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ANOTACE BAKALÁ�SKÉ PRÁCE 
HÁJKOVÁ, L. Požadavky na informa�ní systém v oblasti ochrany životního 

prost�edí pro dopravní organizaci: bakalá�ská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2010, 35 s. Vedoucí práce: 

doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 

Cílem této bakalá�ské práce je, na základ� analýzy platných právních p�edpis�, navržení 

požadavk� na informa�ní systém v oblasti ochrany životního prost�edí pro dopravní 

organizaci, které umožní environmentální �ízení organizace a komunikaci s ve�ejností. 

V návrhu požadavk� na informa�ní systém je zpracována analýza dostupných 

informa�ních systém� a analýza využití stávajících informa�ních systém� pro �ízení 

dopravní organizace, environmentální ú�etnictví a reporting. Na základ� t�chto analýz je 

navržen vlastní informa�ní systém. Následuje vymezení navrženého informa�ního 

systému podle charakteru dopravní organizace, jsou zhodnoceny efekty zavedení 

informa�ního systému. V záv�ru, p�i ov��ení návrhu byl informa�ní systém posouzen 

s informa�ním systémem zvolené organizace.   

 
Klí�ová slova: životní prost�edí, informa�ní systém, dopravní organizace.  
 
 
ANNOTATION BACHELOR THESIS 
HÁJKOVÁ, L. Requirements for Environment Protection Information System 

in the Transport Organization: Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University 

of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Transport Institute, 2010, 35 p.  

Leader: doc. Ing. Petr Škapa, CSc. 

 
The task of this bachelor thesis is based on an analysis of existing legislation, proposed 

requirements for an information system in the field of environmental protection 

for the organization of transport to allow organization of environmental management and 

communication with the public. The design requirements for information system 

are elaborated analysis of available information systems and analysis of the use of 

existing information systems for traffic management organizations, environmental 

accounting and reporting. Based on this analysis is designed to my own information 

system. The following are definitions of the proposed information system according to the 

nature and transport companies are assessed effects of the introduction of an information 

system. For design verification information system was assessed with the information 

system chosen organization. 

 
Keywords: environment, information system, transport organization. 
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Seznam použitých zna�ek a zkratek 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí  

(Accord Dangereuses Route) 

CAS Identifikátory chemických slou�enin (Chemical Abstract Service)  

CENIA �eská informa�ní agentura životního prost�edí 

CLP Klasifikace, ozna�ování a balení chemických látek (Classification, Labelling 

and Packaging)  

COTIF Úmluva o mezinárodní železni�ní p�eprav� (Convention Concerning 

International Carriage by Rail) 

�HMÚ �eský hydrometeorologický ústav 

�IŽP �eská inspekce životního prost�edí 

�OV �isti�ka odpadních vod 

�R �eská republika 

�SÚ �eský statistický ú�ad 

DKV Depo kolejových vozidel 

EMA Environmentální manažerské ú�etnictví (Environmental Management 

Accounting) 

EMAS Systém environmentálního �ízení a auditu (Eco Management and Audit 

Scheme) 

EMS Systém environmentálního managementu (Environmental management 

system) 

ES Evropská spole�enství 

EU Evropská unie 

FEE Evropské federace ú�etních (Foundation for Economic Education)  

H-v�ty Standardní v�ty o nebezpe�nosti chemických látek 

CHL Chemické látky 

I� Identifika�ní �íslo 

I�O Identifika�ní �íslo organizace 
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I�ZÚJ Identifika�ní �íslo základní územní jednotky 

IRZ Integrovaný registr zne�iš�ování životního prost�edí 

IS Informa�ní systém 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci  (International Organization 

for Standardization) 

ISPOP Integrovaný Systém Pln�ní Ohlašovacích Povinností 

KÚ Krajský ú�ad 

MŽP Ministerstvo životního prost�edí 

NCHL Nebezpe�né chemické látky 

NCHLaP Nebezpe�né chemické látky a p�ípravky 

OH Odpadové hospodá�ství 

OO Ochrana ovzduší 

ORP Obec s rozší�enou p�sobností 

PCB Polychlorované bifenyly 

PJ Provozní jednotka 

PP Provozní pracovišt� 

PS� Poštovní sm�rovací �íslo 

P-v�ty Pokyny pro bezpe�né zacházení s chemickými látkami 

REZZO  Registr emisí a zdroj� zne�iš�ování ovzduší 

RID �ád pro mezinárodní železni�ní p�epravu nebezpe�ných v�cí (Registry 

of Interpreters for the Delf) 

R-v�ty Standardní v�ty ozna�ující specifickou rizikovost chemických látek 

SDC Správa dopravní cesty 

SQL Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language)  

S-v�ty Standardní pokyny pro bezpe�né zacházení s chemickými látkami 

SŽDC Správa železni�ní dopravní cesty 

UN - kód Identifika�ní �íslo chemické látky 

VH Vodní hospodá�ství 

ŽP Životní prost�edí 
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0 ÚVOD 

Cílem práce je analyzovat platné právní p�edpisy, které se vztahují na ochranu 

životního prost�edí, ovliv�ující �innost dopravní organizace a navrhnout požadavky na 

informa�ní systém, který krom� zákonných povinností organizace umožní využití dat 

informa�ního systému pro environmentální �ízení dopravní organizace, komunikaci 

provozních jednotek mezi sebou, komunikaci s ve�ejností a se státní správou. Všechny 

uvedené právní p�edpisy, vyhlášky a na�ízení jsou v platném zn�ní a jejich názvy jsou 

uvedeny v p�íloze A. 

Doprava je v sou�asnosti jedním z nejrychleji se rozvíjejících obor�. Ovliv�uje život 

�lov�ka v pozitivním i negativním sm�ru. Politika EU sm��uje v posledních n�kolika letech 

v oblasti životního prost�edí k prevenci zne�iš�ování. Jejím cílem je snížit vlivy dopravy na 

kvalitu ovzduší, vody, omezit dopravní hluk, vibrace a  zabránit kontaminaci p�dy 

v d�sledku únik� zne�iš�ujících látek. K tomuto ú�elu byly vyvinuty nástroje, které napl�ují 

myšlenku strategie �istší produkce.  

„Jedním z nich je systém environmentálního managementu (EMS), zavád�ný 

v organizacích podle mezinárodních standard� �ady ISO 14 001. Napomáhá 

zabezpe�ovat ochranu životního prost�edí v rozsahu v�tším než stanoví zákon.“ [1] 

Negativní vlivy dopravy na životní prost�edí vyplývají jak z fyzikálních zákonitostí, 

p�sobících p�i uvedení dopravního prost�edku do pohybu, p�i jeho udržování v pohybu 

a zabrzd�ní, tak i p�i údržb� vozidel. 

 

Metodika 
•••• Analýza právních p�edpis� 

•••• Analýza dostupných informa�ních systém�  

•••• Analýza možností využití stávajících systém� pro �ízení organizace, 

enviromentální ú�etnictví a reporting  

•••• Návrh informa�ního systému 

•••• Ov��ení návrhu 

•••• Záv�r 
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1 Vymezení �inností dopravní organizace ve 

vztahu k ŽP, analýza právních p�edpis� 

K tomu, aby bylo možné stanovit požadavky na informa�ní systém (IS) je nutné 

vymezit �innosti dopravní organizace ve vztahu k životnímu prost�edí. V�d�t, jak �innost 

dopravní organizace ovliv�uje kvalitu ovzduší, vod, hlukem a vibracemi, p�írodu a krajinu, 

životní prost�edí p�i p�eprav� nebezpe�ného zboží a chemických látek, vznikem a 

nakládáním s odpady a spot�ebou energií. Pot�ebujeme znát také organiza�ní strukturu 

organizace z d�vodu reportingu v r�zných obcích. 

 

1.1 Ochrana ovzduší 

Téma ochrany ovzduší je velice rozsáhlé a proto je upravuje n�kolik p�edpis�. 

Základ tvo�í zákon o ochran� ovzduší �. 86/2002 Sb. Z tohoto zákona vyplývají 

pro dopravní organizace povinnosti ohlašovací a povinnost m��ení zdroj� zne�išt�ní 

ovzduší. Organizace musí hlásit únik zne�iš�ujících látek do ovzduší v kg/rok, který 

p�ekro�í prahové hodnoty. Na základ� na�ízení vlády �. 145/2008 Sb. je  specifikováno 62 

zne�iš�ujících látek uvedených v p�íloze B ve sloupci a. [2] 

  

1.2 Ochrana vod 

Voda je významným p�írodním zdrojem, který je ohrožen jak bodovým, tak 

plošným zne�išt�ním. Ochranu povrchových a podzemních vod na�izuje zákon 

�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon�. Podle tohoto zákona jsou 

závadnými látkami ty látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 

vod. Seznam „nebezpe�ných závadných látek“ a seznam „zvláš� nebezpe�ných 

závadných látek“ jsou uvedeny v p�íloze �. 1 zákona. Zákon na�izuje provedení 

p�im��ených opat�ení k zabrán�ní zne�išt�ní vod. Organizace, které zacházejí 

se závadnými látkami ve v�tším rozsahu nebo je zvýšeno nebezpe�í pro povrchové nebo 

podzemní vody musí mít zpracován havarijní plán. Podrobnosti zpracování havarijního 

plánu jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva životního prost�edí �. 450/2005 Sb., 

o havarijním plánování. [3] Zákon o vodách stanovuje povinnost chránit zdroje podzemní 

a povrchové vody, které slouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.  
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K ohrožení vody dochází p�i: 

•••• uniku látek, které jsou nebezpe�né vodám (uvedeny v p�íloze C) 

•••• p�i skladování látek, které jsou nebezpe�né vodám 

•••• p�i nedodržení pokyn� p�i manipulaci s látkami, které jsou nebezpe�né 

vodám 

•••• p�i p�eprav� látek, které jsou nebezpe�né vodám 

•••• p�i mimo�ádných událostech 

•••• v místech pravidelného stání vozidel 

 

Únik zne�iš�ujících látek do vody musí organizace ohlásit  z hlediska množství 

uvoln�ných zne�iš�ujících látek v kg/rok. Specifikováno celkem 71 zne�iš�ujících látek, 

které jsou uvedeny spolu se svými prahovými hodnotami v p�íloze B ve sloupci b. [2] 

 

1.3 Odpad 

Povinnosti organizace p�i nakládání s odpadem stanoví Zákon o odpadech 

�. 185/2001 Sb., tento zákon stanovuje pravidla pro dodržování ochrany životního 

prost�edí, p�edcházení vzniku odpad� a pro nakládání s nimi.  

Odpady �leníme na Ostatní odpady - O, které nejsou nebezpe�né pro životní 

prost�edí (papír, sklo, plasty) a Nebezpe�né odpady - N (ho�lavé, výbušné, toxické látky 

apod.) pro jejichž ukládání jsou vyhrazena shromaž	ovací místa.  

Odpady musí být zabezpe�eny p�ed nežádoucím znehodnocením, zneužitím, 

odcizením nebo únikem. To znamená, že venku stojící nádoby by m�ly být chrán�ny p�ed 

pov�trnostními vlivy a uzam�eny. Kapalné odpady je nutné uchovávat v p�epravním 

prost�edku a ten na záchytných vanách, nebo jinak zabezpe�eném prostoru, tak aby 

nemohlo dojít k ohrožení životního prost�edí. T�kavé odpady musí být skladovány v t�sn� 

uzav�ených nádobách. [4] 

 U nebezpe�ných odpad� se vede evidence vždy p�i vzniku odpadu - vypln�ní 

eviden�ního listu, následn� je odpad p�edáván oprávn�né organizaci. Na každý 

nebezpe�ný odpad musí být povolení KÚ. 
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1.3.1  Povinnosti p�i p�eprav� nebezpe�ných odpad� 

- nebezpe�ný odpad musí být ozna�en identifika�ním listem, obsah identifika�ního 

listu nebezpe�ného odpadu je uveden v p�íloze D, 

- odesílatel p�ikládá vypln�ný eviden�ní list, vzor eviden�ního listu je uveden 

v p�íloze E, 

- eviden�ní list je zasílán do 10 dn� od zahájení p�epravy orgánu státní správy 

místa zahájení p�epravy,  

- pokud p�íjemce nepotvrdí do 20 dn� eviden�ní list o p�evzetí nebezpe�ného 

odpadu odesílatel informuje MŽP a inspekci,  

- p�íjemce je povinen potvrdit eviden�ní list o p�evzetí nebezpe�ného odpadu do 

10 dn� od jeho p�evzetí. [5] 

 

1.3.2 Povinnosti p�i nakládání s odpadními oleji 

Provozovatel dopravní organizace je povinen:  

a)  zajistit p�ednostn� regeneraci odpadních olej�, 

b) zajistit spalování odpadních olej� v souladu s požadavky, pokud není možná 

regenerace, 

c)  zajistit skladování nebo odstran�ní odpadních olej� v souladu s požadavky 

tohoto zákona a dalších právních p�edpis�, pokud regenerace ani spalování není 

možné z technických d�vod�, 

d) zajistit, aby b�hem nakládání s odpadními oleji nebyly tyto oleje vzájemn� 

míchány nebo smíchány s látkami obsahujícími PCB ani s jinými nebezpe�nými 

odpady. [5] 
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1.4 Hluk a vibrace 

Negativní p�sobení hluku stále více znehodnocuje kvalitu životního prost�edí 

�lov�ka i živo�ich�. Stává se (spolu s vibracemi) p�í�inou snižování produktivity �lov�ka, 

je p�í�inou únavy, stresu, nespavosti a m�že zap�í�init i vývoj dalších chorob. Povolená 

hladina hluku je 50 dB ve dne a  40 dB v noci. [6] 

Obecn� je hluk zna�n� podce�ován. Hlavní p�í�inou rostoucího hluku je doprava, 

zejména automobilová. Osobní automobil je zdrojem hluku s hladinou 80 dB a nákladní 

automobil 88 dB. 

O negativním p�sobení hluku nerozhoduje jeho intenzita, ale trvání. Hluk uvnit� 

vozidla zap�í�i�uje �innost hnacích a pomocných agregát�, vn�jší hluk pak styk kola 

s dopravní cestou, aerodynamický hluk, hluk kolemjedoucích vozidel. Hluk ze sou�ástí 

vzniká p�i nedostate�ném upevn�ní kryt�, sedadel.  

Zdrojem vibrací je p�i doprav� dopravní prost�edek a cesta. Pro vibrace 

generované pozemní dopravou je charakteristický výskyt ve frekven�ním pásmu  

3 - 100 Hz, nej�ast�ji 50 -100 Hz. Kmity mohou mít pravidelný, nepravidelný nebo 

náhodný charakter. [6] 

Negativní vlivy vibrací: 

• nep�íznivé p�sobení na �lov�ka, 

• zm�na chování rostlin v okolí dopravních cest, 

• snižování pevnosti materiálu, který zp�sobuje vibrace. 

Organizace je ze zákona 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon� povinna zajistit aby hluk nep�ekra�oval hygienické limity 

upravené provád�cím právním p�edpisem pro chrán�ný venkovní prostor, chrán�né 

vnit�ní prostory staveb a chrán�né venkovní prostory staveb a aby bylo zabrán�no 

nadlimitnímu p�enosu vibrací na fyzické osoby. [7] 

Chrán�ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

dom�, rodinných dom�. [7] 
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Nejvyšší p�ípustné limity pro hluk ze železni�ní dopravy v denní a no�ní dob� 

pro chrán�ný venkovní a chrán�ný vnit�ní prostor staveb jsou uvedeny v tabulce 1. [7] 

Tabulka 1: Limity hluku ze železni�ní dopravy 

chrán�ný venkovní prostor staveb a 
chrán�ný venkovní prostor 

realizované koridory  

chrán�ný vnit�ní prostor 
staveb 

 
nejvyšší p�ípustné 
limity pro hluk ze 

železni�ní dopravy  
v denní a no�ní dob� 

pro chrán�ný 
venkovní a chrán�ný 

vnit�ní prostor 
staveb 

 
 

stará 
hluková 
zát�ž ze 

železni�ní 
dopravy 

v ochranném 
pásmu dráhy 

mimo 
ochranné 

pásmo 
dráhy 

v ochranném 
pásmu dráhy 

mimo 
ochranné 

pásmo 
dráhy 

 
denní doba (6-22 hod) 70 dB 60 dB 55 dB 45 dB 40 dB 

 
no�ní doba (22-6 hod) 65 dB 55 dB 50 dB 35 dB 30 dB 

 

1.5 P�íroda a krajina 

Negativní vliv dopravy na p�írodu a krajinu plyne z dlouhodobého zne�išt�ní, které 

vzniká jak p�i provozu, údržb� komunikací (hubení plevele, údržba zelen� - o�ezávání a 

kácení u prostoru dopravní cesty) tak i p�i úniku látek do p�dy v d�sledku  havárií. 

Zákon o ochran� p�írody a krajiny, zákon �. 114/1992 Sb. ukládá organizacím 

povinnost šetrného hospoda�ení s p�írodními zdroji. Je specifikováno celkem 61 

zne�iš�ujících látek, které musí být organizací ohlášeny p�i úniku do p�dy, p�i p�ekro�ení 

prahové hodnoty uvedené v p�íloze B ve sloupci �. Úniky zne�iš�ujících látek do p�dy 

musí být ohlášeny z hlediska množství uvoln�ných zne�iš�ujících látek v kg/rok. [2] 
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1.6 Nebezpe�né zboží 

„P�eprava nebezpe�ného zboží p�edstavuje riziko pro životní prost�edí. Nehody 

mohou narušit ekosystémy vody, p�dy a vzduchu a mohou mít dlouhodobé ú�inky 

na život lidí.“ [8] 

P�i p�eprav� a manipulaci s nebezpe�nými látkami musí být ú�astníci dostate�n� 

pou�eni a �ídit se všemi bezpe�nostními opat�eními. Nutné je také dodržení p�edpis� 

ADR a RID.  

Vozidla, p�epravující nebezpe�né látky musí být ozna�ena bezpe�nostními 

zna�kami, které se umis�ují na p�edním a zadním �ele, nebo po stranách vozidla. Cisterny 

musí mít výstražnou identifika�ní tabuli na které jsou uvedeny �íselné kódy Kemler-kód 

(identifika�ní �íslo nebezpe�nosti) a UN-kód (identifika�ní �íslo látky). Výstražné tabule 

jsou na vozidlech umíst�ny podle následujících obrázk�. [9] 

Ozna�ování vozidel p�i p�eprav� nebezpe�ných látek 

 

Obr. �. 1: Obecné zna�ení motorového vozidla p�epravujícího nebezpe�né látky 

 

 

Obr. �. 2: Ozna�ení motorového vozidla p�epravujícího jeden druh nebezpe�né látky 
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Obr. �. 3: Ozna�ení motorového vozidla p�epravujícího více druh� nebezpe�ných látek  

 

Ú�astníci p�epravy nebezpe�ného zboží jsou povinni vést evidenci a zasílat 

eviden�ní listy. Nebezpe�né látky jsou látky výbušné, oxidující, extrémn� ho�lavé, vysoce 

ho�lavé, ho�lavé, vysoce toxické a látky zdraví škodlivé. 

 

T�ídy nebezpe�ných látek: 

1. Výbušné látky a p�edm�ty  

2. Plyny  

3. Ho�lavé kapaliny  

4.1. Ho�lavé tuhé látky, samovoln� se rozkládající látky a znecitliv�né tuhé výbušné látky  

4.2. Samozápalné látky  

4.3. Látky, které p�i styku s vodou vyvíjejí ho�lavé plyny  

5.1. Látky podporující ho�ení  

5.2. Organické peroxidy  

6.1. Toxické látky  

6.2. Infek�ní látky  

7. Radioaktivní látky  

8. Žíravé látky  

9. Jiné nebezpe�né látky a p�edm�ty [10]  
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1.7 Energie 

Jedním z nejv�tších environmentálních problém� ve sv�t� je velké množství 

spot�ebované energie, v�tšina je získána z neobnovitelných zdroj� a dochází tak 

i ke zne�išt�ní ovzduší p�i spalování. Organizace sleduje ro�ní spot�ebu energie a surovin 

(uhlí a plynu). Cílem je zavedení úsporných opat�ení v oblasti výroby, p�enosu a spot�eby 

energie a využívání alternativních zdroj� energie jako je nap�íklad biomasa nebo 

získávání energie spalováním št�pk�. 

Podmínky výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� stanoví zákon �. 180/2005 Sb., 

Zákon o podpo�e výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� energie a o zm�n� n�kterých 

zákon� (zákon o podpo�e využívání obnovitelných zdroj�). 

1.8 Nakládání s chemickými látkami 

Chemické látky specifikuje zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 

a zákon �. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Organizace má povinnost vyplnit 

protokol o neza�azení objektu nebo jeho za�azení do skupiny A nebo B podle zákona 

o prevenci závažných havárií a protokol o posouzení objektu (za�ízení) z hlediska rizika 

závažné havárie.   

 
Obr. �. 4: Výstražné symboly a ozna�ení nebezpe�ných vlastností chemických látek [4] 
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Dne 29.4.2010 nabylo platnost na�ízení ES �. 1272/2008 o klasifikaci, ozna�ování 

a balení látek a sm�sí, na�ízení CLP. Na�ízení stanoví, že stávající oranžové piktogramy 

nahradí �erven� orámovaný �tverec postavený na roh (obr.  �. 5). A nová signální slova. 

[11]   

  

Zárove� byly nahrazeny i standardní v�ty o nebezpe�nosti (R-v�ty) novými 

 H - v�tami, které jsou jinak �íslované a n�které mají odlišný text a S-v�ty byly nahrazeny 

P-v�tami. 

 
 

Obr. �. 5: Výstražné symboly nebezpe�nosti platné od 29.4.2010 [11] 
 

 

V p�ípad� piktogram� bude možné až do roku 2012 používat obojí zna�ení 

z d�vodu využití již vytišt�ných nálepek na nebezpe�né látky. 
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2 Povinnosti dopravní organizace plynoucí 

z právních p�edpis� 

Z analýzy povinností dopravní organizace která vyplývá z právních p�edpis� je 

možné uvést co musí dopravní organizace plnit ve vztahu ke státní správ�, 

environmentálnímu �ízení a komunikaci s ve�ejností. Ve vztahu ke státní správ� musí 

organizace plnit povinné evidence a hlášení v oblasti ochrany ovzduší, oblasti ochrany 

vod a oblasti nakládání s odpady. 

 

2.1 Povinná evidence a hlášení v oblasti ochrany ovzduší 

Dopravní organizace je st�edním zdrojem zne�išt�ní ovzduší, ze zákona o ochran�  

ovzduší je povinna:  

- vést pr�b�žnou provozní evidenci zdroj� zne�iš�ování ovzduší, 

- 1x ro�n� musí zpracovat souhrnnou provozní evidenci a p�edat ji �IŽP 

prost�ednictvím integrovaného systému, [12]  

- do 15 dn� od vzniku skute�nosti ohlásit �IŽP zahájení, ukon�ení a zm�ny 

podmínek provozování zvlášt� velkého, velkého a st�edního zdroje,  

- do 15 dn� od vzniku skute�nosti ohlásit p�íslušnému orgánu ochrany ovzduší, 

zahájení, ukon�ení a zm�ny podmínek provozování st�edního zdroje,  

- do 15.2. p�edat �IŽP souhrnné  vyhodnocení údaj�  provozní evidence  za 

p�edcházející kalendá�ní rok, 

- ohlásit havárii orgán�m ochrany ovzduší do 24 hodin od havárie 

- do 14 dn� po havárii p�edat �IŽP zprávu o nahlášené havárii, 

- 1x za 3 roky provád�t jednorázové m��ení emisí st�edního zdroje,[12] 

- do 31. b�ezna p�edávají malé stacionární zdroje zne�išt�ní obecnímu ú�adu obce 

s rozší�enou p�sobností souhrnné vyhodnocení údaj�  provozní evidence  za 

p�edcházející kalendá�ní rok, [13] 

Kategorie a za�azování zdroj� zne�iš�ování ovzduší 

Zdroje zne�iš�ování ovzduší jsou definovány v zákon� �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 

a)      mobilní  

b)      stacionární 
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Mobilní zdroje zne�iš�ování ovzduší 

 D�lení mobilních zdroj�: 

a)     dopravní prost�edky, kterými jsou silni�ní vozidla, drážní vozidla a stroje, 

letadla a plavidla, 

b)     nesilni�ní mobilní stroje, kterými jsou kompresory, p�emístitelné stavební 

stroje a za�ízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné zdvihací 

plošiny, zem�d�lské a lesnické stroje, za�ízení na údržbu silnic, sn�žné 

pluhy, sn�žné skútry a jiná obdobná za�ízení, 

c)     p�enosná ná�adí vybavená spalovacím motorem, nap�íklad motorové 

seka�ky a pily, sbíje�ky a jiné obdobné výrobky. [13] 

   

Stacionární zdroj zne�iš�ování ovzduší 

 D�lení stacionárních zdroj�: 

a)      energetické 

 b)      technologické 

 

2.2 Povinná evidence a hlášení v oblasti ochrany vody 

Dopravní organizace je v oblasti ochrany vody podle § 88 a § 94 zákona 

�. 254/2001 Sb. povinna: 

- do 15. února p�edkládat finan�nímu ú�adu poplatkové p�iznání za odb�r vod 

za uplynulý rok,  

- do  15. února uhradit rozdíl v p�ípad�, že poplatky za odb�r vod p�esahují 

zaplacené zálohy,  

- do 15. �íjna v poplatkovém hlášení vypo�ítat výši záloh na poplatky a p�edložit je 

vodoprávnímu ú�adu,  

- do 25 dne m�síce, za který byla záloha vym��ena zaplatit m�sí�ní zálohu,  

- do 25 dne posledního m�síce zaplatit �tvrtletní zálohu,  

- do 15. února p�edložit vodoprávnímu ú�adu poplatkové p�iznání za uplynulý 

kalendá�ní rok,  

- do 15 dn� ode dne doru�ení poplatkového vým�ru uhradit rozdíl v p�ípad�, 

že poplatky p�esahují zaplacené zálohy, [3] 
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2.3 Povinná evidence a hlášení v oblasti nakládání 
s odpady 

- každoro�n� do 15. února následujícího roku zasílají p�vodci a oprávn�né osoby, 

kte�í produkují více než 50 kg nebezpe�ných odpad� za kalendá�ní rok nebo více 

než 50 t ostatních odpad� za kalendá�ní rok hlášení o druzích, množství odpad� a 

zp�sobech nakládání s nimi p�íslušnému obecnímu ú�adu obce s rozší�enou 

p�sobností [5]. 

 

- p�vodce odpadu - definuje zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� 

n�kterých dalších zákon� jako právnickou osobu, p�i jejíž �innosti vznikají odpady, 

nebo fyzickou osobu, která je oprávn�ná k podnikání, p�i jejíž podnikatelské 

�innosti vznikají odpady.  
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3 NÁVRH INFORMA�NÍHO SYSTÉMU 

3.1   Analýza dostupných informa�ních systém�  

Informa�ní systémy pro �ízení organizace p�edstavují elektronické formulá�e, které 

usnad�ují práci a stávají se nástrojem komunikace se státní správou. IS je prost�edkem, 

který umožní zefektivn�ní zpracování dat. Základem IS je evidence a zpracování 

informací získávaných z jednotlivých oblastí ochrany životního prost�edí.  

 

3.1.1 Integrovaný Systém Pln�ní Ohlašovacích Povinností 

(ISPOP) 

Jde o integrovaný registr zne�iš�ování, který umož�uje organizacím hlášení podle 

zákona �. 25/2008. Hlášení probíhá elektronicky prost�ednictvím integrovaného systému 

pln�ní ohlašovacích povinností [14]. 

ISPOP je v souladu s platnou legislativou pro podávání hlášení za rok 2009 ur�en 

pouze pro ohlašovatele, kte�í mají sou�asn� povinnost ohlašovat do Integrovaného 

registru zne�iš�ování životního prost�edí (IRZ). Tato povinnost je vztažena k jednotlivým 

provozovnám, to znamená, že pokud je za provozovnu ohlašováno do IRZ, další vybrané 

ohlašovací povinnosti za tuto provozovnu jsou podávána prost�ednictvím ISPOP. 

V p�ípad�, že nenastává pro provozovnu ohlašovací povinnost za rok 2009 do IRZ, nejsou 

jednotlivá hlášení za tuto provozovnu  podávána prost�ednictvím ISPOP, ale p�ímo 

subjekt�m pov��eným kontrolou (ORP, KÚ, �IŽP atd.). 

 

Ohlašovací prahy jsou ur�eny jako množství zne�iš�ující látky (kg/rok) 

nebo odpad� (t/rok). Povinnost ohlásit p�íslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze 

p�i jejich p�ekro�ení 

 

Prahové hodnoty produkce odpad� jsou pro p�vodce odpadu stanoveny na 2 tuny 

za rok pro nebezpe�ný odpad a  2 000 tun pro ostatní odpad. 
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Systém ISPOP umož�uje hlášení státní nebo ve�ejné správ� informace o vlivu 

�innosti organizací na životní prost�edí. Evidence zpracovávají informace o zne�iš�ování 

ovzduší, vod, p�dy, evidence odpad�. 

Integrovaný systém pln�ní ohlašovacích povinností: 

• poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení, prost�ednictvím elektronických formulá��, 

• p�ijatá hlášení jsou za�azena do databáze, prost�ednictvím elektronických ú�t� 

jsou zp�ístupn�na institucím státní a ve�ejné správy, 

• systém umož�uje vým�nu p�ijatých informací s informa�ními systémy ve�ejné 

správy, ty si již nemusejí pot�ebné informace vym��ovat v listinné podob� [15].  

 

3.1.2 EisProW 2000 

Informa�ní systém EisProW umož�uje pr�b�žnou evidenci a povinná ro�ní 

hlášení, umož�uje sledování náklad� na ochranu životního prost�edí v oblastech 

odpadového hospodá�ství, vodního hospodá�ství a ochrany ovzduší, je nejpoužívan�jším 

systémem evidence. Bloková schémata jednotlivých oblastí tohoto systému jsou uvedeny 

v p�íloze F.  

Výhodou systému je komplexní �ešení všech t�í oblastí. Je také vhodným 

nástrojem pro sledování, pr�b�žný sb�r a posuzování údaj� a informací vedoucí 

k hodnocení environmentálního profilu organizace v souladu s EMS dle ISO 14001 pop�. 

EMAS. 

Ekologický informa�ní systém EisProW ve verzích od roku 2000 pracuje s ro�ními 

datovými agendami s možností jednoduchého p�epínání. Agenda je souhrn evidencí 

za rok a firmu, p�ípadn� �ásti firmy.  

Podporuje hierarchické organiza�ní a technologické struktury až do desíti 

vno�ených úrovní (firma - závod - st�edisko - provoz - technologický prvek - výrobní díl ...) 

s možností samostatného vedení evidence na jednotlivých úrovních a vyhodnocení jak 

za samotnou organiza�ní úrove�, tak souhrnn� za organiza�ní úrove� a jejích 

pod�ízených �ástí [16].  
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Obr. �. 6: EisProW 2000 

 

3.1.3 P�íru�ka ekologa PRO-EKO 

Publikace je zam��ená na oblast odpadového hospodá�ství, vodního hospodá�ství, 

ochranu ovzduší a nakládání s chemickými látkami. Je možné ji používat samostatn� 

nebo jako sou�ást nad�azeného systému EisProW. Obsahuje základní obecn� závazné 

p�edpisy zam��ené na ekologii ve form� ekologických p�edpis� a formulá��. Slouží jako 

pom�cka, protože nenahrazuje právní systémy. Má k dispozici zm�ny p�edpis� [16].  

 

Obr. �. 7: P�íru�ka ekologa PRO - EKO 
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3.1.4 REZZO 
 

Informa�ní systém REZZO (Registr emisí a zdroj� zne�iš�ování ovzduší) slouží 

pro sb�r a využívání dat o stacionárních i mobilních zdrojích zne�iš�ování ovzduší. 

V souladu se zákonem o ovzduší �. 86/2002 Sb., jsou zdroje zne�iš�ování ovzduší 

rozd�leny do �ty� kategorií:  

• REZZO 1 - stacionární za�ízení ke spalování paliv o tepelném výkonu 5 MW a 

vyšším. Za�ízení uvedené skupiny jsou ozna�ována jako „velké zdroje 

zne�iš�ování“. 

• REZZO 2 - technologické objekty obsahující stacionární za�ízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW a za�ízení závažných technologických 

proces�. Skupina je ozna�ována jako „st�ední zdroje zne�iš�ování“. 

• REZZO 3 - technologické objekty obsahující stacionární za�ízení ke spalování 

paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, za�ízení technologických proces� 

nespadajících do kategorie velkých a st�edních zdroj� zne�iš�ování. Skupina je 

ozna�ována jako „malé zdroje zne�iš�ování“. 

• REZZO 4 - mobilní za�ízení se spalovacími nebo jinými motory, které zne�iš�ují 

ovzduší, zejména silni�ní a motorová vozidla, železni�ní kolejová vozidla, plavidla 

a letadla. Skupina je ozna�ována jako „mobilní zdroje zne�iš�ování“. [17]  

 

Informa�ní systém sleduje: 

• po�et zdroj� 

• spot�ebu paliv (TJ/rok) 

• instalované tepelné výkony (MW) 

• emise základních škodlivin (tun/rok) 

 

 



 
2010 

 
- 28 - 

3.2 Analýza možností využití stávajících IS pro �ízení 

dopravní organizace   

3.2.1 Komunikace s ve�ejností 

Organizace komunikují s ve�ejností v oblastech projekt� rozvoje podniku, akcí a 

výsledk� v oblasti ochrany jednotlivých složek životního prost�edí, nebo v oblasti 

hospoda�ení s neobnovitelnými zdroji. Prost�edky této komunikace jsou enviromentální 

prohlášení a zprávy o stavu životního prost�edí. [18] 

Informa�ní systém ISPOP komunikuje prost�ednictvím elektronických formulá�� 

s MŽP, �HMÚ, �IŽP, CENIA, se správci povodí, orgány samosprávy (KÚ, ORP), 

ministerstvem vnitra a ministerstvem financí, není zde možnost komunikace mezi 

provozními jednotkami v rámci organizace.  

EisProW umož�uje vytišt�ní formulá�� pro komunikaci s MŽP, �IŽP a orgány 

samosprávy, které jsou zasílány v listinné podob�. V rámci organizace jsou informace 

z pod�ízených pracoviš� k dispozici jejich nad�ízeným, kte�í jsou povinni podávat hlášení. 

 

3.2.2 Environmentální �ízení organizace 

Cílem environmentálního �ízení organizace je ochrana p�írodních zdroj�, 

omezování emisí zne�iš�ujících látek a produkce odpad�, snižování environmentálních 

rizik, ochrana zdraví pracovník� a obyvatel p�i sou�asném zachování a zvyšování 

prosperity podniku.  

 

3.2.3 Environmentální ú�etnictví 

Úkolem environmentálního ú�etnictví dopravní organizace je sledování množství 

a hodnoty surovin, ze které se b�hem produkce stane odpad, náklady na zpracování 

odpad� a jejich zneškod�ování a náklady, které vznikají v d�sledku dodržování všech 

na�ízení a norem.  
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Zavedení environmentálního ú�etnictví je prvním krokem k zavedení 

Environmentálního manažerského ú�etnictví (EMA) a k získání certifikace EMAS 

nebo ISO 14001. Cílem environmentálního ú�etnictví je identifikace d�ležitosti výdaj�, 

které souvisí s životním prost�edím. [19] 

Aby organizace mohla vést environmentální ú�etnictví, musí sledovat: 

o náklady na spot�ebované materiály 

o náklady na spot�ebu energií 

o náklady na spot�ebu vody 

o náklady na odstra�ování odpad�  

o náklady na provoz �OV 

 

3.2.4 Reporting 

Reporting je v dopravních organizacích provád�n 1x ro�n� v rámci ekologického 

auditu organizace, v p�ípad� povinných hlášení do 15. února jde také o reporting, 

jednotlivé pracovišt� dopravní organizace podávají hlášení o vztahu organizace 

k životnímu prost�edí obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností ve kterém se 

pracovišt� nachází.  

Základem environmentálního reportingu jsou ve�ejnosti ur�ená prohlášení podnik�, 

která se týkají vlivu na ŽP a aktivit, které podnik realizuje na ochranu životního prost�edí. 

Prohlášení vznikají v d�sledku reakcí na velké havárie, jejichž d�sledky postihly širokou 

ve�ejnost. [20]  

Reporting je adresován podnikovým zam�stnanc�m a ve�ejnosti. Je základem 

komunikace mezi organizací a okolím. Ve�ejnost má možnost vyjád�it své obavy 

a pochybnosti a podnik na n� reaguje a poukazuje na prokazatelná zlepšení.  
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Formy environmentálního reportingu  

Environmentální reporting m�že být  organizací sepsán jako výro�ní zpráva, 

sou�ást podnikové výro�ní zprávy nebo samostatná podniková environmentální zpráva. 

M�že mít podobu �lánku v novinách a odborných �asopisech nebo podobu zprávy 

v rozhlase a televizi. Organizace m�že také vytvo�it internetové stránky v�nované této 

problematice.   

Environmentální reporting obvykle obsahuje podnikovou environmentální politiku 

a dosažené výsledky. Referuje se šetrnost k životnímu prost�edí, kolik organizace uspo�í 

vody a energie. [20] 

 

3.3 Návrh požadavk� na informa�ní systém 

V sou�asné dob� je nutností každé organizace vlastnit informa�ní systém, který jí 

bude pomáhat v práci a zpracování informací. Jednotlivé provozní jednotky dopravní 

organizace mezi sebou komunikují prost�ednictvím SQL databáze v prost�edí Intranetu. 

Systém musí umožnit shromaž	ování, zpracování, zobrazení a export dat a musí zajistit 

využitelnost a provázanost t�chto dat s dalšími informa�ními systémy organizace.  

Požadavky na informa�ní systém m�žeme rozd�lit na povinné a nepovinné. 

Informa�ní systém musí um�t zajišt�ní zaznamenání a zpracování povinných informací, 

které musí organizace sledovat a hlásit ze zákona, nepovinné údaje povedou ke zlepšení 

�ízení organizace. Zárove� musí systém umožnit zabezpe�ení dat, v p�ípad� chybného 

zadání do systému bude zvolena osoba oprávn�ná k opravám.  

3.3.1 Požadavky na informa�ní systém 

Tabulka 2: Povinné a nepovinné požadavky na informa�ní systém 

POVINNÉ NEPOVINNÉ 

• organiza�ní struktura 

• �íselník lokalit 

• adresá� firem 

• provozní evidence 

• správní �ízení a limity 

• indikátory interní  

• indikátory externí 

• sankce 

• investice 

• náklady na provoz a údržbu 
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Informa�ní systém, který navrhuji jsem rozd�lila do 8 oblastí ve kterých p�sobí 

dopravní organizace na životní prost�edí.   

Kostra informa�ního systému obsahuje organiza�ní strukturu a �íselník lokalit 

jednotlivých pracoviš� organizace, každá oblast pak umož�uje import a export dat a tisk.  

  

Obr. �. 8: Schéma navrženého informa�ního systému 

 

 

Obr. �. 9: Kostra informa�ního systému 
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Na ukázku struktury dat navrženého informa�ního systému jsem si vybrala oblast 

CHEMICKÉ LÁTKY. �ešení dalších oblastí je uvedeno v p�íloze D.    

 

3.3.2 Struktura dat oblasti CHEMICKÉ LÁTKY 

 

Obr. �. 10: Struktura dat oblasti CHEMICKÉ LÁTKY 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

chemické látky, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního prost�edí, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

• zpracování kompletní dokumentace chemických látek dle požadavk� právních 

p�edpis� 

• podniková Sm�rnice o nakládání s CHLP 

Výstražné symboly 

• piktogramy používané k ozna�ování nebezpe�ných látek, možnost jejich vytišt�ní 

Evidence pracoviš� 

• �íselník pracoviš�, kde je nakládáno s chemickými látkami 
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Eviden�ní list NCHL 

Tabulka 3: Datová struktura eviden�ního listu NCHL 

Pracovišt�:          

Identifika�ní �íslo pracovišt�: 

Vedoucí pracovišt�:  

Osoba odpov�dná za evidenci na pracovišti: 

Název látky (p�ípravku) Množství 

látky 

Výstražný 

symbol 

H - v�ta P - v�ta 

     

• IS umožní p�i zadání pracovišt� automatické dopln�ní identifika�ního �ísla, jména 

vedoucího, jména odpov�dné osoby za evidenci na pracovišti... . P�i zadání názvu 

p�ípravku IS doplní výstražný symbol, H - v�ty a P - v�ty 

• systém umožní s�ítání množství vydané / p�ijaté chemické látky podle jednotlivých 

pracoviš� 

 

Bezpe�nostní list 

• naskenované bezpe�nostní listy chemických látek používaných v PP, PJ, DKV 

 

H-v�ty 

• seznam standardních v�t o nebezpe�nosti chemických látek, seznam H - v�t je 

uveden v na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, 

ozna�ování a balení látek a sm�sí.  

 

P-v�ty 

• seznam pokyn� pro bezpe�né zacházení s chemickými látkami, seznam P - v�t je 

uveden v na�ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci, 

ozna�ování a balení látek a sm�sí. 
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Školení 

• školení pracovník� nakládajících s chemickými látkami (dle zákona 

�. 258/2000 Sb.) datum, odpov�dná osoba za školení zam�stnanc� 

 

Seznam chemických látek a sm�sí 

• seznam používaných chemických látek a sm�sí 

• systém p�i výb�ru chemické látky zobrazí její bezpe�nostní list, H - v�ty a P - v�ty 

 

Zna�ení 

• zna�ení chemikálií dle platné legislativy  

 

P�íjem/Výdej CHLaP 

Tabulka 4: Výdejka/P�íjemka nebezpe�ných chemických látek a p�ípravk� 

Po�adové �íslo:  

Odebírá:  

Vydává:  

Ú�el:  

Množství Po�adové 

�íslo 

Název 

 Vydané P�ijaté 

Poznámka 

     

     

Vydal: 

Datum, podpis: 

P�ijal: 

Datum, podpis: 

 

Indikátory interní 

• množství spot�ebovaných chemických látek v jednotlivých provozech 
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Indikátory externí 

• celkové množství jednotlivých druh� spot�ebovaných chemických látek v PP 

 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí 

 

Správní �ízení a limity 

• správní �ízení v d�sledku úniku chemických látek do vody, p�dy. 

 

Skladování 

• zásady skladování nebezpe�ných chemických látek 

• sledování používání chemických látek a jejich skladování  

• provozní �ád pro sklady pohonných hmot, ho�lavých kapalin, tuhých maziv a pro 

sklady CHLP 
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3.4 Vymezení navrženého IS podle charakteru dopravní 

organizace 

3.4.1 Malé organizace 

Malá organizace je zákonem definována jako organizace, která zam�stnává mén� 

než 50 zam�stnanc�. Výhodou je jednoduchá organiza�ní struktura, která p�ináší nižší 

náklady na �ízení firmy a nižší míru byrokracie. 

 

U malých organizací, kde není t�eba vedení složitých evidencí, informa�ní systém 

využití nemá. Provozovatel n�kolika autobus� zájezdové dopravy s jednou provozní 

jednotkou m�že evidenci zapisovat nap�íklad do sešitu, protože nepot�ebuje údaje 

z jiných provozních jednotek.  

3.4.2 Velké organizace 

Jednou z velkých dopravních organizací �eské republiky jsou nap�íklad �eské 

dráhy, a.s. (�D). V této organizaci je t�eba aby evidence z pod�ízených PP byly k dispozici 

nad�ízeným PJ a DKV.  

 

Obr. �. 11: Organiza�ní schéma DKV Olomouc [21] 
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3.5 Využití IS pro environmentální manažerský systém 

dopravní organizace 
 

3.5.1 Environmentální manažerský systém EMS 

Environmentální manažerský systém EMS je zp�sob �ízení organizace, který 

respektuje otázky životního prost�edí.  

Informa�ní systém organizace bude prost�edkem vedení evidencí pro interní audity 

EMS, které povedou ke zlepšování �ízení organizace. 

Data z informa�ního systému mohou být organizací využita k posílení a udržování 

dobrých vztah� s ve�ejností.  

Zavedením vnit�ní kontroly dojde k šet�ení materiál�, energie a surovin a dalších 

zdroj�. Budou sníženy jak náklady na poplatky za zne�išt�ní jednotlivých složek životního 

prost�edí, tak i náklady na sankce a pokuty za poškozování ŽP. 

Bude dosaženo souladu s právními p�edpisy a zlepšena spolupráce se správními 

a kontrolními orgány státní správy.  

 

3.5.2 Environmentální manažerský systém EMAS 

Environmentální manažerský systém EMAS je proti systému EMS rozší�en 

o environmentální prohlášení organizace. Jsou specifikovány provád�né �innosti v rámci 

organizace, posouzeny všechny významné environmentální problémy, které plynou 

z �innosti organizace.  

Organizace musí mít k dispozici �íselné údaje o environmentálních aspektech. [22] 

Environmentální aspekty jsou organizací identifikovány a hodnoceny za ú�elem 

minimalizace negativního vlivu na životní prost�edí organizace. Na základ� 

vyhodnocených aspekt� jsou definovány firemní environmentální cíle a programy. 
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3.6 Efekty zavedení informa�ního systému 

3.6.1 Ekonomické efekty 

Ekonomické efekty systému spo�ívají v pravidelných vnit�ních kontrolách 

a následném vyhodnocení v organizaci. Když budou vedeny evidence stanovené 

zákonem, dojde k p�edcházení pokutám. Analýzou environmentálního ú�etnictví dojde 

ke snížení náklad� na životní prost�edí.  

IS se stane nástrojem k ur�ení finan�ní zát�že organizace související 

s povinnostmi v oblasti ochrany životního prost�edí. 

3.6.2 Ostatní efekty 

Napln�ní legislativních požadavk�. Efektivnost organizace, zmenšování dopad� 

na životní prost�edí, ochrana p�írodních zdroj�. Dojde ke zrychlení hlášení. 

Hlavní p�ínosy pro organizaci: 

• redukce provozních náklad�, úspora energií a surovin 

• snížení rizika sankcí ze strany orgán� statní správy 

• snížení rizika ekologických havárií, za které nese podnik odpov�dnost 

• zvýšení d�v�ryhodnosti organizace 

• posílení vztah� s ve�ejností, zvýšení image podniku 

• seznam platných provozních p�edpis� 

• seznam vnit�ních p�edpis� 
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4 Ov��ení návrhu 

4.1 Posouzení navrženého informa�ního systému s IS 

zvolené dopravní organizace  

Pro posouzení navrženého informa�ního systému jsem si zvolila informa�ní 

systém EisProW, používaný dopravní organizací �eské dráhy, a.s.  

Povinnosti �eských Drah se v oblastech ochrany životního prost�edí prolínají 

s povinnostmi Správy železni�ní dopravní cesty. 

V systému EisProW je vedena evidence v oblastech ochrany ovzduší a 

odpadového hospodá�ství. Sí�ová verze programu byla spušt�na v roce 2002. 

V roce 2007 p�ipravovaly �D vedení i pro vodní hospodá�ství, ale na konci roku 2007 bylo 

rozhodnuto že evidence v systému EisProW by byly pro organizaci nepodstatné 

a obsáhlé. 

Nevýhodou systému EisProW je, že nesleduje údaje o �innosti organizace 

z oblasti hluku a vibrací, oblasti p�írody a krajiny a oblasti energií, tyto údaje organizace 

shromaž	uje a zaznamenává jiným zp�sobem. Vedle zákonných povinností organizace 

sleduje také náklady na ochranu životního prost�edí. 

 

Obr. �. 12: Schéma komunikace informa�ního systému 
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Navržený systém obsahuje aktualizace platné legislativy, což organizaci umožní 

v�asná povinná hlášení a p�edejití sankcím z d�vodu porušení nebo nespln�ní právních 

p�edpis�. P�edpokládaná je dostupnost IS všem provozním pracovištím, provozním 

jednotkám a dep�m kolejových vozidel, v každém pracovišti je tedy nutné školení osoby, 

která bude evidenci v systému provád�t.  

 

Dostupná data z jednotlivých provozních pracoviš� budou sloužit ke komunikaci 

s obcemi s rozší�enou p�sobností a komunikaci s ve�ejností a zárove� uložením do 

databáze budou k dispozici nad�ízeným provozním jednotkám podle organiza�ní struktury 

uložené v kost�e IS. 

 

Byly navrženy interní indikátory, které slouží ke zlepšení �ízení organizace, externí 

indikátory pak ke komunikaci s ve�ejností. 

 

4.1.1 OVZDUŠÍ  

 Navržený informa�ní systém v oblasti OVZDUŠÍ usnadní organizaci evidenci 

zdroj� a výpo�et poplatk� za zne�ist�ní v souladu s platnou legislativou a vnit�ními 

pravidly podniku. Systém zajistí také komplexní p�ehled o sankcích a investicích v oblasti 

ovzduší. Tyto položky organizaci umožní sledování výše sankcí z d�vodu úniku 

škodlivých látek do ovzduší a vynaložené náklady na zavedení do provozu za�ízení, které 

emise t�chto látek omezují. 

 

Zdroje zne�išt�ní ovzduší budou centráln� spravovány databázovým informa�ním 

systémem do kterého budou mít  p�ístup oprávn�né osoby nap�. skladník, pracovník 

managementu, laborant nebo podnikový ekolog.  
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4.1.2 VODA 

 Navržený informa�ní systém v oblasti VODA usnadní organizaci evidenci spot�eby 

vody podle jednotlivých míst, ve kterých je voda v organizaci odebírána, oproti systému 

EisProW jsou sledována opat�ení ke snížení spot�eby vody, op�tovným používáním vody 

�ist�né ve vlastní �OV dojde ke snížení ro�ní spot�eby vody a snížení poplatk� za 

zne�is�ování vody. IS má k dispozici evidenci látek nebezpe�ných vodám, jejichž evidenci 

organizaci stanoví zákon. 

Informace o odb�ru vody budou centráln� spravovány databázovým informa�ním 

systémem do kterého budou mít  p�ístup oprávn�né osoby nap�. skladník, pracovník 

managementu, laborant nebo podnikový ekolog.  

 

4.1.3 ODPAD 

Navržený informa�ní systém v oblasti ODPAD umožní pr�b�žné evidence odpad� 

p�i každém vzniku, zneškodn�ní nebo p�edání odpadu, automatickou generaci hlášení o 

produkci a nakládání s odpady. Dojde k usnadní evidenci p�i produkci v�tšího množství 

odpadu. Systém zajistí komplexní p�ehled o vzniku odpad� v jednotlivých provozech, a 

jejich následném odstra�ování. Zajistí organizaci podklady pro zavedení opat�ení ke 

snížení vzniku odpad�. 

 

Vznik a nakládání s odpadem bude centráln� spravováno databázovým 

informa�ním systémem do kterého budou mít  p�ístup oprávn�né osoby nap�. skladník, 

pracovník managementu, laborant nebo podnikový ekolog. Tito pracovníci budou moci 

sledovat pohyb odpadu v podniku a jeho odstra�ování.  

 

4.1.4 HLUK A VIBRACE 

 Navržený informa�ní systém v oblasti HLUK a VIBRACE obsahuje evidenci 

pracoviš�, které jsou zdrojem hluku a vibrací. Je sledován po�et pracovních míst, kde 

nevyhovuje úrove� hluku a vibrací a po�et zasažených zam�stnanc�.  

 

Systém umožní evidenci náklad� vynaložených na protihluková opat�ení. 
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4.1.5 P�ÍRODA A KRAJINA 

 Navržený informa�ní systém v oblasti P�ÍRODA a KRAJINA zajistí organizaci 

komplexní p�ehled o zásazích do zelen� v souladu s platnou legislativou, umožní evidenci 

starých zát�ží, hubení plevele a dokumentaci údržby zelen�. Sledováním náklad� na 

údržbu zelen�, bude možné sledovat vývoj náklad� a porovnávat je s p�edchozím 

obdobím.  

  

4.1.6 NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ 

 Navržený informa�ní systém v oblasti NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ zajistí komplexní 

p�ehled o p�epravovaných nebezpe�ných látkách v souladu s platnou legislativou a 

vnit�ními p�edpisy podniku. Umožní organizaci nakládání s nebezpe�ným zbožím, 

vypln�ní a vytišt�ní eviden�ního listu pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území �R, 

z ceníku oprávn�ných dopravc� bude možné vybrat toho nejlevn�jšího. Systém také 

umožní uložení dokumentace p�ípadné havárie, sledovat náklady na odstra�ování 

havárie.  

  

4.1.7 ENERGIE 

Navržený informa�ní systém v oblasti ENERGIE usnadní organizaci sledování  

spot�ebované elektrické energie, paliva a plynu. 

 

Systém zajistí komplexní p�ehled o množství spot�ebované elektrické energie, 

paliva, plynu na jednotlivé provozy, celkové spot�ebované množství na provozní 

pracovišt�. Na základ� množství spot�ebované energie IS umožní vytvo�ení odb�rového 

diagramu.  
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4.1.8 NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 

Navržený informa�ní systém v oblasti nakládání s chemickými látkami usnadní 

organizaci evidenci p�i používání v�tšího množství chemických látek. Systém zajistí 

komplexní p�ehled o použití, skladování a zna�ení obal� v souladu s platnou legislativou. 

Používané chemické látky budou centráln� spravovány databázovým informa�ním 

systémem do kterého budou mít  p�ístup oprávn�né osoby nap�. skladník, pracovník 

managementu, laborant nebo podnikový ekolog. Tito pracovníci budou moci sledovat 

pohyb chemických látek v podniku a jejich využití.  

 

Systém evidence zabezpe�í nakládání s chemickými látkami v souladu s platnou 

legislativou a vnit�ními pravidly podniku jako je zna�ení chemických látek, skladování, 

omezení p�ístupu k chemickým látkám. 
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5 Záv�r 

5.1 Klady a zápory návrhu 

 V požadavcích na informa�ní systém jsou zahrnuty oblasti, hluk a vibrace, p�íroda 

a krajina, nebezpe�né zboží, energie a nakládání s chemickými látkami, které dostupné 

informa�ní systémy ne�eší. Hlavním d�vodem je, že v t�chto oblastech nejsou podávána 

hlášení státní správ�. Byla vy�ešena otázka komunikace informa�ního systému.  

Nevýhodou je p�edpoklad nutnosti dostupnosti systému všem provozním 

pracovištím organizace, p�ítomnost vyškolené osoby, která bude zodpov�dná za vedení 

evidence. 

 

5.2 P�ínos výsledk� zpracované a p�edkládané BP 

Zavedením nového informa�ního systému v organizaci vždy dojde k zásahu 

do �innosti n�kolika lidí, kte�í budou mít víc práce, ale povede to ke zlepšení �ízení.  

Když budeme mít informace o nákladech na ochranu životního prost�edí, m�žeme 

zavést environmentální manažerský systém EMS.  

Navržený informa�ní systém má vazby na regula�ní, informa�ní a vzd�lávací 

nástroje, které umožní environmentální �ízení organizace. 

Ú�elem regula�ních nástroj� je snižování negativní dopad� organizace na životní 

prost�edí. 

Ú�elem informa�ních nástroj� je poskytování environmentálních informací, 

informací o stavu životního prost�edí a informací o vlivu podniku na životní prost�edí. 

Ú�elem vzd�lávacích nástroj� je p�edávání informací. Pat�í sem vzd�lávací aktivity 

organizace, kursy, školení, vydávání publikací. 
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5.3 Podíl vlastní práce p�i zpracování IS 

Ve své práci jsem vycházela z platných právních p�edpis�, a dostupných 

informa�ních systém�. Mou vlastní prací jsou schémata a p�edstava informa�ního 

systému. Povinné požadavky na informa�ní systém jsou p�evzaté  ze zákon�, nepovinné 

požadavky jsem sama navrhla. 

 

5.4 Spln�ní cíl� bakalá�ské práce 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo navržení požadavk� na informa�ní systém 

v oblasti ochrany životního prost�edí pro dopravní organizaci ve kterém byly zahrnuty 

krom� oblastí ovzduší, voda a odpady i oblasti, hluk a vibrace, p�íroda a krajina, 

nebezpe�né zboží, energie a nakládání s chemickými látkami. Navržené požadavky 

umožní krom� zákonných povinností organizace i využití dat informa�ního systému pro 

environmentální �ízení dopravní organizace, komunikaci provozních jednotek mezi sebou, 

komunikaci s ve�ejností a se státní správou.  

Cíl práce se poda�ilo vystihnout. Výsledek je možné použít k dalšímu zpracování. 
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P�ílohy 

P�íloha A: Celé názvy základních použitých platných zákon�, 

vyhlášek a na�ízení  
 

• Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu. 

• Zákon �. 86/2002 Sb., Úplné zn�ní zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o 

zm�n� n�kterých dalších zákon� (zákon o ochran� ovzduší) ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. 

• Na�ízení vlády �. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam zne�iš�ujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

zne�iš�ování životního prost�edí. 

• Zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon). 

• Vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 450/2005 Sb., Vyhláška o 

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 

zp�sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod�ování a odstra�ování jejich 

škodlivých následk�. 

• Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

(úplné zn�ní).  

• Zákon �. 114/1992 Sb., �eské národní rady, ze dne 19. února 1992, o ochran� 

p�írody a krajiny.  

• Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon�. 

• Zákon �. 59/2006 Sb., ze dne 2. února 2006, o prevenci závažných havárií 

zp�sobených vybranými nebezpe�nými chemickými látkami nebo chemickými 

p�ípravky a o zm�n� zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o 

zm�n� n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a zákona 

�. 320/2002 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých zákon� v souvislosti s ukon�ením 

�innosti okresních ú�ad�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (zákon o prevenci 

závažných havárií).  

• Na�ízení (ES) �. 1272/2008 o klasifikaci a ozna�ování látek a sm�sí = na�ízení 

CLP. 

• Zákon �. 25/2008 Sb., o integrovaném registru zne�iš�ování životního prost�edí. 

• Zákon �.180/2005 Sb., zákon o podpo�e výroby elekt�iny z obnovitelných zdroj� 

energie a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o podpo�e využívání obnovitelných 

zdroj�). 
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P�íloha B: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok 
    Tabulka 5a: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok [2] 
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Tabulka 5b: Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok [2] 
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P�íloha C: Látky nebezpe�né vodám       
 
Vodní zákon specifikuje 9 skupin látek, které jsou nebezpe�né vodám: [6] 
 

1. Metaloidy, kovy a jejich slou�eniny: 

        

1. zinek        6. selen       11. cín    16. vanad 

2. m�	          7. arzen      12. baryum   17. kobalt 

3. nikl         8. antimon     13. berylium  18. thalium 

4. chrom        9. molybden    14. bor       19. telur 

5. olovo 10. titan     15. uran  20. st�íbro 

  

2. Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvláš� nebezpe�ných látek.  

 

3. Látky, které mají škodlivý ú�inek na chu� nebo na v�ni produkt� pro lidskou spot�ebu 

pocházejících z vodního prost�edí, a slou�eniny mající schopnost zvýšit obsah t�chto 

látek ve vodách. 

 

4. Toxické nebo persistentní organické slou�eniny k�emíku a látky, které mohou zvýšit 

obsah t�chto slou�enin ve vodách, vyjma t�ch, jež jsou biologicky neškodné nebo se 

rychle p�em��ují ve vod� na neškodné látky. 

 

5. Elementární fosfor a anorganické slou�eniny fosforu. 

 

6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného p�vodu. 

 

7. Fluoridy. 

 

8. Látky, které mají nep�íznivý ú�inek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a 

dusitany. 

 

9. Kyanidy. 



 
  2010 

 
v 

P�íloha D1: Struktura dat oblasti OVZDUŠÍ 

 

Obr. �. 10: Struktura dat oblasti OVZDUŠÍ 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast ovzduší, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního prost�edí, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Provozní evidence 

• evidence zdroj� zne�išt�ní ovzduší, provozní hodiny zdroje zne�išt�ní 

Technologické provozy 

• soupis technologických zdroj� zne�iš�ování v PP 

Provozní hodiny 

• provozní hodiny zdroj� zne�išt�ní ovzduší 

Palivo 

• spot�ebované palivo na jednotlivé kotle, deník rozboru paliva, deník paliv 

Emise 

• výpo�et na základ� provozních hodin zdroj� zne�išt�ní ovzduší p�i použití 

p�edepsaného paliva 

Tmavost kou�e 

• informace o m��ení tmavosti kou�e podle zdroje zne�išt�ní ovzduší 
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Pachové látky 

• m��ení v pachové stop� 

• po�et stížností na zápach 

Kategorie a za�azení zdroje zne�išt�ní 

• kategorie a za�azení zdroje zne�išt�ní v PP 

Indikátory interní 

• po�et únik� škodlivých látek do ovzduší v d�sledku provozních poruch nebo 

havárií 

• objem úniku škodlivých látek 

• škody zp�sobené úniky škodlivých látek 

• výše náhrad škod p�i únicích škodlivých látek do ovzduší 

Indikátory externí 

• informace o dodržování emisních limit� 

• náklady na provoz za�ízení omezujících plynné emise škodlivých látek 

Dokumentace havárie 

• místo havárie, uniklá látka, rozsah havárie 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní právních p�edpis� (K�) 

• výše pokut za p�ekro�ení emisí (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí (K�) 

Investice 

• investice v oblasti ovzduší (K�) 

• náklady na provoz za�ízení omezujících plynné emise škodlivých látek 
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Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o p�ekro�ení 

nejvýše p�ípustného množství zne�iš�ující látky  

Náklady na provoz a údržbu 

• náklady na provoz a údržbu rozd�lené podle kódu pracovišt�, je možné s�ítání 

náklad� podle stejného kódu pracovišt� 

Prahové hodnoty zne�iš�ujících látek 

• prahové hodnoty zne�iš�ujících látek kg/rok (p�íloha B) 

Výpo�et poplatk� 

• výpo�et výše poplatk� za zne�iš�ování ovzduší jednotlivými druhy zdroj� 

zne�iš�ování 

 

D2: Struktura dat oblasti VODA 

 

Obr. �. 11: Struktura dat oblasti VODA 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast vodního hospodá�ství, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 
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Provozní deník 

• kód PJ, datum ode�tu, stav m��idla 

Vodné 

• náklady na vodné v jednotlivých PP, PJ, DKV 

Sto�né 

• náklady na sto�né v jednotlivých pracovištích PP, PJ, DKV 

 

Rozbory vod 

• rozbory vod podle kódu provozních pracoviš�, seznam firem, provád�jících rozbory 

vod a jejich ceník  

Smlouvy VH 

• smlouvy uzav�ené s ú�ady pro pot�ebu vodního hospodá�ství se�azené podle data 

platnosti 

Hlášení 

• povinná ro�ní hlášení v oblasti vodního hospodá�ství, adresá� s kódy obcí ve 

kterých se jednotlivé PJ nachází 

Pitná voda 

• množství spot�ebované pitné vody (l/rok) 

Užitková voda 

• množství spot�ebované užitkové vody (l/rok) 

Poplatky 

• poplatky za používání pitné a užitkové vody 

Látky nebezpe�né vodám 

• seznam látek nebezpe�ných vodám, které stanoví zákon (p�íloha C) 

Indikátory interní 

• celková ro�ní spot�eba pitné vody (m3) 

• celková ro�ní spot�eba užitkové vody (m3) 

• ú�innost vlastní �OV (%) 

• nakládání s kaly z �OV 
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Indikátory externí 

• celková ro�ní spot�eba vody (m3) 

• podíl op�tovn� používané vody (%)  

• opat�ení organizace ke snižování spot�eby vody, vynaložené náklady na tato 

opat�ení 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní platných právních p�edpis� v oblasti 

vodního hospodá�ství (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• investice v oblasti vodního hospodá�ství (K�) 

Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o p�ekro�ení 

nejvýše p�ípustného množství zne�iš�ující látky p�i úniku látky do vody 

Náklady na provoz a údržbu 

• vynaložené náklady na provoz a údržbu �OV 

Sledované profily 

• profily míst, kde je provád�no m��ení spot�eby vody 

�íselník vodních tok� 

• �íselník vodních tok�, které mohou být v d�sledku �innosti organizace ohroženy 

Výpo�et poplatk� 

• výpo�et výše poplatk� za zne�iš�ování vody 
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D3: Struktura dat oblasti ODPADY 

 

Obr. �. 12: Struktura dat oblasti ODPADY 

Legislativa  

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast odpadové hospodá�ství, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Evidence doklad� 

• hospodá�ská smlouva, kolauda�ní rozhodnutí, provozní �ád skladu nebezpe�ných 

odpad�, školení zam�stnanc�, atd. 

• upozorn�ní blížícího se p�i konce data platnosti 

Hlášení 

• povinná ro�ní hlášení v oblasti odpadového hospodá�ství, adresá� s kódy obcí ve 

kterých se jednotlivé PP nachází 
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Karta odpadu 

• obsahuje kód odpadu podle katalogu odpad�, název odpadu, kategorie odpadu, 

množství (t), kód pracovišt�, kde odpad vzniká, kód provozovny ve které odpad 

vzniká 

Tabulka 6: Struktura karty odpadu 

Provozovna: 

Pracovišt� Název 

odpadu 

Kód druhu 

odpadu 

Kategorie odpadu množství 

odpadu [t] 

     

 

Identifika�ní list 

• IS umožní vypln�ní identifika�ního listu nebezpe�ného odpadu (p�íloha E) a jeho 

následné vytišt�ní 

Eviden�ní list 

• IS umožní vypln�ní eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území 

�R (p�íloha F) a jeho následné vytišt�ní 

P�vodce odpadu 

• kódy a názvy p�vodc� odpadu 

Zdroj odpadu 

• kódy pracoviš�, které jsou považovány za zdroj odpadu 

Dopravci 

• seznam a ceník dopravc�, kterým odpad p�edáváme 

Náklady spojené s nakládáním s odpady 

• zneškodn�ní odpadu, ceník firem, p�eprava odpadu, �ist�ní nádob, zisky 

z druhotných surovin, správní poplatky, pokuty 

Katalog odpad� 

• každému odpadu je p�i�azen šestimístní kód, (má 20 skupin podle prvního 

dvoj�íslí) název a kategorie 
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Indikátory interní 

• podíl jednotlivých druh� odpad� na celkové produkci odpad� (O / N) 

• podíl odpad� využívaných uvnit� organizace (k recyklaci, jako druhotná surovina, 

jako energetická surovina) 

• podíl náklad� na odpadové hospodá�ství na celkových provozních nákladech 

Indikátory externí 

• množství nebezpe�ných odpad�, jejichž produkci se p�edešlo zm�nou suroviny 

nebo technologie 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• sankce v oblasti odpadového hospodá�ství za porušení a nepln�ní právních 

p�edpis� (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• investice v oblasti odpadového hospodá�ství (K�) 

Správní �ízení a limity 

• evidence vedená podle �ísla správního �ízení, obsahuje informace o zahájeném 

správním �ízení z d�vodu nedodržení nebo porušení právních p�edpis� v oblasti 

odpadového hospodá�ství 

P�epo�tová tabulka odpad� 

• p�evod množství vzniklého odpadu na pracovišti na t (p�íloha H) 

Shromaž	ování odpad� 

• základní technické požadavky na shromaž	ovací prost�edky 

• shromaž	ování podle jednotlivých druh� a kategorií odpad� 

• seznam míst s kódy, kde jsou odpady v organizaci shromaž	ovány 
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Odstra
ování odpad� 

• seznam a ceník oprávn�ných firem, kterým odpad p�edáváme,  

• množství odstran�ného odpadu v jednotlivých PJ  

 

D4: Struktura dat oblasti HLUK a VIBRACE 

 
Obr. �. 13: Struktura dat oblasti HLUK a VIBRACE 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast hluk a vibrace, obsahuje odkaz na stránky ministerstva zdravotnictví, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Zdroj hluku 

• kód pracovišt�, které je zdrojem hluku 

Zdroj vibrací 

• kód pracovišt�, které je zdrojem vibrací 

Indikátory interní 

• úrove� hluku a vibrací na pracovištích, po�et zasažených zam�stnanc� 

• náklady pot�ebné k dosažení požadované imisní úrovn� hluku a vibrací  

• po�et pracovních míst, kde nevyhovuje úrove� hluku a vibrací 
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Indikátory externí 

• po�et opat�ení a vynaložené náklady ke zmenšení emisí hluku  

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nepln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�ní správních rozhodnutí 

Investice 

• náklady na protihluková opat�ení 

Správní �ízení a limity 

• správní �ízení v d�sledku p�ekro�ení imisních limit� 

Náklady na protihluková opat�ení 

• náklady na stavební protihluková opat�ení (protihlukové st�ny u zkušebny vozidel, 

izolace st�n) 

• náklady na technická protihluková opat�ení (mazání okolk�) 

Stížnosti 

• po�et stížností na hluk a vibrace  
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D5: Struktura dat oblasti P�ÍRODA a KRAJINA 

 

Obr. �. 14: Struktura dat oblasti P�ÍRODA a KRAJINA 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast p�íroda a krajina, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Hlášení 

• adresá� s kódy obcí ve kterých se jednotlivé PP nachází, pro pln�ní oznamovací 

povinnosti p�i zásazích do zelen� 

• vypln�ní a tisk žádosti o vydání povolení ke kácení d�evin rostoucích mimo les 

• vypln�ní a tisk oznámení o kácení d�evin rostoucích mimo les 

Indikátory interní 

• náklady na údržbu zelen� (K�) 

Indikátory externí 

• vývoj náklad� na údržbu zelen�, porovnání s p�edchozím obdobím 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 
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Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� (K�) 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí (K�) 

• sankce v d�sledku havárie (K�) 

Ceník firem 

• adresá� a ceník firem provád�jících sana�ní práce, adresá� a ceník firem 

provád�jících údržbu zelen� 

Staré zát�že 

• dokumentace staré zát�že, náklady na pr�zkum a odstran�ní staré kontaminace 

p�dy 

Hubení plevele 

• chemické látky používané k hubení plevele,  

Údržba zelen� 

• po�et strom� rostoucích mimo les (ks), ke�e (m3), náklady na údržbu zelen� (K�) 
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D6: Struktura dat oblasti NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ 

 

Obr. �. 15: Struktura dat oblasti NEBEZPE�NÉ ZBOŽÍ 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

p�epravu nebezpe�ného zboží, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního 

prost�edí, p�i spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Hlášení 

• adresá� s kódy obcí ve kterých se jednotlivé PJ nachází, pro pln�ní oznamovací 

povinnosti p�i p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Dokumentace havárie 

• místo havárie, uniklá látka, rozsah havárie 

Kemler- kód 

• Keller�v kód pro p�evážené nebezpe�né látky, zna�í nebezpe�nost nebezpe�né 

látky pro pot�eby p�epravy podle dohod ADR a RID 

UN-kód 

• charakteristické �ty��íslí, p�i�azené chemickým látkám a jejich sm�sím 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 
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Export dat 

• odeslání dat ekologovi nad�ízené PJ, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• sankce v d�sledku havárie (K�) 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí 

Havárie 

• dokumentace havárie p�i p�eprav� nebezpe�ného zboží, datum havárie, místo 

havárie, odpov�dná osoba 

T�ídy nebezpe�ných látek 

• seznam t�íd nebezpe�ných látek podle platné legislativy 

Školení 

• školení zam�stnanc� p�i nakládání s nebezpe�ným zbožím 

Seznam dopravc� 

• seznam dopravc� oprávn�ných k p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Ceník dopravc� 

• ceník dopravc� oprávn�ných k p�eprav� nebezpe�ného zboží 

Eviden�ní list 

• eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území �R (p�íloha G) 
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D7: Struktura dat oblasti ENERGIE 

 

Obr. �. 16: Struktura dat oblasti ENERGIE 

Legislativa 

• seznam platné legislativy, seznam platných provozních a vnit�ních p�edpis�  pro 

oblast energie, obsahuje odkaz na stránky ministerstva životního prost�edí, p�i 

spušt�ní systému je nutná aktualizace 

Energie 

• množství spot�ebované elektrické energie, využití elektrické energie, cena energie 

(K�) 

Palivo 

• množství spot�ebovaného paliva, využití paliva, cena paliva (K�) 

Plyn 

• množství spot�ebovaného plynu, cena plynu (K�) 

Vytáp�ní 

• množství spot�ebované energie a paliv na vytáp�ní jednotlivých provoz� 

Odb�rový diagram 

• sestavení odb�rového diagramu na základ� množství spot�ebované energie, 

kontrola množství spot�ebované energie 
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Indikátory interní 

• množství spot�ebované energie, paliva plynu na jednotlivé provozy, využití energie 

Indikátory externí 

• celkové množství spot�ebované energie, paliva, plynu   

• opat�ení organizace ke snižování spot�eby energie, vynaložené náklady na tato 

opat�ení 

Import dat 

• uložení zm�n do informa�ního systému 

Export dat 

• odeslání dat z PP�PJ�DKV, podle organiza�ní struktury, na�tení dat pro tisk 

Sankce 

• pokuty a sankce za porušení a nespln�ní právních p�edpis� 

• pokuty a sankce za nespln�né správní rozhodnutí 

Investice 

• investice do energeticky ú�inn�jších za�ízení 

 

 



 
  2010 

 
xxi 

P�íloha E: Obsah identifika�ního listu nebezpe�ného odpadu  

Tabulka 7: Identifika�ní list nebezpe�ného odpadu [Zdroj: www.mzp.cz] 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpad�):  

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpad�):  

3. Kód podle ADR nebo COTIF:   

4. P�vodce odpadu nebo oprávn�ná osoba  
Firma (název):  
Ulice:  
Místo a PS�:  
I�O:  
Osoba oprávn�ná jednat jménem p�vodce odpadu nebo oprávn�né osoby:  
Telefon/Fax:  

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:  

6. Nebezpe�né vlastnosti odpadu:  

7. Bezpe�nostní opat�ení p�i manipulaci, skladování a p�eprav� odpadu 
 7.1 Technická opat�ení:  
 7.2 Doporu�ené osobní ochranné pracovní prost�edky 

- dýchací orgány:  
- o�i:  
- ruce:  
- ostatní �ásti t�la:  

 7.3 Protipožární vybavení:  

8. Opat�ení p�i nehodách, haváriích a požárech:  
 8.1 Lokalizace:  
 8.2 První pomoc:  
 8.3 Další pokyny:  
 8.4 Telefonické spojení:  
 Hasi�i:   
 Zdravotní služba:   
 Policie:   

9. Ostatní d�ležité údaje:  
9.1 Toxikologické údaje: 
9.2 Ekologické údaje: 
9.3 Další údaje: 

10.  Za správnost údaj� uvedených v identifika�ním listu odpovídá: 
Firma (název):  
Ulice:  
Místo:  
PS�:  
I�O:  
Osoba oprávn�ná jednat jménem firmy:  
Telefon/Fax:   
 
 
 

Datum vyhotovení Podpis a razítko 
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P�íloha F: Eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po 

území �R 

Tabulka 8: Eviden�ní list pro p�epravu nebezpe�ných odpad� po území �R  

[Zdroj: www.mzp.cz ] 

 �íslo listu 
  

1.  Odesílatel: 6.  Dopravce 1: 
oprávn�ná osoba (název): Název: 
Ulice, �.p.: Ulice, �.p.: 
Místo a PS�: Místo a PS�: 
Telefon / Fax: Telefon / Fax: 
I�:                                        I�ZÚJ: I�:                                        I�ZÚJ: 

2.  P�íjemce: Kód druhu dopravy *): 
Oprávn�ná osoba (název): Registra�ní zna�ka taž. vozu: 
Ulice, �.p.: Užit. hm. taž. vozu (t): 
Místo a PS�: Registra�ní �íslo náv�su: 
Telefon / Fax: Užit. hm. náv�su (t): 
I�:                                        I�ZÚJ: Registra�ní zna�ka p�ív�su: 

3.  Místo nakládky: Užit. hm. p�ív�su (t): 
Oprávn�ná osoba (název): �íslo želez. vagónu: 
Ulice, �.p.: �íslo vodní, letecké zásilky: 
Místo a PS�: 7.  Dopravce **): 
Telefon / Fax: Název: 
I�:                                        I�ZÚJ: Ulice, �.p.: 

4.  Místo vykládky: Místo a PS�: 
Oprávn�ná osoba (název): Telefon / Fax: 
Ulice, �.p.: I�:                                         I�ZÚJ: 
Místo a PS�: Kód druhu dopravy *): 
Telefon / Fax: Registra�ní zna�ka taž. vozu: 
I�:                                        I�ZÚJ: Užit. hm. taž. vozu (t): 

5.  P�ipojené doklady: Registra�ní �íslo náv�su: 
Pokyny pro p�íp. nehody: Užit. hm. náv�su (t): 
Další doklady: Registra�ní zna�ka p�ív�su: 

 Užit. hm. p�ív�su (t): 
 �íslo želez. vagónu: 
 �íslo vodní, letecké zásilky: 

 
Pol. Název nebezpe�ného odpadu dle 

Katalogu odpad� 
Kód odpadu dle 
Katalogu  odp. 

Množství 
(t). 

8. 9. 10. 11. 
    

    
12. Náklad p�edán dopravci: 13.  Náklad p�edán p�íjemci: 14. Náklad p�ijal: 

dne                   
20..         
hodin 

dne                   
20..       
hodin 

  dne                 
  20..         

hodin 
Odesílatel: Dopravce: P�íjemce: 

Razítko a podpis: Razítko a podpis: Razítko a podpis: 
   15. P�vodce:   
   
   *) 1 - silni�ní, 2 - železni�ní, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná 

**) vypl�uje se jen p�i více dopravcích p�i p�ekládce nákladu 
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P�íloha G: EisProW 2000 

 
Obr. �. 20: Blokové schéma oblasti OH systému EisProW 2000 [23] 

 

 
Obr. �. 21: Blokové schéma oblasti VH systému EisProW 2000 [23] 
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Obr. �. 22: Blokové schéma oblasti OO systému EisProW 2000 [23] 
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P�íloha H: P�epo�tová tabulka odpad� 
Tabulka 9: P�epo�tová tabulka odpad�  [4] 
Název Jednotka  Tuny 

výbojka, zá�ivka 1 ks 0,00033 t 

olejové filtry 1 ks 0,0005 t 

olej (podskupina 1302) 1 l 0,00095 t 

pneumatika 1 ks 0,01 t 

pneumatika (nákl.) 1 ks 0,025 t 

piliny d�ev�né 1 m³ 0,2 t 

od�ezky, t�ísky d�eva 1 m³ 0,3 t 

odpad z demolice 1 m³ 1,6 t 

stavební su� 1 m³ 1,3 -1,5 t 

písek 1 m³ 2 t 

zne�išt�ná zemina 1 m³ 1,5 - 1,8 t 

tuhý komunální odpad (TKO) 1 m³ 0,15 t 

odpadní dehtová lepenka 1 m³ 1,1 t 

olov�né baterie (AKU) - nákladní 1 ks 0,040 t 

olov�né baterie (AKU) 1 ks 0,015 t 

suché baterie (mono�lánky) 1 ks 0,0002 t 

betonový kal 1 m³ 1,5 t 

kal z �OV 1 m³ 1 t 

stabilizovaný kal 1 m³ 1,2 t 

shrabky z �eslí 1 m³ 0,3 t 

p�epravka 1 ks 0,002 t 

obsah kontejneru na sklo 1 m³ 2,0 t 

plechovky od  barev 1 ks 0,0005 t 

chladící kapalina 1 l 0,001 t 

akumulátorová kyselina (odpadní H2SO4) 1 l 0,0013 t 

odpadní aceton (�edidla) 1 l 0,0008 t 

organická rozpoušt�dla 1 l 0,001 t 

etylenglykol 1 l 0,0013 t 

odpadní vývojky a ustalova�e 1 l 0,0011 t 

odpadní technický benzín 1 l 0,00085 t 

líh s benzínem 1 l 0,0008 t 

odpadní �istící prost�edky 1 l 0,0009 t 

odpadní brzdová kapalina (Butanol) 1 l 0,001 t 

kompostárny (tráva, sláma apod.) 1 m³ 0,7 t 

PET lahve 1 m3 0,05 t 

Sb�rový papír nepaketovaný 1 m3 0,8 t 

 

 


