
NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ  
 PRO KOMUNÁLNÍ HLUK 

(NRLHKom) 
Předmět činnosti: 
 

A) Referenční (rozhodčí) činnosti: 
- provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení 

atd.) např. v případech odvolání a  stížností na postup orgánů ochrany 
veřejného zdraví  jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu  

 
B) Speciální činnosti a poradenství: 

- poskytuje odbornou podporu Ministerstvu zdravotnictví v oblasti 
ochrany veřejného zdraví před hlukem, včetně hodnocení zdravotních 
rizik expozice hluku 

- provádí resp. se podílí na náročných  měřeních a expertízách 
vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků 
jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména 
z oblasti státní správy 

- provádí poradenskou činnost v oblasti techniky a softwarového 
vybavení pro měření hluku v komunálním prostředí a jeho hodnocení, 
včetně hodnocení zdravotních rizik,  

- NRL se podílí na projektu III Monitoringu a má přístup k primárním 
datům tohoto projektu 

 
C) Metodická činnost: 

- sleduje vývoj v oboru a předkládá ministerstvu zdravotnictví odborné 
návrhy a doporučení týkající se koncepce ochrany veřejného zdraví 
před hlukem  

- na základě pověření ministerstvem zdravotnictví zastupuje ČR 
v odborných grémiích EU a účastní se jejich práce 

- připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a 
hodnocení hluku v komunálním prostředí, včetně hodnocení 
zdravotních rizik 

- vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, 
hodnocení a technického vybavení včetně programů pro elektronické 
zpracování,  jako podklad pro metodická opatření a návody hlavního 
hygienika ČR 

- účastní se tvorby podkladů pro hlavního hygienika ČR ve věci 
vyhlašování limitů 

- metodicky vede  příslušná pracoviště hygienické služby 
- podílí  se na výukové a školící činnosti v rámci ILF Praha a NCONZO 

Brno 
- organizuje konzultační dny, semináře a kurzy  pro pracovníky 

hygienické služby 
- podílí se na mezinárodní normalizaci v daném oboru 
- účastní se práce v technických komisích ČIA 

 
 



 
 

D) Výzkumná a vývojová činnost: 
 -  zkoumá a vyvíjí měřicí a výpočetní postupy a zpracovatelské programy 

jak pro vlastní potřebu, tak pro běžné užití pracovišti hygienické služby 
a provádí jejich validaci 

 - podílí se na aplikovaném výzkumu a vývoji, přitom spolupracuje se SZÚ, 
jinými odbornými pracovišti a odbornými společnostmi v ČR i zahraničí 

 - spolupracuje s dalšími pracovišti i mimo resort zdravotnictví, které  mají 
podobný obor činnosti 

- sleduje odbornou technickou literaturu pro informaci pracovišť v ČR a 
případnou inovaci používaných postupů  

 
 
Technické a personální zabezpečení činnosti: 
 

- NRL ke své činnosti využívá akreditovanou zkušební laboratoř oddělení 
fyzikálních faktorů a další odborná pracoviště Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě 

- na základě souhlasu odboru OPVZ MZ ČR může NRL pověřit některými 
dílčími úkoly jiné kooperující pracoviště na základě smlouvy mezi 
organizacemi, ve kterých jsou příslušná pracoviště zřízena 

 
 
Financování: 
 

1. Náklady na činnost NRL nese organizace v jejímž rámci NRL působí (dále jen 
organizace), pokud platná legislativa nestanoví jinak. V současné době je 
touto organizací Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. 

2. Úkoly pro MZ ČR mohou být plně nebo částečně hrazeny z grantů, zvláštních 
fondů či účelových dotací poskytnutých buď přímo MZ ČR nebo 
prostřednictvím jím pověřených fyzických nebo právnických osob, zejména 
SZÚ resp. KHS. 

3. Náklady a výnosy NRL jsou v rámci účetnictví organizace vedeny odděleně na 
samostatném účtu nebo podúčtu. 

4. Výnosy z činnosti NRL prováděné na základě objednávky jiných subjektů jsou 
příjmy organizace. 

 
Výkaznictví: 
 
 NRL zpracovává a předává výročí zprávu o své činnosti podle dispozic SZÚ resp. 

MZ ČR 
 
 
 
 
 
 


