
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci 

Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 

___________________________________________________________________________ 
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

----- 
 

2. KÓD 

----- 
 

3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE 

ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ 

DEZINFEKCE, DEZINSEKCE A DERATIZACE 
 

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Fyzická osoba může provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 

s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho 

objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 

v potravinářských nebo zemědělských provozech, za splnění podmínek stanovených § 58 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), tj. 

mimo jiné se musí úspěšně podrobit zkoušce odborné způsobilosti k výkonu speciální 

ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (dále jen zkouška) a mít platné osvědčení o 

odborné způsobilosti. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. 
 

Speciální ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací (dále jen „speciální DDD“) je 

odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a 

zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a 

dalších živočichů. 
 

5. KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 

Přihlášku ke zkoušce podává každá fyzická osoba, která hodlá speciální DDD provádět. 
 

Ke zkoušce se může přihlásit tato osoba: 

a) v případě, že bude provádět speciální DDD, s výjimkou speciální ochranné 

dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, jakož i speciální 

ochrannou DDD v potravinářských nebo zemědělských provozech, jestliže 

 dovršila věk 18 let, 

 absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a praktické 

dovednosti v rozsahu upraveném vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí 

a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech 

ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

b) v případě, že pod jejím dohledem a řízením bude prováděna speciální DDD 

v potravinářských nebo zemědělských provozech, jestliže 

 absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti a 

praktické dovednosti v rozsahu upraveném vyhláškou č. 490/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů; předpokladem přijetí do tohoto kursu je 

absolvování odborného kursu uvedeného v bodě a) nebo platné osvědčení o 

odborné způsobilosti v rozsahu kursu dle bodu a) a 5 let praxe ve speciální 

DDD, 



c) v případě, že bude provádět speciální DDD, při které se používají nebezpečné 

chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické nebo toxické, 

jestliže 

 dovršila věk 18 let, 

 absolvovala odborný kurs pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické nebo 

jinak získala odborné znalosti v rozsahu upraveném vyhláškou č. 490/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů; předpokladem přijetí do tohoto kursu je 

absolvování odborného kursu uvedeného v bodě a) nebo platné osvědčení o 

odborné způsobilosti v rozsahu kursu dle bodu a); 

řídit a dohlížet na výkon speciální DDD, při které se používají toxické a vysoce 

toxické chemické látky a chemické přípravky, může fyzická osoba, která má 

kvalifikaci dle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Přihláška ke zkoušce musí obsahovat náležitosti stanovené v § 3 vyhláška č. 490/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) jméno, popř. jména, příjmení, akademický titul 

b) adresu místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na 

území České republiky, 

c) datum narození, 

d) délku a obsah odborné praxe, 

e) obor činnosti, pro kterou žádá uchazeč o provedení zkoušky odborné způsobilosti. 
 

K přihlášce je třeba připojit: 

a) úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování příslušného odborného kursu, pokud 

ho osoba absolvovala. 
 

Při zkoušce musí prokázat znalosti získané v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky 

č. 490/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vlastní zkouška odborné způsobilosti sestává z písemné a ústní části. Podmínkou pro 

připuštění k ústní části zkoušky odborné způsobilosti je úspěšné vykonání písemného 

testu. Zkouška se vykonává před zkušební komisí. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode 

dne jeho vydání. 
 

7. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Přihláška ke zkoušce se podává na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem 

v Liberci na kterémkoli z jejích pracovišť. Přihlášku lze podat prostřednictvím pošty nebo 

osobním podáním písemné přihlášky na podatelně nebo elektronicky podepsanou 

uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné datové sítě do datové 

schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

Příslušným k řešení životní situace je odbor či oddělení protiepidemické. 
 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

 na  adrese pracoviště, telefonní číslo, úřední hodiny 

http://www.khslbc.cz/


 

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 

Žadatel k přihlášce ke zkoušce připojí úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování 

příslušného odborného kursu, pokud ho osoba absolvovala. Před zahájením zkoušky je 

třeba k prokázání totožnosti a věku předložit osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, 

cestovní pas). 
 

11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI 

Přihlášku na zkoušku odborné způsobilosti v oboru dezinfekce, dezinsekce, deratizace lze 

najít na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem 

v Liberci. 
 

12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá poplatkové povinnosti dle zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle položky č. 22 

písm. b) sazebníku správních poplatků, a to ve výši 1000,- Kč. 

Poplatek je vybírán formou kolku, které žadatel přinese v den konání zkoušky s sebou. 
 

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ 

Zkušební komise nejméně 14 dní před konáním zkoušky odborné způsobilosti vyrozumí 

uchazeče o jejím termínu, časovém rozvrhu a místě konání. 
 

14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
 

15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 

----- 
 

16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 

Přihlášku ke zkoušce lze podat na adrese elektronické podatelny. Přihláška musí být 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Žádost lze podat také prostřednictvím 

veřejné datové sítě do datové schránky Krajské hygienické služby Libereckého kraje se 

sídlem v Liberci. 
 

17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, část první, hlava III, díl 2 

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné 

způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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

trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 

19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ 

----- 
 

20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 

----- 

 

21. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

http://www.khslbc.cz/ke-stazeni/
../el-pod2007.pdf


 

 

22. DALŠÍ INFORMACE 

----- 
 

23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH 

ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ 

----- 
 

24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT 

----- 
 

25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor protiepidemický. 
 

26. KONTAKTNÍ OSOBA 

Vedoucí odboru protiepidemického 
 

27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.3.2016 
 

28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.3.2016 
  

29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU 

Nestanoveno. 
 

30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 

 

 

http://www.khslbc.cz/kontakty/

