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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení ekologické újmy a její 

praktická část se zabývá porovnáním společnosti s certifikací ISO 14001 a společnosti bez 

certifikace. Praktická část je zaměřena zejména na hodnocení ekologických škod a 

vytvoření formuláře pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy 

společností, které certifikaci vlastní a na podrobné hodnocení společnosti bez certifikace 

ISO 14001.  
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Annotation of dissertation 

This thesis is focused on the evaluation of environmental damage and its practical 

part deals with comparing company with ISO 14001 certification and  copany without 

certification. The practical part is focused on assessing environmental damage and create a 

form for the implementation of the basic risk assessment of environmental damage 

company that own certification and a detailed evaluation of the company without 

certification ISO 14001. 
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Seznam použitých zkratek 

 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

CLP Nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí 

(z angl. Classification, Labelling and Packaging) 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČSN  Česká soustava norem – Česká státní norma 

EMAS   Eco Management and Audit Scheme 

EMS   Systém environmentálního řízení 

ES   Evropské společenství 

EÚ, EkÚj  Ekologická újma 

EVL                            Evropsky významná lokalita 

GHS   Globálně harmonizovaný systém 

HREÚ   Hodnocení rizik ekologické újmy 

KRNAP  Krkonošský národní park 

KÚ   Kontrolní úřad 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NZL   Nebezpečné závadné látky 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PCB   Polychlorované bifenyly 

SČVK    Severočeské vodovody a kanalizace 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VÚV   Výzkumný ústav vodohospodářský  

ZL   Závadné látky 

ZHREÚ             Základní hodnocení rizik ekologické újmy 

ZNZL    Zvlášť nebezpečné závadné látky 

ŽP   Životní prostředí
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1 ÚVOD 

Životní prostředí je základem života na Zemi, je velmi poškozené a to díky vlivům 

rozvoje lidské společnosti. Příroda nám umožňuje nejen přežít ale zároveň se rozvíjet a 

uspokojit naše životní potřeby. V souvislosti s tímto problémem je její ochrana stále větším 

tématem a řeší se i na mezinárodní úrovni jak nejlépe a nejúčinněji eliminovat tyto 

negativní vlivy. Životní prostředí je na obnovu často pomalé a nákladné, a proto je 

nejefektivnější najít vhodná opatření, která jeho poškozování zabrání. Posuzování 

poškození zdrojů zahrnuje ekologické hodnocení, jehož cílem je v oblasti životního 

prostředí udržení zdravých ekosystémů [1]. Slouží k tomu mnoho právních předpisů, 

jejichž účelem je vztah člověka k životnímu prostředí upravit a chránit. Jedním z 

těchto právních předpisů je i odpovědnost za poškození životního prostředí, respektive 

ekologická újma [2]. 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na hodnocení ekologické újmy. Mým konkrétním 

úkolem je vytvoření formuláře a jeho zpracování pro společnost: 

       1.       S certifikací ISO 14001, která nakládá s odpady (vlastní produkce odpadů ostatních i 

nebezpečných, příjem obou druhů odpadů), odebírá podzemní i povrchové vody, vypouští 

odpadní vody, splňuje více provozních činností dle zákona č. 167/2008 Sb. 

 2.        Společnost bez certifikace - základní a podrobné hodnocení ekologické újmy 

(základní hodnocení >50).  
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2 CHARAKTERISTIKA EKOLOGICKÉ ÚJMY    

Ekologická újma je obsažena v § 10 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

kde je vymezena jako „ztráta, nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému, vznikající 

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti“. Je pojímána a vnímána jako imateriální ztráta na životním prostředí a 

celospolečenská ztráta, kterou však nepociťuje jeden subjekt, např. vlastník, ale i celá 

veřejnost. Může vzniknout i na složkách životního prostředí, které nejsou předmětem 

vlastnického práva, může také vzniknout jak z oprávněné, tak i z nelegální lidské činnosti. 

Projevit se a existovat může jako zjevná ztráta na životním prostředí nebo se latentně 

projeví až několik let od jejího vzniku (tady se jedná o případ tzv. starých zátěží) [3]. 

 

Ekologická újma zahrnuje ztrátu nebo oslabení těchto funkcí životního prostředí: 

- Produkčních funkcí (např. úrodnost půdy, užitné vlastnosti přírodních zdrojů surovin a 

energie, hodnota prostorového využití prostředí, schopnost absorbovat negativní 

externality), které představují ekonomický přínos pro vlastníka či jinou oprávněnou osobu 

a jejichž hodnotu lze vyčíslit v penězích. 

- Mimoprodukčních funkcí (zejména ekologických, hygienicko-léčebných, estetických, 

kulturních apod.), které představují synergické působení životního prostředí ve svém celku 

směrem ke složkám životního prostředí (hodnotí se způsobilost ekosystému udržet život 

v přirozeném nebo v přírodně blízkém rozsahu) i ve vztahu k člověku a společnosti [3]. 

 

Pojem „ekologická újma“ byl zaveden v českém právním řádu na počátku 90. let 

20. století v rámci systému právní odpovědnosti proto, aby doplnil ochranu životního 

prostředí, kterou do té doby měla zajišťovat právní odpovědnost za škodu podle 

občanského zákoníku, ale která se ukázala ve vztahu ke specifikům životního prostředí 

jako nepoužitelná. Z toho vyplynula potřeba i jazykově odlišit obě kategorie odpovědnosti, 

aby se nepletly pojmy „škoda“ a „škoda na životním prostředí“. V České republice se proto 

na rozdíl od jiných evropských států rozlišují pojmy „škoda“ a „ekologická újma“. Škoda 

je myšlena jako materiální ztráta, újma jako převážně imateriální ztráta [3]. 
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Ekologická újma vzniká na rozdíl od škody i na těch složkách životního prostředí, 

které nejsou, nebo nemohou být věcmi (ovzduší) a nejsou předmětem vlastnictví 

(povrchové a podzemní vody, volně žijící živočichové, jeskyně). Ke ztrátám na životním 

prostředí dochází na věcech, které nemusí být výlučně nebo převážně výsledkem lidské 

činnosti. Ekologická újma může být pociťována jako ztráta nejen vlastníkem věci, ale i 

jako ztráta celé společnosti. Je to ztráta nejen v materiálním a ekonomickém, ale i 

biologickém, estetickém, sociálním či kulturním pohledu (např. zásah do krajiny) [3].    

 

2.1 Základní požadavky právních předpisů vztahujících se 

k problematice hodnocení rizik ekologické újmy 

 
Ekologická újma je podle zákona o životním prostředí ztráta nebo oslabení 

přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením 

vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Tato změna musí být měřitelná a 

může se projevit jak přímo, tak i nepřímo. Jedná se především o změny na:  

 chráněných druzích živočichů nebo rostlin nebo na přírodních stanovištích,  

 podzemních nebo povrchových vodách včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 

přírodních minerálních vod,  

 půdě, které vznikly znečištěním v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení 

látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj 

[4].   

 

Práva a povinnosti osob při předcházení a nápravě ekologické újmy a povinnosti 

státní správy v této oblasti řeší zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o 

její nápravě. Jedná se o zákon, jehož vznik souvisí se slučováním českého právního 

systému s předpisy Evropského společenství. Povinnost řídit se tímto zákonem se vztahuje 

především na provozovatele činností vyjmenovaných v příloze č. 1 tohoto zákona. Seznam 

těchto provozních činností je uveden v tabulce 1. Mimo těchto přesně definovaných 

činností se povinnosti vztahují i na ty, kteří již v minulosti způsobili ekologickou újmu.  

K povinnostem provozovatele patří především povinnost poskytovat neprodleně 

informace o hrozící nebo vzniklé ekologické újmě příslušnému orgánu státní správy a dále 

povinnost přijímat a hradit preventivní a nápravná opatření [5].    
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Preventivní opatření je takové opatření, které může předejít hrozbě ekologické 

újmy nebo ji může minimalizovat [5].    

 Nápravné opatření má zmírnit následky dopadu události vedoucí k ekologické 

újmě. Jeho cílem je obnovit, nahradit nebo ozdravit poškozené přírodní zdroje a jejich 

funkce [5].    

Na úhradu těchto opatření musí provozovatel zajistit dostatek finančních 

prostředků. Jejich výše se stanoví na základě hodnocení rizik ekologické újmy. Podmínky 

provádění hodnocení a způsob zajištění upravuje blíže nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 

Zajistit se musí jen ten provozovatel, který dosáhne více než 50 bodů v základním 

hodnocení rizik a současně v podrobném hodnocení rizik vyčíslí možnou škodu ve výši nad 

20 mil. Kč. Příslušný orgán státní správy je povinen vést evidenci případů vzniklé nebo 

hrozící ekologické újmy, zajistit preventivní opatření, pokud tak neprovede sám 

provozovatel, a rozhodnout o výši nákladů, které provozovatel uhradí. Kontroluje také 

dodržování povinností daných tímto zákonem včetně povinnosti provést správně hodnocení 

rizik ekologické újmy (HREÚ). Při kontrole základního nebo podrobného HREÚ postupují 

orgány státní správy podle přílohy č. 3 tohoto zákona. Průběh kontrolního řízení a případné 

nedostatky jsou zaznamenány v protokolu o kontrole. V případě nesrovnalostí má orgán 

státní správy možnost uložit peněžité pokuty.  

 

Orgány státní správy jsou v tomto případě: 

 

 Ministerstvo životního prostředí,  

 Česká inspekce životního prostředí,  

 Správa národních parků a správy CHKO, 

 Ministerstvo obrany,  

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Krajské hygienické stanice,  

 Újezdní úřady [5].    
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                         Tabulka 1 - Seznam provozních činností [5]    

 Provozní činnosti podle přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. 

1 provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení 

2 provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 

3 vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

4 čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod 

povrchových nebo podzemních 

5 odběr povrchových vod  

6 odběr podzemních vod 

7 čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto 

vod za účelem získání tepelné energie  

8 vzdouvání nebo akumulace povrchových vod 

9 zacházení se závadnými látkami 

10 nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky 

na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky  

11 přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 

potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní 

dopravě    

12 nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 

13 přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou 

republiku 

14 provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

15 nakládání s těžebním odpadem 

16 provozování úložišť oxidu uhličitého 
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2.2   Základní principy směrnice 2004/35/ES  

         Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o 

odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním 

prostředí představuje první rámcový pokus ze strany orgánů ES řešit situace spočívající 

v poškození životního prostředí na celém území Evropských společenství. Jakožto v zásadě 

první právní norma ES, jejímž hlavním účelem je zahrnout aplikaci principu 

,,znečišťovatel“, která vytváří rámec odpovědnosti za životní prostředí s cílem předcházet 

škodám na volně žijících živočiších, planě rostoucích rostlinách, přírodních stanovištích, 

vodních zdrojích a půdě [3].    

Směrnice 2004/35/ES upravuje jednotně pro všechny členské státy ES podmínky 

předcházení a nápravy ekologické újmy, zejména v případech vybraných provozních 

činností rizikových pro lidské zdraví a životní prostředí. Směrnice se nezabývá všemi 

kategoriemi ztrát na životním prostředí, ale pouze kategoriemi škod vázanými na složky 

životního prostředí (půda, chráněné druhy rostlin, příp. přírodní stanoviště) a na složky 

životního prostředí (vodní zdroje, chráněné druhy živočichů). Režim směrnice je založen 

na objektivní odpovědnosti provozovatelů vybraných rizikových činností, který je doplněn 

režimem subjektivní odpovědnosti provozovatelů ostatních provozních činností ve vztahu 

ke škodám na vybraných chráněných druzích živočichů a rostlinách a přírodních 

stanovištích [3], [6], [7].     

 

2.3 Ekologické újma dle zákona č. 167/2008 Sb.  

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

některých zákonů zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje práva 

a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo 

hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích 

rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále 

výkon státní správy v této oblasti. Tento zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo 

bezprostřední hrozbu jejího vzniku [8].    

Povinnost provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření a nést s tím 

související náklady má rovněž provozovatel, který způsobil ekologickou újmu na 

chráněných druzích volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin, či přírodních 
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stanovištích, nebo vyvolal její bezprostřední hrozbu provozní činností, která není obsahem 

tabulky 1. Předpokladem pro vznik této povinnosti je:  

 

a) vznik nebo bezprostřední hrozba ekologické újmy na chráněném druhu volně 

žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo na přírodním stanovišti, 

 

b) výkon provozní činnosti neuvedené v seznamu k tomuto zákonu v rozporu s 

právními předpisy, 

 

c) příčinná souvislost mezi provozní činností provozovatele, která je vykonávána v 

rozporu s právními předpisy, a vznikem nebo bezprostřední hrozbou ekologické 

újmy [8].    

 

Tento zákon se nevztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího 

vzniku, jsou-li způsobeny: 

 ozbrojeným konfliktem, nepřátelskou akcí, občanskou válkou nebo povstáním, 

 živelní událostí výjimečné a neodvratné povahy, 

 činností, na kterou se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii, 

 činností, na kterou se vztahuje občanskoprávní odpovědnost za jaderné škody podle 

atomového zákona, nebo činností, při které se na odpovědnost a náhradu škody či 

újmy vztahují mezinárodní smlouvy uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu,  

 činností, jejímž účelem je zajišťování obrany České republiky nebo mezinárodní 

bezpečnosti, 

 činností, jejímž jediným účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku osob před 

živelními událostmi [8].    

 

2.4 Hodnocení rizik ekologické újmy 

Požadavkem právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je 

zabezpečení finančního zajištění případných preventivních nebo nápravných opatření 

ekologické újmy. Způsob hodnocení upravuje nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu 
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hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Rizikem se 

rozumí určité nebezpečí, ohrožení či vysoká pravděpodobnost nezdaru. Míra rizika je dána 

pravděpodobností události a závažností následku. Základní hodnocení musely ke dni 1. 1. 

2013 zpracovat a uchovat pro případnou kontrolu, všechny subjekty, které provádějí 

činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě (viz 

tabulka 1), a to zvlášť pro každou činnost a každé místo provozní činnosti [8], [9].    

Nové hodnocení musí být zpracováno při každé změně činnosti, místa činnosti nebo 

při změně údajů uváděných v některé části hodnocení. Výjimku tvoří provozovny 

podléhající vydání integrovaného povolení, jež zahrnuje více provozních činností v jednom 

místě, ti pak mohou provádět pouze jedno ZHREÚ pro všechny činnosti. Základní 

hodnocení nemusí zpracovávat provozovatelé zacházející se závadnými látkami, 

nebezpečnými závadnými látkami nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami podle 

vodního zákona, které však nedosahuje limitů stanovených v části B, přílohy č. 2 tohoto 

zákona. Dále též provozovatelé, kteří zpracovávají přímo podrobné hodnocení rizika, 

provozovatelé mobilních zařízení a provozovatelé činností spočívajících ve vypouštění 

odpadních vod, které neobsahují nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky. 

Poslední výjimkou jsou provozovatelé, v jejichž objektech se nachází nebezpečné nebo 

zvlášť nebezpečné závadné látky umístěné v hermeticky uzavřených nádobách, kteří s nimi 

nenakládají [8], [9].   

Podrobné hodnocení rizika ekologické újmy zpracovávají podle přílohy č. 2 tohoto 

zákona pouze ty subjekty, u nichž celkový počet bodů v základním hodnocení přesáhne 

hodnotu 50. Výjimku v tomto případě tvoří provozovatel, který je registrovaný v programu 

EMAS, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 

14001:2005 (nebo prokazatelně zahájil činnosti nutné pro registraci v programu nebo 

zavedení systému). V tomto případě se provádí pouze základní hodnocení rizika. EMAS 

(Eco Management and Audit Scheme) je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany 

životního prostředí. Spočívá v aktivním přístupu podniku ke sledování, řízení a 

postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí. ČSN EN ISO 

14001 Certifikace systému environmentálního managementu je obdobou tohoto systému, 

platí však pouze v EU. Povinnost zabezpečit finanční zajištění preventivních nebo 

nápravných opatření ekologické újmy nese provozovatel činnosti [10].    
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Konkrétní formu finančního zajištění však tento zákon přímo neurčuje. Zůstává na 

rozhodnutí povinného subjektu, zda zvolí bankovní záruku, pojištění nebo jinou formu 

zajištění [10]. Z pohledu pojištění je značný rozdíl mezi ekologickou škodou a ekologickou 

újmou. Ekologická škoda je škoda, která je způsobená provozovatelem konkrétní osobě na 

konkrétní věci, tuto škodu běžně pojišťují všechny pojišťovny na trhu. Oproti tomu 

pojištění ekologické újmy lze v České republice sjednat pouze u vybraných pojišťoven [9].     

 

2.4.1  Základní hodnocení rizika ekologické újmy  

Základní hodnocení rizika ekologické újmy obsahuje tyto informace o subjektu a 

místu provozní činnosti: 

1, základní informace o provozovateli a místě provozní činnosti, identifikace a 

popis provozní činnosti a popis objektu,  

2, druh a množství umístěných látek nebo jiných materiálů, na něž se hodnocení 

vztahuje (množstvím se rozumí maximální projektované množství, které může být v 

objektu umístěno),  

3, popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska 

možnosti vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností,  

4, předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků,  

5, informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě,  

6, celkový počet dosažených bodů [11].    

 

Veškeré náležitosti pro sestavení základního hodnocení rizika a bodová hodnocení 

jednotlivých jsou obsaženy v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Postup pro 

vyplňování přílohy č. 1 řeší Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika 

ekologické újmy ZP06/2012 [9].     

 

2.4.2  Podrobné hodnocení rizika ekologické újmy  

V podrobném hodnocení rizika ekologické újmy uvede provozovatel tyto údaje:  

 základní informace o provozovateli a místě provozní činnosti,  

 celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení,  

 identifikace a popis provozní činnosti a popis objektu,  
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 popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska 

možnosti vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností,  

 předpokládané situace vzniku ekologické újmy, odhad jejich četnosti a velikosti, 

existující a navrhovaná nápravná opatření a jejich ocenění,  

 návrh způsobů, kterými bude odstraněn havarijní stav, včetně návrhu nápravných 

opatření a jejich ocenění [12].    

 

Veškeré náležitosti pro sestavení podrobného hodnocení rizika jsou obsaženy v 

příloze č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Postup pro vyplňování přílohy č. 2 řeší 

Metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy [9], 

[12]. Viz příloha 1.   

 

2.4.3 Posuzování dostatečnosti finančního zajištění  

Posouzení dostatečnosti a ocenění provádí subjekty, které mají povinnost zpracovat 

podrobné hodnocení rizik, a to podle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 

Základním kritériem k posouzení dostatečnosti zajištění je celkový počet dosažených bodů 

v základním hodnocení rizik. Dalším kritériem je pak posouzení rizik v podrobném 

hodnocení rizik a zhodnocení, zda skutečnosti v něm uváděné odpovídají současnému 

stavu v místě a okolí hodnoceného místa provozní činnosti. Povinnost provést finanční 

zajištění mají pouze ti provozovatelé, kteří vyčíslí předpokládané náklady spojené s 

řešením ekologické újmy ve výši nad 20 mil. Kč [9].       

 

2.5  Informace týkající se skladovaných chemických látek a směsí 

Provozovatelé, kteří ve své společnosti nakládají s nebezpečnými látkami, musí mít 

dostatečné informace o vlastnostech těchto látek a o správném zacházení s těmito látkami. 

Problematika chemických látek a směsí se řídí dvěma zákony. Jedná se především o Zákon 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích, který se týká zejména výrobců, dovozců, 

prodejců nebo subjektů, které tyto látky přebalují. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví se týká zejména požadavků na jejich praktické použití [9], [13]. 
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2.5.1  Nebezpečnost chemických látek  

Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi v návaznosti na předpisy 

Evropské unie řeší zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích. Tento zákon se 

mimo jiné týká rozdělením chemických látek, jejich balením a značením. Klasifikací látky 

nebo směsi se rozumí zjištění jejich nebezpečných vlastností (fyzikálně-chemických, 

ovlivňujících zdraví nebo životní prostředí) a následné zařazení do skupin. Jedna a tatáž 

nebezpečná látka nebo směs (dále jen „látka“) může být podle dle jednotlivých vlastností 

zařazena současně v několika skupinách nebezpečnosti [9], [13]. 

 

Těmito skupinami jsou podle §5 chemického zákona:  

 výbušné látky,  

 oxidující látky,  

 extrémně hořlavé látky,  

 vysoce hořlavé látky nebo směsi,  

 hořlavé látky nebo směsi,  

 vysoce toxické látky nebo směsi,  

 toxické látky nebo směsi,  

 zdraví škodlivé látky nebo směsi,  

 žíravé látky nebo směsi,  

 dráždivé látky nebo směsi,  

 senzibilizující látky, 

 karcinogenní látky,  

 mutagenní látky,  

 látky toxické pro reprodukci,  

 látky nebezpečné pro životní prostředí [13]. 

 

Výbušné látky jsou pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky, které exotermně reagují 

i bez přístupu vzdušného kyslíku, současně rychle uvolňují plyny, detonují, rychle shoří 

nebo vybuchují, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru.  
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Oxidující látky vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami (především s 

hořlavými).  

Extrémně hořlavými látkami jsou myšleny kapalné látky, které mají extrémně nízký bod 

vzplanutí a nízký bod varu, nebo plynné látky, jež jsou hořlavé ve styku se vzduchem při 

pokojové teplotě nebo tlaku.  

Vysoce hořlavé látky nebo směsi jsou látky či směsi, které se mohou samovolně zahřívat 

a nakonec vznítit ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání 

energie. Dále látky, které jsou pevné a snadno se mohou zapálit po krátkém styku se 

zdrojem zapálení. Látky, jež pokračují v hoření, nebo shoří po odstranění zdroje. Kapalné 

látky mající velmi nízký bod vzplanutí. A látky, které ve styku s vodou nebo vlhkým 

vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství.  

Pod pojmy hořlavé látky nebo směsi rozumíme kapalné látky nebo směsi, které mají 

nízký bod vzplanutí.  

Vysoce toxické látky nebo směsi způsobují ve velmi malých množstvích při vdechnutí, 

požití nebo při průniku kůží smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví.  

Toxické látky nebo směsi způsobují v malých množstvích při vdechnutí, požití nebo 

průniku kůží smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví.  

Zdraví škodlivé látky nebo směsi mohou při vdechnutí, požití nebo průniku kůží způsobit 

smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví.  

Žíravé látky nebo směsi jsou látky, které můžou při styku zničit živé tkáně.  

Dráždivé látky nebo směsi mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku 

s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky. 

Senzibilizující látky mohou při vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat 

přecitlivělost, takže při další expozici dané látky vzniknou charakteristické nepříznivé 

účinky [13]. 

Karcinogenní látky jsou rozděleny do tří kategorií: Do kategorie 1 patří látky, u nichž 

existuje průkazná souvislost mezi expozicí člověka látkou a vznikem rakoviny. V kategorii 

2 jsou zařazeny látky, u nichž existují dostatečné důkazy pro vznik rakoviny na základě 

dlouhodobých studií na zvířatech. V kategorii 3 jsou zahrnuty látky, pro které sice existují 

určité důkazy pro vznik rakoviny, ale tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky do 

kategorie 2  [13]. 
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Mutagenní látky jsou rovněž rozděleny do tří kategorií: V kategorii 1 jsou látky, pro něž 

existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látkou a poškozením 

dědičných vlastností. V kategorii 2 jsou zahrnuty látky, pro něž existují dostatečné důkazy 

pro poškození dědičných vlastností na základě dlouhodobých studií na zvířatech. Kategorie 

3 patří látkám, pro které existují některé důkazy pro poškození dědičných vlastností na 

základě studií na zvířatech, ale tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo 

směsi do kategorie 2 [13]. 

Látky toxické pro reprodukci řadíme do tří skupin: V kategorii 1 jsou látky, pro něž 

existují dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látkou a poškozením 

fertility nebo vznikem vývojové toxicity. V kategorii 2 najdeme látky, pro něž existují 

dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látkou a poškozením fertility nebo 

vznikem vývojové toxicity, na základě studií na zvířatech. Do kategorie 3 patří látky, pro 

něž existují některé důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látkou a poškozením 

fertility nebo vznikem vývojové toxicity, na základě studií na zvířatech, avšak tyto důkazy 

nejsou postačující pro zařazení látky do kategorie 2.  

Látky nebezpečné pro životní prostředí jsou takové látky, které při vstupu do životního 

prostředí představují nebo můžou představovat okamžité či pozdější nebezpečí pro jednu 

nebo více složek životního prostředí [13]. 

 

2.5.1.1 Označování látek a směsí  

 

Pro dodavatele, který zavádí na trh nebezpečnou látku, stanovuje zákon povinnost 

označit látku v českém jazyce na obalu nebo štítku, a to čitelně, jasně a nesmazatelně. 

Podrobnosti k hodnocení, balení a označování nebezpečných chemických látek jsou 

uvedeny v nařízení vlády. Toto nařízení vychází z nařízení Evropské unie a mezinárodního 

systému označování chemikálií. Evropské nařízení CLP (1272/2008) (zkratka pochází z 

angl. Classification, Labelling and Packaging), které slaďuje stávající legislativu 

jednotlivých členských států, bylo vydáno za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí a volného pohybu chemických látek a směsí. GHS je 

globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií. Jedná se o 

celosvětově prosazovaný systém Organizace spojených národů pro identifikaci 

nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích. Informace jsou 
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poskytovány prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím 

bezpečnostních listů. Tento systém zcela nahradí staré směrnice od 1. června 2015 [14]. 

Systém GHS zavádí oproti původnímu systému několik rozšíření a změn. Z těchto 

změn jsou nejvýznamnější:  

 Nové výstražné symboly nebezpečnosti (viz obrázek 1).  

 Zavedení dvou úrovní varování před možným nebezpečím, signální slovo 

„nebezpečí“ označuje závažnější kategorii nebezpečnosti a signální slovo 

„varování“ méně závažné kategorie nebezpečnosti.  

 Standardní mezinárodně uznávané věty o nebezpečnosti, dříve tzv. R-věty, 

nově H-věty.  

 Standardní mezinárodně uznávané pokyny pro bezpečné zacházení, dříve 

tzv. P-věty, nově S-věty.  

R-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti, které slouží k označení látek a směsí, 

vykazujících jednu nebo více nebezpečných vlastností. R-věty specifikují tyto nebezpečné 

vlastnosti. Po roce 2015 budou R-věty na základě GHS nahrazeny tzv. H-větami.  

 

H-věty jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí 

Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují 

dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem. 

 

 S-věty jsou stávající standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a přípravky. Po roce 2015 budou namísto S-vět na základě klasifikace 

GHS nahrazeny tzv. P-větami.  

 

P-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich 

směsmi. Jsou součástí GHS klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty 

se stejným účelem a obdobným obsahem [14]. 
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          Obrázek 1 - Výstražné symboly nebezpečnosti [14] 

 

 

Bezpečnostní list  

Pro uživatele chemických látek je velmi důležitý bezpečnostní list, který je poskytován 

výrobcem nebo dovozcem chemické látky nebo směsi. Jedná se o souhrn bezpečnostních, 

ekologických, toxikologických, ale i právních informací, které jsou důležité pro zacházení s 

nebezpečnými látkami. Zpravidla bývají ale bezpečnostní listy zhotoveny pro všechny 

chemické produkty, aby byl odběratel těchto produktů informován i o tom, že produkt není 

klasifikován jako nebezpečný.  

 

Náležitosti bezpečnostního listu:  

1. identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku,  

2. identifikace nebezpečnosti,  

3. složení,  

4. pokyny pro první pomoc,  

5. opatření pro hašení požáru,  

6. opatření v případě náhodného úniku,  

7. zacházení a skladování,  

8. omezování expozice (osobní ochranné prostředky),  
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9. fyzikální a chemické vlastnosti,  

10. stálost a reaktivita,  

11. toxikologické informace,  

12. ekologické informace,  

13. pokyny pro odstraňování,  

14. informace pro přepravu,  

15. informace o předpisech,  

16. další informace.  

 

Pro uživatele jsou důležité především informace o nebezpečných vlastnostech látky, 

o potřebných ochranných pracovních pomůckách, způsobu poskytnutí první pomoci a o 

způsobu hašení požáru [15]. 

 

2.5.1.2 Skladování nebezpečných chemických látek  

Smyslem Zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví je především ochrana zdraví 

celé populace. Upravuje, mimo jiné, také způsob, jakým má být nakládáno s nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi.  

Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo vysoce toxické, musí být 

podle výše uvedeného zákona skladovány odděleně, tak aby nedocházelo k jejich 

vzájemnému škodlivému působení. Skladovací prostory je třeba zabezpečit proti vloupání a 

vstupu nepovolaných osob, musí být proto uzamykatelné. Jednotlivé obaly musí být řádně 

uzavřené a označené, aby nemohlo dojít k jejich záměně, a musí obsahovat všechny 

náležitosti podle chemického zákona č. 350/2011 Sb. Skladovací prostor musí být označen 

značkou chemický sklad a výstražnými symboly nebezpečnosti skladovaných látek. Dále 

musí být zabezpečen proti úniku látek do životního prostředí, např. záchytnými vanami, 

nepropustným povrchem podlahy a jejím vyspárováním do bezodtokové jímky. 

Provozovatelé jsou také povinni vést evidenci všech těchto látek a záznamy uchovávat 

nejméně po dobu pěti let. Zákon vyžaduje, aby osoby nakládající s nebezpečnými látkami 

byly odborně způsobilé, nebo byly nejméně jedenkrát za rok odborně způsobilou osobou 

proškoleny.  

Písemné záznamy o těchto školeních se uschovávají po dobu tří let. V případě, že 

osoby nakládají na pracovišti s látkami, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické, 



Alena Fleišmanová - Hodnocení ekologické újmy 
 
 

2014                                                                                                                                     17 

toxické, žíravé, karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, nebo mutagenní označené R-

větou 46 nebo toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být seznámeny s 

jejich nebezpečnými vlastnostmi, se zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před 

jejich škodlivými účinky a se zásadami první pomoci a s postupem v případě nehody. 

Provozovatel je povinen vydat tyto informace písemně, projednat je s orgánem veřejného 

zdraví a umístit je na pracovišti tak, aby byly volně dostupné [16]. 

Základní pravidla bezpečnosti práce na pracovišti nakládajícím s chemickými 

látkami a směsmi, jsou především tyto:  

 používání osobních ochranných pracovních pomůcek,  

 zákaz kouření, jídla a pití na pracovišti, 

 umístění asanačních prostředků pro případ havárie na pracovišti,  

 dodržování nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní prostředí, 

 seznámení zaměstnanců s bezpečnostními pravidly [9]. 

 

2.5.2  Látky nebezpečné pro vody  

Pokud provozovatelé nakládají se závadnými látkami, je jejich povinností provést 

hodnocení těchto látek podle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Podle stupně 

nebezpečnosti se závadné látky dále dělí na závadné látky (ZL), nebezpečné závadné látky 

(NZL) a zvlášť nebezpečné závadné látky (ZNZL).  

Je-li skladováno větší množství závadných látek nebo látek se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního 

zákona), je třeba zpracovat havarijní plán. Náležitosti havarijního plánu upravuje Zákon č. 

450/2005 Sb., týkající se stávajících havárií [9], [17]. 

 

2.5.2.1 Závadné látky  

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  
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2.5.2.2 Nebezpečné závadné látky  

Jedná se o tyto vybrané látky:  

 metaloidy, kovy a jejich sloučeniny (zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, 

antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, 

telur, stříbro),  

 biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek,  

 látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů určených pro 

lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost 

zvýšit obsah těchto látek ve vodách,  

 toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo 

se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky,  

 elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu,  

 neperzistentní minerální oleje a neperzistentní uhlovodíky ropného původu,  

 fluoridy,  

 látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli 

a dusitany,  

 kyanidy,  

 sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav 

povrchových vod [18]. 

 

2.5.2.3 Zvlášť nebezpečné látky  

Jedná se o tyto vybrané látky:  

 organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 

vodním prostředí,  

 organofosforové sloučeniny, 

 organocínové sloučeniny,  

 látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 

mutagenní vlastnosti, jež mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, 
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rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo 

zprostředkovaně přes vodní prostředí,  

 rtuť a její sloučeniny,  

 kadmium a jeho sloučeniny,  

 perzistentní minerální oleje a perzistentní uhlovodíky ropného původu, persistentní 

syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu 

a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod [18]. 

 

2.5.3  Nakládání s odpady  

 

Dalším bodem, který je třeba posoudit, je problematika odpadů. Tuto oblast řeší 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad je podle tohoto zákona definován takto: každá 

movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Zákon 

stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, pravidla pro předcházení 

vzniku odpadů a pravidla pro nakládání s odpady atd. Jednotlivé skupiny odpadů jsou 

uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona, nebezpečné vlastnosti odpadů pak v příloze č. 2. 

Pokud původce odpadů produkuje více než 100 kg nebezpečných odpadů, nebo 100 tun 

jiných odpadů, vzniká mu povinnost zpracovat hlášení o produkci a nakládání s odpady.     

Pro shromažďování odpadů se používají speciální nepropustné nádoby z vhodných 

materiálů, které jsou odolné vůči chemickým vlivům odpadu a zabrání úniku látek do 

životního prostředí [19]. 

Tyto nádoby musí být označené identifikačním listem podle druhu skladovaného 

materiálu. Při skladování více druhů odpadů je třeba zabránit smíchání jednotlivých druhů 

odpadů. Nádoby musí být zabezpečeny proti zneužití nebo odcizení [20]. 

 Z pohledu hodnocení rizik ekologické újmy se řeší také nakládání s vybranými 

výrobky.  

Těmi jsou:  

 odpady perzistentních organických znečišťujících látek a PCB,  

 odpadní oleje,  

 baterie a akumulátory,  

 kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, 
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 odpady z výroby oxidu titaničitého, 

 odpady azbestu,  

 autovraky,  

 elektrická a elektronická zařízení [19]. 

 

2.6     Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zajišťování a nápravě ekologické újmy 

na půdě 
 

Tato vyhláška stanoví metody a způsob zpracování analýzy rizik, způsob hodnocení 

vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření, stanovování cílů nápravných opatření a 

způsobů prokazování jejich dosažení, včetně způsobu srovnání alternativních postupů 

omezování nebo eliminace rizik pro lidské zdraví, a dále způsob posouzení těchto rizik 

plynoucích z přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo 

mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. 

Tato vyhláška zahrnuje: 

 metody a způsob zpracování analýzy rizik, 

 posouzení rizik pro lidské zdraví, 

 stanovování cílů nápravných opatření, 

 Způsob hodnocení vhodnosti a proveditelnosti nápravných opatření: 

1, Návrh nápravných opatření. 

2, Výběr nápravných opatření [21]. 

 

2.7    Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických 

škod  

       Ministerstvo životního prostředí stanovuje tímto metodickým pokynem způsob 

provádění hodnocení rizik ekologické újmy vyplývající z ustanovení zákona č. 167/2008 

Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Metodický pokyn jen zaměřen na zpracování základního a 

podrobného hodnocení rizik. Jeho jednotlivé číslované odstavce sledují řazení částí a bodů 

uvedených v přílohách č. 1 a 2 nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik 

ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. 
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Tento metodický pokyn je určen příslušným orgánům státní správy, ale má pomoci také 

právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, a kontrolním orgánům, které budou 

provádět kontroly podle platných legislativních předpisů [11].  
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3    SPOLEČNOSTI S CERTIFIKACÍ  

Neustálé zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoj hospodářství a jiná opatření 

podporují ochranu životního prostředí. Vzrůstající zájem o environmentální problematiku a 

udržitelný rozvoj podporuje trend dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu 

řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Normy pro oblast 

environmentálního managementu poskytují organizacím prvky účinného systému EMS, 

které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, tak pomáhat organizacím 

dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů [22]. 

Historie normy sahá do 80. let minulého století, kdy zejména v Západní Evropě a 

USA se začaly zpřísňovat zákony týkající se omezování emisí z průmyslové výroby. 

Požadavek na udržení emisních limitů pod kontrolou byl iniciačním impulsem vzniku 

všeobecné normy, která by řídila systém výroby podniku tak, aby dostál svým závazkům 

vůči životnímu prostředí. Dokonce v 90. letech minulého století v některých zemích měl 

podnik se zavedeným systémem podle ISO 14001 (nebo EMAS) jiný vztah s kontrolními 

orgány než ostatní. V současné době, ať již z interní potřeby mít pod kontrolou emise, nebo 

z prestižních důvodů, tvoří certifikace podle ISO 14001 téměř 15 % certifikací a jedná se o 

druhou „nejpopulárnější“ normu [22]. 

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí. 

Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit 

veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Tato 

mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, 

aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou 

požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace 

o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, 

které organizace identifikovala a které může řídit, a těch, na které může mít vliv. Norma 

sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu. Norma 14001 

obsahuje ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány [22]. 
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Norma je aplikována ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti 

firmy a jejími hlavními cíli jsou: 

 

 důraz na určení vlivu všech činností organizace na ŽP a aktivnější řízení 

těch, jejichž dopad na ŽP je významný. 

 sledování novel všech často se měnících legislativních a jiných předpisů 

týkajících se ŽP a jejich dodržování [22]. 

 

Normu ISO 14001 zavádějí organizace s cílem: 

 

 zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu ŽP, 

 demonstrovat svůj vztah k ŽP svým zákazníkům, dodavatelům, orgánům 

státní správy a veřejnosti, 

 udržovat a zlepšovat systém péče o ŽP, 

 být bezproblémové vůči kontrolním orgánům [22]. 
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4 SPOLEČNOSTI BEZ CERTIFIKACE 

Jedná se o takové společnosti, které nemají zavedenou registraci v programu 

EMAS, nebo nezahájily činnost k zaregistrování do tohoto programu a nemají certifikaci 

ISO 14001. Pokud tyto společnosti vykonávají provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 

zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, bez zabezpečení finančního zajištění, jsou tak 

v rozporu s § 14.  

Provozovatelé těchto společností nesmí bez finančního zajištění zařízení 

provozovat, uloží se jim tak pokuta do 1 000 000 Kč. Tyto společnosti také procházejí 

kontrolou, zda mohou způsobit ekologickou újmu, kterou mohou provádět příslušné 

kontrolní orgány (MŽP, ČIŽP, správy CHKO, vojenské újezdy). Provádí se hodnocení 

rizik ekologické újmy, hodnotí se každý objekt zvlášť, v němž se provozuje činnost podle 

přílohy č. 1 zákona č. 167/2008 Sb., a stejně tak pro každou činnost. Jeden objekt může 

zahrnovat více činností a stejná činnost může být provozována ve více objektech. Ve 

společných areálech hodnotí každý provozovatel pouze svoje objekty a činnost. Jsou dva 

stupně hodnocení, a to základní a podrobné. Pokud tyto společnosti přesáhnou v základním 

hodnocení ekologické újmy více než 50 bodů, jsou povinny se podrobit podrobnému 

hodnocení. Provozovatelé jsou podrobeni posouzení dostatečnosti finančního zajištění. 

Provádí se s ohledem na navrhovaná nápravná a preventivní opatření a jejich ocenění [23].    

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního 

managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro 

smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení 

schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních 

aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na které mohou podle 

očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků 

stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému 

environmentálního managementu [24].    

Rozhodne-li se společnost bez certifikace pro podstoupení procesu certifikace ISO 

14001, musí absolvovat poměrně komplikovaný postup, bez kterého nelze tuto certifikaci 

získat. Tento postup znázorňuje obrázek 2. Součástí celého procesu je i předložení 

požadované dokumentace. 
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Obrázek 2 - Schéma postupu provádění certifikace [24] 
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Pro proces certifikace je nutné předložit např. tyto dokumenty: 

 cíle a programy společnosti související s normami ISO, 

 politiku kvality a ochrany životního prostředí,  

 detailní politiku managementu kvality, rovněž i ochrany životního prostředí, 

včetně směrnic, 

 detailní popis všech procesů probíhajících ve společnosti, včetně identifikace 

rizik a problémů, 

 detailní popis všech možných zdrojů znečištění životního prostředí a 

preventivních opatření, 

 hodnocení dodavatelů, systém výběrů dodavatelů, závazek používání jen 

vybraných dodavatelů, 

 požadavky na zaměstnance, systém výběru zaměstnanců, plány školení a 

doklady o provedených školeních, 

 způsob interní komunikace, 

     způsoby hodnocení spokojenosti klientů, vyhodnocování a vylepšování 

kvality, služeb, včetně závazků, které se musí plnit a dodržovat, 

 seznam všech právních norem dopadajících na činnost společnosti, 

 detailní podklady týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně 

všech školení a souvisejících materiálů, školení první pomoci, 

 všechny záležitosti týkající se požární ochrany (školení, směrnice, únikové cesty 

apod.), 

 zdravotní způsobilost zaměstnanců, 

 identifikaci rizik pro zaměstnance, 

 plány revizí a kontrol všech zařízení ve společnosti, 

 revize elektřiny a všech spotřebičů,  

 revize hasicích přístrojů,  

 zařazení všech odpadů, které společnost produkuje, včetně jejich likvidace, 

třídění a evidence produkovaného množství, 

 skartační plán, 

 havarijní plány, havarijní připravenost [25]. 

 

http://www.wedos.org/pkozp.pdf
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce se zabývá porovnáním společností s certifikací 

ISO 14001 a společnosti bez certifikace. Společnosti mohou nakládat jak s odpady, tak 

odebírat podzemní i povrchové vody, vypouštět odpadní vody a splňovat více provozních 

činností dle zákona č. 167/2008 Sb. Zaměřila jsem se na hodnocení ekologických škod a 

vytvoření formuláře pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy 

společností, které certifikaci vlastní a na podrobné hodnocení společnosti bez certifikace 

ISO 14001. 

5.1.   Společnosti s certifikací ISO 14001 

Pro zpracování základního hodnocení ekologické újmy jsem vybrala dvě 

společnosti, které jsou zaregistrovány v programu EMAS a mají certifikaci ISO 14001. 

Jedná se o Severočeskou čistírnu odpadních vod Chanov a o menší čistírnu 

odpadních vod Bobí louky [22]. Zpracováno dle přílohy 2 a 3 této diplomové práce. 

 

5.1.1   Severočeská čistírna odpadních vod  
 

ČOV Chanov se nachází v severočeské pánvi (na severu Čech poblíž města Most). 

Severočeskou čistírnu odpadních vod provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.  

Předmětná čistírna zajišťuje čištění odpadních vod a zpracování odpadních vod 

z aglomerace Most a obce Obrnice (cca 70 tis. obyvatel). Stoková síť má přibližně 120 km. 

Tato ČOV má instalovaný elektrický výkon 140 kW a licence jí byla udělena v roce 2002 

[26]. 

V základním hodnocení je zapotřebí uvést umístění provozovny vůči objektům, 

které mají zvláštní ochranu a mohou být i významnými z pohledu kvality povrchových a 

podzemních vod. Severočeská  ČOV není v přímém kontaktu s vymezenou ptačí oblastí a 

ani evropsky významnou lokalitou. Nejvodnatějším a nejdelším tokem oblasti je řeka 

Bílina, která pramení na Chomutovsku a vlévá se v Ústí nad Labem do řeky Labe. Její 

celková délka je 82 km, z toho na Mostecku 25 km. Vzdálenost řeky Bílina od místa 

provozní činnosti je přibližně 50 metrů [26], [27]. Polohu čerpací stanice znázorňuje 

obrázek 3. 
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Obrázek 3 - ČOV na řece Bílina [27] 

 

 

Kolem čistírny odpadních vod se nenachází žádná zranitelná oblast. Zároveň není 

umístěna v ochranném pásmu vodních zdrojů a přírodních léčivých zdrojů.   

Největším předpokladem v provozovně je únik kapalných a pevných látek do půdy 

a vody. Možné následky uvedených scénářů se mohou projevit na vodě a vzhledem ke 

vzdálenosti neohrozí tak chráněné druhy a přírodní stanoviště. Následky dřívějších 

neoprávněných zásahů, ekologické újmy nebo havárií jsou málo významné a následky na 

její likvidaci je pod 1 mil. Kč.  

Pro severočeskou ČOV na řece Bílina se hodnocení ekologické újmy provádělo dle 

provozních činností č. 2, 3, 9, 10, 11 dle zákona č. 167/2008 Sb., [27], [28] - viz tabulka 2. 
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Tabulka 2 - Provozní činnosti ČOV Chanov [28] 

č. PČ Seznam provozních činností 

Celkový 
počet  

dosažených 
bodů 

2 
Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu 39 

3 
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 
podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu 21 

9 Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu 39 

10 
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 
přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními 
přípravky podle zvláštního právního předpisu 

1 

11 
Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní 
vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě 

1 

 

 

 
5.1.2 Čistírna odpadních vod Bobí louky  

 

Stejně tak jako ČOV Chanov byla zpracována i čistírna odpadních vod Bobí louky, 

na které se nevyskytují žádné chemikálie. ČOV Bobí louky je malá mechanicko - 

biologická čistírna odpadních vod, která se nachází u obce Černý Důl poblíž Krkonošského 

národního parku. Vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod je 

jednou z činností, která se na provozovně vyskytuje. Malá čistírna odpadních vod se 

nachází v evropsky významné lokalitě, kterou Krkonoše bezesporu jsou. Na základě 

výsledků mapování rostlinných společenstev a vybraných druhů rostlin a živočichů, bylo 

celé území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma navrženo rovněž jako 

evropsky významná lokalita. Vyhlásila ji vláda České republiky dne 22. 12. 2004. 

Krkonoše mají celkem 21 typů přírodních stanovišť, viz tabulka 3. Správa KRNAP má ze 

zákona povinnost posuzovat záměry veškerých aktivit, které se týkají ptačí oblasti 

Krkonoše i EVL Krkonoše [28], [29]. Mapa znázorňující území Krkonoš je na obrázku 4. 
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               Tabulka 3 - Typy přírodních stanovišť v lokalitě KRNAP [29] 

Předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše – 

kód a typ přírodního stanoviště soustavy Natura 2000 

(*hvězdička označuje prioritní biotopy) 

Označení biotopu dle 

Katalogu mapování 

biotopů ČR 

4030 Evropská suchá vřesoviště T8.2 

4060 Alpínská a boreální vřesoviště A2.1, A2.2 

4070 * Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem A7 

4080 Subarktické vrbové křoviny A8.1, A8.2 

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky A1.1, A1.2, A3 

6230 

* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových 

podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě 

v podhorských oblastech) 

T2.1, T2.2, T2.3 

6430 
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 

horského až alpínského stupně 

A4.1, A4.2, A4.3, T1.6, 

M5 

6510 Extenzivní sečené louky nížin a podhůří T1.1 

6520 Horské sečené louky T1.2 

7110 * Aktivní vrchoviště R3.1, R3.3 

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště R2.2, R2.3 

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně A6A 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů A5, A6B 

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti S3 

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum L5.4 

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum L5.1 

9140 
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem 

horským 
L5.2 

9180 * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích L4 

91D0 * Rašelinný les L9.2A, R3.2 

91E0 
* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 

Evropy 
L2.1, L2.2 

9410 Acidofilní smrčiny L9.1, L9.2B, L9.3 
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Obrázek 4 - Území Krkonoše [27] 

 

   

Významným vodním tokem asi 50 metrů od místa provozní činnosti je Stříbrný 

potok, který je znázorněn na obrázku 5. Je vhodný pro druhy ryb, které mohou žít 

v lososových vodách. 

Neupravený pramen Stříbrného potoka se nachází nedaleko sedla mezi masivem 

Černé hory a vrchem Slatinná stráň. Zmíněným sedlem prochází červená turistická značka 

z Lučin na Černou horu. Stříbrný potok teče zpočátku západně a poté se směr mění na 

jihozápadní. Potok postupně vytváří hluboce zaříznuté údolí oddělující od sebe masivy 

Černé a Liščí hory. Po přibližně dvou kilometrech se zleva vlévá do říčky Čisté. Celá délka 

toku se nachází na území Krkonošského národního parku. 

Po celé délce teče Stříbrný potok zalesněným územím. Souběžně s ním vede vždy v 

nevelké vzdálenosti žlutě značená spojka zkracující v návaznosti na jiné turistické značky 

cestu z Velké Úpy do Černého Dolu. Potok nemá žádné významnější přítoky [27], [30]. 

Stříbrný potok s ČOV Bobí louky je na obrázku 6. 
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Obrázek 5 - Vodní tok Stříbrný potok – Bobí louky [27] 

 

 

 

Obrázek 6 - Vodní tok Stříbrný potok se znázorněnou ČOV Bobí louky [27] 
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Posuzovaná oblast se nachází necelých 50 metrů od ochranného pásma vodních 

zdrojů. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou stanovována na základě zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách, a mají sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů 

podzemních nebo povrchových vod, které jsou využívány nebo využitelné k zásobování 

pitnou vodou a mají průměrný roční odběr přes 10 000 m3. Rozhodnutí o stanovení 

ochranného pásma vydává vodoprávní úřad, a to vždy ve veřejném zájmu. Ochranná pásma 

se dělí na ochranná pásma I. a II. stupně. Odstupňovaným způsobem je v nich stanoveno, 

které aktivity jsou v těchto pásmech omezeny, a jaká opatření se zde naopak dle vodního 

zákona musí provádět [27],
 
[31]. Ochranné pásmo vodních zdrojů je znázorněno na obrázku 7 a 

ochranné pásmo vodních zdrojů se znázorněnou ČOV Bobí louky na obrázku 8. 

 

 

Obrázek 7 - Ochranné pásmo vodních zdrojů [27] 
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Obrázek 8 - Ochranné pásmo vodních zdrojů s ČOV Bobí louky [27] 

 

 

  V této provozovně může dojít ke vzniku ekologické újmy zejména únikem 

nežádoucích látek do půdy nebo vody. Možné následky se projeví především na vodě a 

můžou i na chráněných druzích nebo přírodních stanovištích. Závažnost následků 

ekologické újmy je relativně málo významná, jelikož v posledních 10 letech nedošlo na 

této ČOV k žádné havárii, neoprávněným zásahům nebo k ekologické újmě. Pro ČOV Bobí 

louky se hodnocení ekologické újmy provádělo dle provozní činnosti č. 3 dle zákona č. 

167/2008 Sb., [28] - viz tabulka 4. 

 

Tabulka 4 - Provozní činnost ČOV Bobí louky a její hodnocení [28] 

č. PČ Seznam provozních činností 
Celkový počet  

dosažených 
bodů 

3 Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 
podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu 19 

 

Provozovatelé obou čistíren odpadních vod přijali preventivní opatření pro 

zamezení vzniku ekologické újmy. Mají schválené havarijní plány, instalované detekční 

zařízení, včetně hladinoměrů a analyzátorů na odtoku z ČOV. Provozovatelé mají další 

preventivní opatření, které vycházejí z nejnovějších vědeckých a technických poznatků 
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týkajících se environmentálního zabezpečení. Dále jsou držiteli certifikace ISO 14001. Na 

základě toho byly společnostem v základním hodnocení odečteny body, čímž ani v jednom 

případě nepřekročil počet bodů hodnotu 50. Tyto společnosti jsou tedy výjimkami z  

finančního zajištění a nevztahují se na ně další povinnosti [28]. 

 

5.2  Společnosti bez certifikace ISO 14001 

Pro porovnání zpracování základního hodnocení jsem si vybrala i společnost, která 

není zaregistrovaná v programu EMAS a nemá certifikaci ISO 14001. Jedná se o fiktivní 

objekt autodílny s autobazarem, která sídlí v Mostě [23]. Zpracováno dle přílohy 4 této 

diplomové práce. 

5.2.1 Základní hodnocení autodílny s autobazarem  

Autodílna, jejíž součástí je i malý autobazar se nachází v Severočeské pánvi ve 

městě Most. Součástí autodílny je i malá čerpací stanice, kde se skladuje benzin a nafta 

v řádech tisíců litrů. Benzin a nafta patří mezi toxické látky, které jsou pro životní prostředí 

velice nebezpečné. Jelikož se v předmětné autodílně rozebírá a montuje mnoho 

motorových vozidel denně, hrozí zde riziko vzniku ekologické újmy a úniku nebezpečných 

látek (např. oleje, barvy, laky apod.).  

Rekreační středisko Benedikt je od provozovny vzdáleno cca 100 m a vlastní vodní 

plocha zbytkové jámy Benedikt cca 250 m. Podle hydrogeologických map nepatří tato 

vodní plocha mezi vodní nádrže. Ve vzdálenosti cca 50 m západně od provozovny protéká 

potok. Městská část Vtelno, která se nachází ve zranitelné oblasti, je od provozovny 

oddělena pouze místní komunikací. 

Místo provozní činnosti se nenachází v blízkosti žádného ochranného pásma 

vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů, v evropsky významné lokalitě a ani zde nejsou 

vymezené ptačí oblasti.  Již v dřívější době se v místě provozní činnosti stala havárie, která 

byla způsobena technickou závadou na čerpací stanici, a následky se projevily především 

na kontaminaci půdy. Následky této havárie se řadily do kategorie málo významných, kdy 

se likvidace škod pohybovala pod hranicí jednoho milionu korun. Existence možných 

scénářů se hodnotí pro každou provozní činnost zvlášť. Pro předmětnou provozovnu se 

hodnocení ekologické újmy provádělo dle provozních činností č. 2, 3, 9, 10 dle zákona č. 

167/2008 Sb., [27], viz tabulka 5. 
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Tabulka 5 - Provozní činnost autodílny s autobazarem a její hodnocení [28] 

č. PČ Seznam provozních činností 
Celkový počet  

dosažených 
bodů 

2 
Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu 48 

3 
Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu 22 

9 
 
Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu  
 

59 

10 

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky (směsmi), přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními 

přípravky podle zvláštního právního předpisu 
57 

 

Provozovatel fiktivní firmy zatím nemá žádná preventivní opatření ani detekční 

zařízení. Nevlastní certifikaci ISO 14001, a jelikož přesáhl hodnotu 50 bodů, musí se tedy 

podrobit podrobnému hodnocení a stanovit finanční zajištění pro případná nápravná 

opatření při vzniku ekologické újmy. Provozovatel je pojištěn, ale pojištění se bohužel 

nevztahuje na EÚ. Pomocí metodického pokynu odboru environmentálních rizik a 

ekologických škod MŽP se v těchto případech provozovateli vyčísluje částka na nákladná 

opatření a touto částkou musí provozovatel deponovat státu případné škody při vzniku EÚ 

[28]. 

5.2.2  Podrobné hodnocení autodílny s autobazarem  

Jak již bylo zmíněno, v místě provozovny se vyskytují následující provozní 

činnosti: 

2 - provozní zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů 

podléhající souhlasu podle zvláštního právního předpisu,  

3 - vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhající 

podle zvláštního právního předpisu, 

9 - zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu, 
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10 - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.  

V následující části této diplomové práce jsem zpracovala podrobné hodnocení EÚ 

pro výše uvedenou fiktivní provozovnu, která v základním hodnocení přesáhla hodnotu 50 

bodů. Tato se nachází v bezprostřední blízkosti města Most. Na mapě ji můžeme dohledat 

pod souřadnicemi -789304 (X),  -990891 (Y), [26], viz obrázek 9.  

 

Obrázek 9 - Fiktivní autodílna s autobazarem [27] 

 

Jedním z možných scénářů, ke kterým by mohlo dojít při ekologické újmě, je únik 

nebezpečných látek do vody nebo půdy. Konkrétně se jedná o únik pohonných hmot a o 

další nebezpečné látky a odpady, které se na provozovně vyskytují. Pokud by došlo k úniku 

těchto látek, jednalo by se o znečištění náhodné a nepředvídatelné. Ke vzniku této události 

by mohlo dojít technickou závadou, případně lidským selháním. Stejně tak by mohlo dojít 

k výbuchu s následným hořením nebezpečných látek. Provozovna disponuje požárními 

předpisy, které je třeba při práci dodržovat a se kterými musí být zaměstnanci průkazně 

seznámeni. Autodílna je vybavena přenosnými hasicími přístroji, které každý rok prochází 

revizí. Již dříve došlo na provozovně k menší havárii, která byla způsobena technickou 

závadou nádrže čerpací stanice, kdy došlo k úniku cca 400 litrů pohonných hmot, které 

začaly prosakovat do zeminy. Okamžitě po zjištění této události byla povolána těžká 
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technika, která začala kontaminovanou zeminu odtěžovat, aby se předešlo zasažení vod.       

Pohonné hmoty z poškozené nádrže byly přečerpány do náhradní nádrže. Po odtěžení 

kontaminované zeminy a zeminy, která mohla být potencionálně rovněž postižena, mohlo 

dojít k postupnému zasypávání postižené oblasti novou zeminou. Vzhledem k události bylo 

jedním z nápravných opatření koupě nové dvouplášťové nádrže a aplikace moderního 

detekčního zařízení [28].  

Inspekce životního prostředí tuto událost klasifikovala jako havárii, čímž nedošlo 

k ekologické újmě na životním prostředí. Provozovna má pojištění pro případné havárie, 

ale nedisponuje finančním zajištěním pro případ vzniku ekologické újmy. Proto je nutné 

provést podrobné hodnocení, a zároveň finanční vyčíslení pro případnou nápravu 

ekologické újmy. 

 

Seznam nebezpečných a ostatních látek znázorňuje tabulka 6. Grafický plán místa 

provozní činnosti je na obrázku 10. Plán území se znázorněnou vzdáleností k vodní ploše 

Benedikt vidíme na obrázku 11 a vzdálenost od provozovny k vodnímu toku je znázorněna 

na obrázku 12. 
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            Tabulka 6 - Seznam nebezpečných a ostatních látek (odpadů) [32]   

Pořadové 

č. 
Název druhu odpadu Kód 

druhu 

odpadu 

Kategorizace 

odpadů 
Odhad 

množství 

odpadu za 

tok v / t / 

Kód způsobu 

nakládání 

s odpadem 

1 Jiná organická rozpouštědla, 

promývací kapaliny a 

matečné louhy (ředidla pro 

nátěrové hmoty) 

07 03 04 N 0,004 AN3 

2 Jiné hydraulické oleje 13 01 13 N 0,02 AN3 

3 Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 
13 02 08 N 0,15 AN3 

4 Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 0,02 AN3 

5 Plastové obaly 15 01 02 O 0,02 AN3 

6 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné 

15 01 10 N 0,01 AN3 

7 Absorpční činidla, filtrační 

materiály (vč. olejových 

filtrů jinak blíže neurčených), 

čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 0,01 AN3 

8 Pneumatiky 16 01 03 O 0,3 AN3 

9 Brzdové destičky neuvedené 

pod číslem 160111 
16 01 12 O 0,04 AN3 

10 Brzdové kapaliny 16 01 13 N 0,005 AN3 

11 Nemrznoucí kapaliny 

obsahující nebezpečné látky 
16 01 14 N 0,03 AN3 

12 Železné kovy 16 01 17 O 4 AN3 

13 Plasty 16 01 19 O 0,2 AN3 

14 Nebezpečné součástky 

neuvedené pod čísly 160107 

až 160111, 160113 a 160114 

(kovové části automobilů 

znečištěné ropnými látkami, 

pryžové hadice …) 

16 01 21 N 0,06 AN3 

15 Součástky jinak blíže 

neurčené 
16 01 22 O 0,3 AN3 

16 Olověné akumulátory 16 06 01 N 0,1 AN3 

17 Zářivky a jiný odpad 

obsahující rtuť 
20 01 21 N 0,003 AN3 

18 Směsný komunální odpad 20 03 01 O 2,08 AN3 

19 Sklo 16 01 20 O 0,04 AN3 
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20 Topný olej a motorová nafta 13 07 01 N 0,1 AN3 

21 Motorový benzín 13 07 02 N 0,06 AN3 

22 Syntetické motorové 

převodové a mazací oleje 
13 02 06 N 0,02 AN3 

Hlavním předmětem činnosti provozovny je převážně prodej ojetých automobilů a 

servis motorových vozidel včetně prodeje náhradních dílů. Součástí je i malá čerpací 

stanice, kde se skladuje benzin a nafta v řádech tisíců litrů. Benzin a nafta patří mezi 

toxické látky, které jsou pro životní prostředí velice nebezpečné. Údržba provozu a 

vozového parku je prováděna převážně svépomocí. Vzhledem k tomu, že při podnikatelské 

činnosti provozovny vznikají odpady, vstupuje firma ve vztahu k zákonu o odpadech, jako 

původce odpadů. Při provozní činnosti firmy nelze významným způsobem předejít 

produkci odpadů, ale lze s nimi nakládat tak, aby nedocházelo k poškozování zdraví 

člověka a životního prostředí. Z provozní činnosti vznikají odpady, které jsou 

kategorizovány jako nebezpečné a ostatní (inertní). Vzniklé odpady jsou shromažďovány 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., a poté jsou předávány oprávněným osobám 

k využívání nebo odstraňování, což je podloženo smluvními vztahy [19]. 
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Obrázek 10 - Grafický plán místa provozní činnosti  

 

Obrázek 11 - Plán území se znázorněnou vzdáleností k vodní ploše Benedikt [27] 
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Obrázek 12 - Vzdálenost od provozovny k vodnímu toku (cca 50 m) [27] 

Ve skladech provozovny jsou uloženy některé chemické látky a nebezpečné 

odpady, které jsou shromažďovány odděleně v nepropustných nádobách dle jednotlivých 

druhů odpadů tak, aby bylo zabráněno jejich mísení a úniku do okolního prostoru. 

V případě kapalin musí být shromažďovací prostředky vybaveny záchytnými vanami, 

zajištěny před povětrnostními a chemickými vlivy. Viditelně označené názvem a 

bezpečnostním listem. V případě hořlavých druhů shromažďovaných odpadů musí být 

zabezpečeny proti požáru. Tyto látky a nebezpečné odpady mohou být předány pouze 

oprávněným osobám. S ohledem na množství produkovaného odpadu má provozovna 

zřízen rovněž malý sklad nebezpečných odpadů - shromažďovací prostor, který je situován 

ve vymezené části technického zázemí. 

Skladování látek, materiálů a odpadů se řídí bezpečnostními a identifikačními listy, 

jejichž obsahem je provozovatel povinen se řídit. Mezi látky, které se vyskytují 

v předmětné provozovně, a mohou významně ohrozit životní prostředí, patří zejména 

motorová nafta, motorový benzin, motorové, převodové, hydraulické a jiné oleje, 

organická rozpouštědla, ředidla apod. 
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 Motorová nafta je podle zákona č. 356/2003 Sb., klasifikována jako nebezpečná 

chemická karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví škodlivá.  

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty):  

R – 36/38  Dráždí oči a kůži,  

R – 40   Podezření na karcinogenní účinky,  

R – 65   Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic,  

R – 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo 

popraskání kůže.  

 

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):  

S – (2)  Uchovávejte mimo dosah dětí,  

S – 36/37  Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice,  

S – 61   Zabraňte uvolnění do životního prostředí,   

S – 62  Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte ihned lékaře.  

 

Při skladování je třeba zamezit tvorbě koncentrací v mezích výbušnosti, přítomnosti zdrojů 

vznícení a styku s otevřeným ohněm [33]. 

 Motorový benzin je podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečný, 

extrémně hořlavý zdraví škodlivý výrobek řadící se mezi karcinogenní látky 2. 

kategorie.  

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty):  

R 11   Vysoce hořlavý,  

R 12   Extrémně hořlavý,  

R 45   Může vyvolat rakovinu,  

R 65   Zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození plic,  

R 66  Opakovaná expozice může způsobit vysušování nebo 

popraskání kůže,  

R 67   Vdechování par může způsobit ospalost a závratě,  

R 23/24/25  Toxický při vdechování, styku s kůží a požití,  

R 36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a kůži,  
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R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při 

vdechování, styku s kůží a požití,  

R 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při 

vdechování, styku s kůží a požití.  

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):  

S (2)   Uchovávejte mimo dosah dětí,  

S 7  Uchovávejte obal těsně uzavřený,  

S 16   Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření,  

S 33  Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické 

elektřiny,  

S 43  V případě požáru použijte vzduchovou hasící pěnu, hasící 

prášek nebo CO2. Voda je vhodná pouze na ochlazování,  

S 45  V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc,  

S 53  Zamezte expozici, před použitím si obstarejte speciální 

instrukce,  

S 61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  

S 62  Při požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc [34]. 

 

 Rozpouštědla, promývací kapaliny, ředidla apod. jsou silně hořlavé, těkavé látky 

s nebezpečím vznícení za normálních teplot. 

 Motorové, převodové, hydraulické a jiné oleje jsou organické viskózní kapaliny 

obsahující uhlovodíky a estery [35]. 

 

5.2.2.1 Popis okolí – předmětu ochrany 

Popisem okolí, potažmo předmětem ochrany se rozumí celkové území, jemuž hrozí 

ekologická újma. Jak již bylo řečeno, provozovna se rozkládá mezi rekreačním střediskem 

Benedikt a městskou částí Vtelno. Jelikož z vodní plochy Benedikt vytéká potok, který je 

v blízkosti předmětné provozovny, hrozí zde nebezpečí úniku nebezpečných látek do 
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tohoto potoka. Vtelno patří mezi zranitelné oblasti, které se řídí nařízením vlády č. 

103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a 

statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 

Seznam zranitelných oblastí je obsahem přílohy č. 1 tohoto nařízení [36]. Zranitelná oblast 

je pojem, který definuje Nitrátová směrnice (SR 91/676/EHS). Jsou to oblasti, povodí nebo 

jejich části, kde zemědělské činnosti nepříznivě ovlivňují koncentrace dusičnanů v 

povrchových a podzemních vodách. Dále jsou to i takové oblasti, které mají vliv na 

povrchové, pobřežní a mořské vody, ve kterých dochází vlivem úniku dusíku ze 

zemědělství k eutrofizaci s následnými nepříznivými dopady na celý vodní ekosystém [37]. 

Jelikož klimatické poměry nemají vliv na vznik ekologické újmy, není třeba se jimi 

zabývat. Hydrogeologický rajon základní vrstvy podle geologických jednotek patří mezi 

terciérní a křídové sedimenty, číselný identifikátor hydrogeologického rajonu je 2131. 

Jelikož dle geologického hlediska patří tato oblast do křemitého typu, je třeba brát na zřetel 

větší propustnost zeminy. Vzhledem k tomuto podloží má čerpací stanice zvýšené 

zabezpečení pro případné havárie. Sklon terénu je mezi 7° až 12° a jeho směry mají velký 

význam pro šíření případné kontaminace. Morfologie terénu hraje důležitou roli při 

rozptylu uniklých látek, protože uměle vytvořené překážky mohou ochránit určité oblasti a 

prostory, nebo naopak způsobit velké problémy jiným prostorům a oblastem [12], [27], 

[28]. 

5.2.2.2 Stanovení scénáře ekologické újmy a popis preventivních opatření  

Vzhledem k předešlé havárii, která se v minulosti na čerpací stanici pohonných 

hmot udála a nebyla dle rozsahu klasifikována jako ekologická újma, byla učiněna nová 

bezpečnostní opatření. Jedním z  preventivních opatření byla koupě nových 

dvouplášťových nádrží a aplikace moderního detekčního zařízení. Jedná se o nádrže se 

dvojitou stěnou, kde meziprostor mezi oběma stěnami je neustále sledován a při porušení 

jednoho ze dvou plášťů je provozovateli hlášen poplach. Přímý únik z dvouplášťové nádrže 

pohonných hmot tedy nehrozí. Je však třeba zajistit i manipulační a stáčecí plochu, na které 

stojí cisterna při čerpání produktů do nádrže. Z ekonomických důvodů jsou na provozovně 

obě plochy sloučeny do jedné, při stáčení pak není možné čerpat pohonné hmoty [38].  
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Nutným opatřením při ochraně vod a půdy, je také připravený havarijní plán, který 

stanovuje postup při případné havárii. Jedinečný statistický problém pro návrh a analýzu 

představují účinky chemických skvrn [39]. Porušení je již nevratné a míra sankce se 

odvozuje od míry ohrožení půdy a vod či od počtu zjištěných úniků. Kontrola je zaměřena 

na aktuální stav těchto zařízení, zřízení druhého stupně ochrany (druhý plášť či vana) a 

možnost kontroly úniku. Při kontrole je hodnocena nepropustnost obalů či van, 

zabezpečení proti dešťové vodě a následnému vymývání nebezpečných látek či případné 

odvody do kanalizace, která není pro podobné účely určena. Výše sankce je odvozena od 

vážnosti nedostatků či od počtu nevhodných skladů. Porušení je nevratné, což znamená, že 

nedostatečnou ochranu v minulosti již nemůže provozovatel změnit [40]. 

5.2.2.3 Nápravná opatření havárie a její finanční vyčíslení 

    Cílem nápravných opatření je vyloučení závažného rizika na lidské zdraví 

s přítomností látek zavedených na zemský povrch nebo pod něj [11]. Na základě toho přijal 

provozovatel nezbytná opatření, aby minimalizoval rizika případných dalších havárií.  

 Vzhledem k tomu, že havárie, která se na předmětné provozovně stala, nebyla svým 

rozsahem klasifikována jako ekologická újma, provedl provozovatel nápravná opatření 

v tomto rozsahu: 

1) Zahájení záchranných a likvidačních prací a oznámení vzniku havárie – po zjištění 

poškození nádrže a úniku motorové nafty byla unikající nafta okamžitě 

zachycována do plastových nádob a zbylé palivo z nádrže přečerpáno. 

Bezprostředně po zajištění úniku paliva z čerpací stanice byl o vzniklé havárii 

informován příslušný městský úřad, Česká inspekce životního prostředí a hasičská 

záchranná služba, která postižené místo zasypala sorbentem. 

2) Zajištění kontaminovaného prostoru a postupné odtěžení kontaminované zeminy – 

po počátečním zásahu hasičské záchranné služby bylo postižené území řádně 

označeno. Následně mohlo začít společností Marius Pedersen, která se zabývá 

likvidacemi a řešením podobných událostí, postupné odtěžování kontaminované 

zeminy a její odvoz na biodegradační plochu, která se nachází v Centru 

komplexního nakládání s odpady společnosti Marius Pedersen, viz obrázek 14. 
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Veškeré kontaminované odpady musí být kromě všech standardních evidenčních 

dokladů, které určují vyhlášky k zákonu o odpadech, opatřeny také kompletními 

protokoly analýz včetně odběru vzorků [41]. 

3) Biodegradace kontaminované zeminy – biodegradace je proces odbourávání 

ropného a organického znečištění z kontaminovaných odpadů. Tento proces 

využívá přírodní bakteriální kmeny, které umožňují přirozený rozklad 

kontaminantu. Jde o speciální bakterie, které jsou schopny zpracovat nežádoucí 

organické sloučeniny jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst. Biodegradace 

ropných uhlovodíků závisí na přítomných mikrobiálních populacích. Mikrobiální 

populace je ovlivněna podmínkami prostředí a složení uhlovodíků [42]. 

Technologický postup biodegradace vidíme na obrázku 13. Vlastní proces 

biodegradace probíhá v následujících krocích. 

 Odpovědný technolog na základě chemických a mikrobiologických analýz a dalších 

údajů stanoví přesný postup procesu pro daný odpad na biodegradační ploše. 

 Příprava bakteriální suspenze (inokulum) probíhá v mikrobiologických laboratořích 

speciální akreditované společnosti, a to patentovaným několikafázovým řízeným 

procesem. 

 Odpady se udržují ve vlhkém stavu kropením dle potřeby. Přísun vzdušného kyslíku 

potřebného k činnosti bakterií je zajišťován přeoráváním, kypřením a přehazováním 

materiálu na biodegradační ploše vhodnou mechanizací. Intervaly provzdušňování 

závisí na rychlosti spotřeby kyslíku bakteriemi. 

 Vlastní proces na biodegradační ploše je průběžně monitorován chemickými a 

mikrobiologickými analýzami. Na základě výsledků těchto analýz technolog určí 

další postup. 

 Jakmile koncentrace kontaminujících látek klesnou pod zákonem stanovené 

hodnoty, považuje se proces za ukončený. 

 Materiál se z plochy sejme a odveze k dalšímu využití či ke konečnému uložení. 

 Před vyvezením je materiál ještě jednou podroben závěrečnému vzorkování [41]. 
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Obrázek 13 - Technologický postup biodegradace [43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Obrázek 14 - Biodegradační plocha [41] 

4) Opětovné zavezeni postiženého místa – zemina po biodegradaci byla v tomto 

případě využita na zpětný závoz sanované oblasti [41]. 

Následující tabulka 7 uvádí vyčíslení nákladů na nápravná opatření havárie. 
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Tabulka 7 - Náklady na nápravná opatření  

Metoda ex situ Množství (t) Náklady (Kč / t) Celkové náklady (Kč) 

Řízená odtěžba 39 7500 292 500 

Biodegradace 39 2500 97 500 

Doprava 39 390 15 210 

Administrativní 

poplatky 
- 840 32 760 

Při nápravě vzniklé havárie bylo odtěženo přibližně 16 m
3
 zeminy, což odpovídalo 

hmotnosti přibližně 39 tun. Odtěžený materiál byl specializovanou firmou odvezen na 

biodegradační plochu, která byla od místa havárie vzdálena cca 28 km.  

Součástí nákladů na nápravná opatření jsou administrativní poplatky, které zahrnují 

vypracování havarijních a bezpečnostních plánů sanačních prací a jednání s příslušnými 

orgány místní státní správy [44]. 

Celkové náklady na nápravu vzniklé havárie činily celkem 437 970,- Kč bez DPH. 

Jelikož chtěl provozovatel v provozu čerpací stanice pokračovat, musel se řídit pokyny 

příslušných orgánů a pro další provoz zakoupit moderní dvouplášťovou nádrž včetně 

detekčního zařízení pro zachycení případných unikajících paliv. Vzhledem k tomu, že 

provozovatel disponoval čerpací stanicí pro motorovou naftu i motorový benzin, zakoupil 

dva kusy dvouplášťových nádrží pro pohonné hmoty včetně detekčních zařízení. Za 

modernizaci čerpací stanice včetně veškerého příslušenství a nového výdejního stojanu 

zaplatil provozovatel celkem 317 000,- Kč bez DPH. Celkové náklady na nápravu vzniklé 

havárie včetně kompletní modernizace čerpací stanice se vyšplhaly na 754 970,- Kč bez 

DPH. 

 

 

 

 

 

                                               



Alena Fleišmanová - Hodnocení ekologické újmy 
 
 

2014                                                                                                                                     50 

6 ZÁVĚR  

           Jelikož je potřeba co možná nejúčinněji eliminovat negativní vlivy na životní 

prostředí, je vhodným řešením přijetí preventivního opatření. V souvislosti s tímto řešením 

je zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, který se zabývá 

ochranou životního prostředí. Tento zákon je velice důležitý pro provozovatele vybraných 

činností, jejichž povinností je zabezpečení se pro případ vzniku ekologické újmy. 

Ekologickou újmou se rozumí ztráta a oslabení ekosystému v důsledku lidské činnosti. 

Dochází tak k poškození některých složek nebo k narušení určitých vazeb.  

Cílem mé práce bylo vytvoření a zpracování formuláře základního hodnocení 

ekologické újmy pro společnost s certifikací ISO 14001 a formuláře základního hodnocení 

ekologické újmy, následně podrobného hodnocení pro společnost bez certifikace ISO 

14001. Zároveň byly porovnány systémy těchto společností v souvislosti s vlivem na 

životní prostředí. Výsledkem je zhodnocení významnosti certifikace ISO 14001 s ohledem 

na velikost a podnikatelskou činnost daných společností. 

Formuláře byly zpracovány dle metodického pokynu pro základní hodnocení 

ekologické újmy, a to pro vybrané čistírny odpadních vod společnosti Severočeské 

vodovody a kanalizace a.s., a fiktivní autodílnu s autoservisem. Důležitou rolí při 

hodnocení ekologické újmy je zejména místo provozovny z hlediska životního prostředí a 

provozní činnosti, které se na těchto provozovnách vyskytují. Tyto provozní činnosti 

mohou mít zásadní dopad na životní prostředí a mohou způsobit případnou ekologickou 

újmu. Potřebné informace k provozovnám a jejich okolí jsem dohledala ve volně 

přístupných mapách hydrogeologického informačního systému VÚV. Dalším kritériem pro 

posuzování bylo, zda na provozovnách nedošlo v posledních deseti letech k  havárii, 

ekologické újmě nebo k neoprávněným zásahům a zda provozovatel přijal či nepřijal 

preventivní opatření. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že čistírny odpadních vod 

společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. nepřekročily hodnotu 50 bodů, mají 

certifikaci ISO 14001, a tudíž nemusí mít zpracováno podrobné hodnocení ekologické 

újmy. Jelikož fiktivní autodílna s autobazarem je bez certifikace EMAS a v základním 

hodnocení překročila limit 50 bodů, bylo potřeba zpracovat podrobné hodnocení dle 

metodického pokynu, za účelem zjištění finančních nákladů pro případ vzniku ekologické 
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újmy. V podrobném hodnocení jsem více specifikovala místo provozní činnosti a jeho 

okolí, provedla podrobný popis dřívější havárie, a následně popsala závadné a nebezpečné 

látky, které se na provozovně vyskytují a skladují. V závěru podrobného hodnocení bylo 

nutné stanovit nápravná opatření a zároveň finanční vyčíslení předešlé havárie, která 

vzhledem k rozsahu a výši škod nebyla klasifikována jako ekologická újma. Celkové 

náklady na nápravu vzniklé havárie včetně kompletní modernizace čerpací stanice činily 

celkem 754 970,- Kč bez DPH.  

Na základě hodnocení rizik se prokázalo, že náklady spojené s havárií jsou nižší než 

20 000 000 Kč, provozovatel tedy není povinen mít preventivní a nápravné finanční 

zajištění. V tomto případě není povinen deponovat tuto částku státu pro případ vzniku 

ekologické újmy, ale je dobré, aby měl provozovatel sjednáno pojištění pro případ újmy na 

životním prostředí.  

           Závěrem této práce jsem došla k tomu, že u posuzované společnosti autodílny 

s autobazarem se z ekonomického hlediska certifikace nevyplatí. Každý rok se za 

certifikaci platí nemalé peníze, je podrobena dozorovému auditu a jednou za tři roky 

certifikačnímu auditu. Společnosti s ISO 14001 mají nastavený systém ke svým provozním 

činnostem tzv. příručku jakosti. Společnosti bez certifikace ISO 14001 nemají řízenou 

dokumentaci a pouze na základě podrobného hodnocení si nastaví svůj systém 

preventivních a nápravných opatření, aby nedošlo k újmě na životním prostředí. 

V porovnání s velkými společnostmi, jako jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s., a 

které certifikaci ISO 14001 vlastní zejména z důvodu více provozních činností, většího 

rizika vzniku újmy a možné výše škod při ekologické újmě, se menším společnostem 

zřizování certifikace ISO 14001 ekonomicky nevyplatí. Dále se certifikace ISO 14001 

vyplatí těm společnostem, jejichž náklady na nápravná opatření by byly vyšší než 

20 000 000 Kč.  

            Výsledkem práce je, že ačkoliv se provozovatel necertifikované společnosti řídí 

pokyny, které mu ukládá zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení vzniku ekologické újmy, 

nevyplývá mu povinnost dle vypracovaného metodického pokynu se finančně zabezpečit. 

Zákon ani prováděcí předpisy ekologické újmy nedávají provozovateli žádnou ohlašovací 

povinnost. Základní ani podrobné hodnocení se nehlásí na příslušné ORP, tudíž nemohou 
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být zpracována data ke zmapování potencionálních problémů dané lokality. Doposud nebyl 

vydán metodický pokyn pro kontrolu dotčených orgánů, jako jsou ČIŽP a KÚ. I to je jeden 

z důvodů postoje provozovatelů k hodnocení ekologické újmy. Provozovatel vypracuje, 

případně si nechá vypracovat základní hodnocení ekologické újmy, zvolí si vhodná 

opatření, aby nedocházelo k možné škodě na životním prostředí a pokud nemá, tak uzavře 

pojistku pro případ havárie a tímto má splněnu povinnost vyplývající z legislativy 

ekologické újmy. Z poznatků, ke kterým jsem došla, jsem zjistila, že takto malé 

společnosti, jako je autobazar s autodílnou, dodržují bezpečnostní předpisy a v případě 

výskytu závadných látek mají na provozovnách zpracované havarijní plány.  Ovšem jaký 

může mít dopad jejich provozní činnost z hlediska ekologické újmy na životní prostředí, to 

už většinou neřeší a je na každém z provozovatelů, jaký postoj k ekologické újmě a 

životnímu prostředí zaujmou. 
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