a ostatních skleníkových plynů ve Společenství 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/69/ES týkající se limitních hodnot 
pro benzen a CO ve vnějším ovzduší 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES o spalování odpadu 
 
Nařízení Rady 2000/2037/ES o látkách, které poškozují ohňovou vrstvu 
 
Směrnice Rady 2001/80/ES doplňující směrnici 88/609/EHS o omezování emisí 
z velkých spalovacích zařízení 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních 
stropech pro některé látky znečišťující ovzduší 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES o ozónu ve vnějším ovzduší 
 
Ochrana přírody a krajiny 
 
Směrnice Rady 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (Směrnice o ptácích) 
 
Směrnice Rady 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin (Směrnice o stanovištích) 
 
Směrnice Rady 83/129/EHS o dovozu kůží z určitých druhů tuleních mláďat a 
výrobků z nich odvozených do členských států 
 
Směrnice Rady 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických 
zahradách 
 
Nařízení Rady 338/97/ES o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
 
Nařízení Rady 3254/91/EHS o zákazu používání nášlapných pastí ve Společenství 
a dovozu kožešin z určitých volně žijících živočichů a zboží z nich ze zemí, kde jsou 
tito živočichové odchytáváni pomocí nášlapných pastí nebo jiných metod odchytu, 
které nesplňují mezinárodní normy humánního odchytu do pastí. 
 
Nařízení Rady 348/81/EHS o společných předpisech pro dovoz výrobků z velryb a 
ostatních kytovců 
 
Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství 
 
Nařízení Rady 797/85/EHS o zlepšování výkonnosti zemědělských struktur 
 
Nařízení Rady 1760/87/EHS o zvyšování pomoci environmentálně citlivé oblasti, 
přírodní zdroje a krajinu 
 
Nařízení Rady 2328/91/EHS ke zlepšování efektivnosti zemědělských struktur 
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Nařízení Rady 1257/1999/ES o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím 
Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF) 
 
Nařízení Rady 2092/91/EHS týkající se organické zemědělské výroby a značení 
takto vyráběných zemědělských výrobků a potravin 
 
Nařízení Rady 1804/1999/ES o chovu hospodářských zvířat v ekologickém 
zemědělství 
 
Odpadové hospodářství, obaly 
 
Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, ve znění směrnice 91/156/EHS (s 
výjimkou odpadů radioaktivních, z těžby nerostů, mrtvými těly zvířat a lidí a 
některými dalšími) 
 
Rozhodnutí Komise 2000/352/ES Seznam odpadů 
 
Směrnice Rady 99/31/ES o ukládání odpadů na skládky 
 
Směrnice Rady 91/689/EHS o nakládání s nebezpečným odpadem 
 
Směrnice Rady 75/439/EHS o odstraňování odpadních olejů 
 
Směrnice Rady 78/176/ES o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, ve znění 
směrnice 83/29/EHS 
 
Směrnice Rady 82/883/EHS o postupech dozoru a monitorování životního prostředí 
v souvislosti s odpadem z průmyslu oxidu titaničitého 
 
Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí, zvláště půdy, při 
používání čistírenských kalů v zemědělství 
 
Směrnice Rady87/217/EHS o prevenci a znečišťování životního prostředí azbestem 
 
Směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících některé 
nebezpečné látky, ve znění směrnice 98/101/ES 
 
Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečném odpadu ve znění Směrnice Rady 
94/21/ES 
 
Směrnice Rady 91/692/EHS o standardizaci a racionalizaci zpráv o implementaci 
některých směrnice vztahujících se k životnímu prostředí 
 
Směrnice Rady 92/112/EHS o postupech pro sjednocení programů omezování a 
případné eliminace znečištění způsobovaného odpadem z průmyslu oxidu 
titaničitého 
 
Směrnice Komise 93/86/EHS zavádějící technický pokrok do směrnice Rady 
91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné látky 
 
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečného odpadu 
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Rozhodnutí Komise 94/741/ES týkající se dotazníků pro zprávy členských států o 
implementaci některých směrnic v oblasti nakládání s odpady 
 
Směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a 
polychlorovaných terfenylů 
 
Rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se zavádí seznam nebezpečného odpadu 
podle čl. 1 směrnice Rady 91/689/EHS 
 
Rozhodnutí Komise 96/302/ES, které stanoví formát pro poskytování informace 
podle čl. 8 směrnice Rady 91/689/EHS 
 
Rozhodnutí Komise 97/622/ES týkající se dotazníků pro zprávy členských států o 
implementaci některých směrnice v oblasti nakládání s odpady 
 
Rozhodnutí Komise 98/184/ES týkající se dotazníků pro zprávy členských států o 
implementaci směrnice 94/67/ES 
 
Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech 
 
Směrnice upravující spalování komunálních a nebezpečných odpadů ( 89/429/EHS, 
89/369/EHS a 94/67/ES) 
 
Záření 
 
Směrnice 89/618/EUROATOM o informování veřejnosti o opatřeních k ochraně 
zdraví a o krocích, které je třeba podniknout v případě radiační mimořádné situace 
 
Směrnice 90/641/EUROATOM o operativní ochraně smluvních pracovníků 
vystavených riziku ionizujícího záření při  jejich činnostech v kontrolovaných 
pásmech 
 
Směrnice 92/3/EOROATOM o dozoru a kontrole nad přepravami radioaktivního 
odpadu mezi členskými a ze států Společenství 
 
Směrnice 94/55/ES o sbližování práva členských států s ohledem na přepravu 
nebezpečného nákladu po silnici 
 
Směrnice 96/49/ES o dopravě nebezpečného nákladu po železnici 
 
Směrnice Rady 97/43/ EUROATOM o ochraně zdraví jednotlivců před riziky 
z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením 
 
Směrnice 96/29/ EUROATOM kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 
na ochranu pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření 
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Hluk a vibrace  
 
Směrnice Rady 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se vyzařování hluku zařízeními používanými ve venkovním prostoru 
 
Směrnice Rady 2002/49/ES o hodnocení a snižování hluku v prostředí 
 
Směrnice Rady 86/662/EHS o hlučnosti domácích spotřebičů 
 
Chemické látky a přípravky 
 
 Strategie pro budoucí politiku v oblasti nakládání s chemickými látkami  
 
 Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních 
opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek a celé 
řady jejích změn a doplňků 
 
Směrnice Rady 88/379/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních 
opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků 
 
Směrnice Rady 76/0769/EHS o sbližování zákonů, vyhlášek a administrativních 
opatření členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků 
 
Nařízení Rady 1734/88/EHS o dovozu a vývozu určitých chemických látek 
 
Geneticky modifikované organismy 
 
Směrnice Rady 98/81/ES o nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy 
(GMM) v uzavřeném prostoru 
 
Směrnice Rady 2001/18/ES o uvádění GMO do životního prostředí 
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