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Příloha příkazu ministra životního prostředí č. 20/2014  
(o změně názvu Rady Národního centra pro perzistentní organické polutanty a 
o vydání statutu Rady Národního centra pro toxické látky, ze dne 20.6.2014) 

S T A T U T 
Národního centra pro toxické látky 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1.1. Národní centrum pro perzistentní organické polutanty (dále jen „Národní centrum“) bylo 
zřízeno smlouvou č. MŽP/3/11/06 ze dne 10. listopadu 2006 mezi Ministerstvem životního 
prostředí (dále jen „ministerstvo“) a Masarykovou univerzitou, za účelem splnění závazků 
z Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 
polutantech. Závazky této smlouvy převzala rámcová smlouva  
č. MŽP/02/CHL/08 ze dne 25.10.2008. 

1.2. V návaznosti na vývoj v procesu posilování a prohlubování spolupráce a koordinace mezi 
globálními smlouvami z oblasti nakládání s chemickými látkami a odpady  a rozhodnutími o 1

této spolupráci SC-5/27, SC-4/31a Ex. SC-1/1 a Ex. SC-2/1 a podpisem Minamatské 
úmluvy o rtuti řídicí orgán Národního centra - Rada národního centra pro perzistentní 
organické polutanty - rozhodl na svém zasedání dne 4. června 2014 o změně názvu 
Národního centra na Národní centrum pro toxické látky a o rozšíření jeho působnosti i na 
další globální právně závazné nástroje . Změnu potvrdil ministr životního prostředí 2

vydáním příkazu č. 20/2014. 
1.3. Národní centrum je meziresortní orgán pro koordinaci národních aktivit a úkolů spojených 

s problematikou toxických látek a z mnohostranných mezinárodních smluv a je poradním 
expertním sborem Národního kontaktního místa pro implementaci Stockholmské úmluvy 
pro perzistentní organické polutanty (POPs) a národních kontaktních míst dalších 
relevantních právně závazných globálních úmluv k chemickým látkám a odpadům. 

1.4. Sídlem Národního centra je Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykovy 
university, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. 

Článek 2 

Působnost centra 
2.1. Národní centrum: 

• zajišťuje technickou podporu výkonu státní správy v oblasti perzistentních organických 
polutantů a připravuje podklady nezbytné pro implementaci právních úprav Evropských 
společenství v problematice chemických látek a odpadů a spolupracuje na přípravě 
postupu implementace Stockholmské úmluvy, Rotterdamské úmluvy, Basilejské úmluvy 
a Minamatské úmluvy v České republice a podílí se na realizaci závěrů Národního 
implementačního plánu Stockholmské úmluvy v podmínkách České republiky, 

• podílí se na monitoringu perzistentních organických polutantů a zajišťuje online 
shromaždování a publikaci národních dat vztahujících se k perzistentním organickým 
polutantům ve všech složkách životního prostředí v ČR, 

• koordinuje rozvoj a výzkum v oblastech vyplývajících ze závěrů Národního 
implementačního plánu se zaměřením na studium poznání osudu zájmových látek a 
jejich zdroje a výskyt v podmínkách České republiky, 

• vytváří a aktualizuje databáze se zaměřením na aktualizace inventur, vývoj expertních 
systémů a specializovaných produktů a zabezpečuje vývoj a provozování informačního 

 Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech, Rotterdamská úmluva o postupu předchozího 1

souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, Basilejská úmluva o 
kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování a Minamatská úmluva o rtuti

 Stocholmská úmluva, Rotterdamská úmluva, Basilejská úmluva a Minamatská úmluva.2
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systému GENASIS, pomocí něhož ČR naplňuje závazky vyplývající z článku 15 
Stockholmské úmluvy a ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 
č. 850/2004/ES v platném znění, tak aby tento systém byl provázán s informačními 
systémy životního prostředí (JISŽP),  

• spolupracuje s průmyslovou sférou a provádí expertní, posudkovou a konzultační 
činnost, 

• provádí vzdělávací a osvětovou činnost, organizaci seminářů a konferencí. 

Článek 3 

Další činnost Národního centra 

3.1. Národní centrum dále zajišťuje funkci Regionálního Centra Stockkholmské úmluvy pro 
budování kapacit a přenos technologií v souladu s rozhodnutími Konference smluvních 
stran Stockholmské úmluvy č. SC-4/23 a SC-2/9 a následujícími mandáty a s ohledem na 
dostupné finanční prostředky v těchto oblastech: 
• krátkodobé i dlouhodobější vzdělávání odborných pracovníků ze zemí regionu CEE 

v oblasti analýzy POPs a dalších toxických látek, studia jejich chování, vlivů, dopadů a 
rizik, zpracování a interpretace dat 

• podpora, zejména zemím CEE, při přípravě mezinárodních projektů zaměřených na 
budování kapacit, 

• zprostředkovávání informace o vývoji dostupných BAT a BEP technologií v souvislosti 
s omezováním úniků POPs do životního prostředí, 

• návrh, příprava a realizaci monitoringu toxických látek a POPs, 
• tvorba a aktualizace databáze POPs v regionu za účelem aktualizace inventur, vyvíjí 

expertní systémy a specializované produkty, analyzovat dlouhodobé trendy,  
• podpora dalším regionálním, nominovaným regionálním a sub-regionálním centrům. 

3.2. Národní centrum spolupracuje s koordinační skupinou CEE regionu v rámci Strategického 
přístupu pro mezinárodní nakládání s chemickými látkami (SAICM) a podílí se na 
koordinačních jednáních CEE v oblasti nakládání s chemickými látkami 

3.3. V souladu s rozhodnutími zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy 
pravidelně připravuje plán činností Regionálního centra Stockholmské úmluvy pro budování 
kapacit a přenos technologií. Při přípravě plánu činností zohledňuje regionální priority 
v oblasti POPs a dostupné finanční prostředky pro jejich implementaci. 

Článek 4 

Orgány Národního  Centra 

4.1. Činnost Národního centra řídí ředitel Národního centra a v jeho nepřítomnosti tajemník 
Národního centra. Ředitele Národního centra jmenuje a odvolává ředitel Centra pro výzkum 
toxických látek v prostředí po konzultaci s národní kontaktním místem Stockholmské 
úmluvy. Tajemníka jmenuje ředitel Národního centra a tajemník zajišťuje administrativu 
Národního centra. 

4.2. Činnost Národního centra je podporována Radou Národního centra pro toxické látky 
zřízenou příkazem ministra životního prostředí č. 20/2014 ze dne 2014 za účelem 
koordinace jeho činnosti. 

Článek 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

5.1. Změny tohoto statutu se provádějí formou dodatků smlouvy č. MŽP/02/CHL/08. 
5.2. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Praze dne       V Brně dne 
za objednatele:      za zhotovitele: 
Ing. Karel Bláha, CSc.     prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D. 
ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod ředitelka ústavu 
Ministerstvo životního prostředí    Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 
V Praze dne       V Brně dne 
Ing. Berenika Peštová, Ph.D.     doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 
náměstkyně ministra ředitelka sekce technické ochrany  rektor   
životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí  Masarykova univerzita


