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Anotace 

Tato práce se věnuje problematice závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek 

dle směrnice Rady 2012/18/EU, tzv. SEVESO III direktivy. Seznamuje s legislativním 

rámcem v oblasti chemických látek a prevence závaţných havárií, přičemţ uvádí také důleţité 

závaţné průmyslové havárie, které se podílely na jejím vývoji. Dále se podrobně zabývá 

rozborem SEVESO III direktivy, zejména rozdíly v klasifikaci dle směrnic 67/548/EHS 

(DSD), 1999/45/EHS (DPD) a nařízení 1272/2008/ES (CLP), které se závaţným způsobem 

dotýkají přílohy I SEVESO III direktivy, která musí být na základě těchto změn 

harmonizována do právních předpisů jednotlivých členských států.  
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Abstrakt 

This work is dedicated to the control of major-accident hazards involving dangerous 

substances in accordance with Council directive 2012/18/EU, the so-called SEVESO III 

directive. Acquainted with the legislative framework on chemicals and prevention of major 

accidents and states also important to serious industrial accidents that have participated in its 

development. Further details the analysis of SEVESO III directive, in particular the 

differences in classification according to directive 67/548/EEC (DSD), 1999/45/EC (DPD) 

and regulation 1272/2008/EC (CLP), which is seriously affecting Annex I SEVESO III 

directive, which must be based on the changes in the harmonized laws of the Member States. 
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Úvod 

V dnešním světě tvoří chemický průmysl a průmysl, ve kterém se hojně vyuţívají 

chemické látky neodmyslitelnou součást našich ţivotů. Chemické látky jako produkty 

chemického průmyslu nám přináší na jednu stranu spoustu výhod, bez kterých by moderní 

společnost jiţ nemohla existovat, na stranu druhou také spoustu starostí související zejména 

s jejich nebezpečností, které si běţný spotřebitel leckdy ani nedokáţe představit.  

 

Nakládání s chemickými látkami (jejich výroba, zpracování, skladování, přeprava atd.) 

v sobě ukrývá rizika, které mohou v konečném důsledku vést aţ k závaţné průmyslové 

havárii, s velmi váţnými následky. Těmto situacím bylo a je potřeba předcházet, musíme 

proto věnovat zvýšenou pozornost všem průmyslovým činnostem, při kterých se pouţívají 

látky, které by v případě úniku mohly způsobit závaţné dopady zejména na zdraví lidí, ţivotní 

prostředí a majetek. Bylo nutné nastavit pravidla pro kontrolu rizik a sníţení 

pravděpodobnosti vzniku závaţné havárie, které by byly řešeny nejen na úrovni podniků, 

resp. státu, ale také v mezinárodním měřítku. Právě z těchto i dalších důvodů vznikla 

směrnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO I direktiva, která byla prvním základním 

dokumentem pro země Evropského společenství v oblasti nebezpečí závaţných havárií s 

přítomností nebezpečných látek. Na základě zkušeností získaných uplatňováním SEVESO 

direktivy, dochází k jejímu vývoji, postupem doby je několikrát novelizována tak, aby kladla 

větší poţadavky na zajištění bezpečnosti.  

 

Poslední změnou v oblasti nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných 

látek je SEVESO III direktiva (2012/18/EU), reagující zejména na změnu systému klasifikace 

nebezpečných látek, čímţ dochází k zásadní transpozici některých ustanovení, proto je cílem 

mé diplomové práce věnovat pozornost právě těmto skutečnostem a názorně předvést změny 

a dopady vyplývající z této direktivy. 
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1  Důvody vzniku a vývoj legislativy pro oblast závaţných havárií 

1. 1  Prevence a připravenost na závaţné havárie v EU  

Důsledkem velkého počtu závaţných havárií, které měly v minulosti obrovské ztráty 

nejen na ţivotech, ale i ţivotním prostředí a majetku, postupem doby dochází k formování 

oblasti pravidel prevence a připravenosti na tyto závaţné havárie. Vývoj zákonů a 

prováděcích předpisů, které stanovují závazné postupy a povinnosti pro provozovatele ale i 

orgány státní zprávy reaguje na nevyhnutelný technologický pokrok a neustálé zvyšování 

mnoţství nebezpečných látek v jednotlivých provozech. Prvním a základním právním 

dokumentem pro tuto oblast byla směrnice Rady 82/501/EEC, nazývaná také jako SEVESO I 

direktiva, zaměřující se na prevenci závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek a na 

omezování jejich následků pro člověka i ţivotní prostředí. [1, 2] 

1.1.1  SEVESO I direktiva 

Směrnice Rady 82/501/EEC byla přijata v roce 1982 jako reakce na zvyšující se počet 

závaţných havárií ve světě. Směrnice je pojmenována dle italského města Seveso, kde došlo 

v roce 1976 k závaţné havárii, která způsobila únik dioxinu. Směrnice rovněţ reaguje na 

havárii s únikem cyklohexanu v britském Flixborough. Hlavním cílem SEVESO I direktivy 

bylo zavést jednotnou, harmonizovanou legislativu v členských zemích Evropské unie, 

týkající se prevence i připravenosti na závaţné průmyslové havárie a zpracovat i uplatňovat 

vhodná účinná opatření. SEVESO I direktiva nově stanovila povinnosti provozovatelům i 

orgánům státní správy pro oblast závaţných havárií, týkající se: 

Oznamovacích povinností a povinností zpracovat bezpečnostní studii – směrnicí byly pro 

provozovatele stanoveny limitní hodnoty nebezpečných látek. Podniky, přesahující tyto limity 

musí o této skutečnosti informovat  příslušné úřady formou oznámení, v případě, ţe se jedná o 

vysoce nebezpečné činnosti, musí také zpracovat bezpečnostní studii.  Oznámení musí 

obsahovat minimálně tyto informace: 

 Název provozovatele, adresu zařízení, sídlo provozovatele. 

 Jméno a funkci oprávněné osoby zařízení. 

 Informace umoţňující identifikovat nebezpečné látky. 

 Mnoţství a fyzikální formu nebezpečné látky nebo látek. 

 Prováděnou nebo plánovanou činnost v daném zařízení či skladu. 

 Informace o bezprostředním okolí závodu. 

 Opatření sniţující nebezpečí a související rizika. [1, 2] 
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Povinností vypracovat havarijní plány – provozovatelé spadající pod SEVESO I direktivu 

byli povinni vypracovat vnitřní havarijní plán, v případě, ţe hrozí závaţná havárie, je nutné 

zpracovat také vnější havarijní plán (tato povinnost spadá pod příslušné orgány státní správy). 

Povinnost poskytovat informace – povinnost poskytovat především pracovníkům, 

ohroţenému obyvatelstvu, ale i orgánům státní správy. 

Povinnost provádět kontroly – zajištění provádění kontrol rizikových provozů. [1, 3] 

 

SEVESO I direktiva byla celkem dvakrát revidována, poprvé v roce 1987 směrnicí 

Rady 87/216/EEC a podruhé v roce 1988 směrnicí Rady 88/610/EEC. Reagovala tak na 

závaţné havárie v indickém Bhópálu v roce 1984, kde došlo k úniků methylisokyanátu a 

havárii  ve švýcarské Basileji v roce 1986, který je spojen s kontaminací řeky Rýn rtutí. Obě 

revize, resp. doplnění směrnice, se týkaly, především rozšíření působnosti direktivy, zejména 

ke skladování nebezpečných látek. SEVESO I direktiva poskytla základní postup pro 

vytvoření taktiky v oblasti PZH, praktická aplikace v členských státech se však lišila. Příčinou 

byl fakt, ţe některá ustanovení této směrnice byly aţ příliš obecně formulována. Z tohoto 

důvodu došlo dne 9. prosince 1996 k její zásadní novelizaci, tedy k vydání směrnice Rady 

96/82/ES tzv. SEVESO II direktivy, která nahradila původní SEVESO I direktivu. [1 - 3] 

1.1.2  SEVESO II direktiva 

Směrnice Rady 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktiva nebo také COMAH (Control of 

major accident hazards) byla zpracována jednodušším a konzistentnějším způsobem neţ 

SEVESO I direktiva. Rozsah působnosti směrnice 96/82/EC byl rozšířen, dochází k zavedení 

nových poţadavků týkajících se: bezpečnosti systémů řízení, havarijního plánování, 

územního plánování a posílení kontrol, prováděných členskými státy. Dále uvádím 

nejzásadnější změny, ke kterým došlo přijetím SEVESO II direktivy: 

 Sloučení oblasti výroby a skladování nebezpečných látek (neodchází k rozlišování) 

 Seznam nebezpečných látek je podstatně zkrácen 

 Zařazení nových jmenovitě uvedených látek: sloučeniny arsenu (Oxid arseničný, kyselina  

     arseničná, oxid arsenitý, kyselina arsenitá) karcinogenní látky (Benzidin 4-aminofenyl,  

 dimethylkarbomyolchlorid), formaldehyd, zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan- 

     butanu, zemní plyn). 

 Úprava kategorií nebezpečných látek: zařazení látek nebezpečných pro ţivotní prostředí 

 Zavedení sčítání nebezpečných látek pro stanovení jejich celkového mnoţství  

     v zařízení. 
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 Poţadavek na vytvoření jednotného evropského informačního systému v oblasti prevence i 

vzniku závaţné havárie. [1 - 4] 

 

S ohledem na průmyslové havárie ve francouzském Toulouse, rumunském Baia Mare a 

holandském Enschede a studie karcinogenů a látek nebezpečných pro ţivotní prostředí, byla 

SEVESO II direktiva novelizována směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES. 

Nejdůleţitější rozšíření se týkala rizik vyplývajících ze skladovacích a zpracovatelských 

činností v těţebním průmyslu, pyrotechniky a výbušnin, a ze skladování dusičnanu amonného 

na bázi hnojiv. Vzhledem k těmto haváriím došlo ve směrnici k podstatným změnám, které se 

týkají následujících dodatků [1,5]: 

 

 Dodatky vztahující se k havárii v Baia Mare – zařazení procesů zpracování a skladování 

(hlušinové rybníky) s přítomností nebezpečných látek, při těţebních činnostech. [1, 4, 6] 

 Dodatky vztahující se k havárii v Enschede – zavedení klasifikace ADR pro výbušniny a 

stanovení vyšších limitních mnoţství pro látky klasifikované dle ADR podtřídou 1.4. [1, 6] 

 Dodatky vztahující se k havárii v Toulouse – samostatné uvedení hnojiv na bázi dusičnanu 

amonného dle obsahu  limitního mnoţství [1, 4, 6] 

 Dodatek týkající se studie karcinogenních látek - dochází k doplnění seznamu jmenovitě 

uvedených látek, dále rozdělení a zvýšení limitního mnoţství pro tuto skupinu z 1kg na 

0,5t (pro podlimitní mnoţství) a na 2t (pro nadlimitní mnoţství). Seznam karcinogenních 

látek byl rozšířen o tyto poloţky: 1,2-dibrommethan, 1,2-dimethyl hydrazin, diethyl sulfát, 

dimethyl sulfát, benzotrichlorid, hydrazin, 1,2-dibrommethan [1, 4, 6] 

 Dodatek týkající se látek nebezpečných pro životní prostředí: 

- Sníţení limitního mnoţství látek nebezpečných pro ţivotní prostředí R50 

(R50/53) z 200 na 100 (niţší limitní mnoţství) a z 500 na 200t (vyšší limitní 

mnoţství). 

- Sníţení limitního mnoţství látek nebezpečných pro ţivotní prostředí R51/53 

z 500 na 200t (niţší limitní mnoţství) a z 2000 na 500t (vyšší limitní 

mnoţství). 

- Doplnění látek do kategorie Ropné produkty (benzíny a primární benzíny) a 

zvýšení jejich niţšího limitního mnoţství z 2000t na 2500t a vyššího limitního 

mnoţství z 5000t na  25000t. [1, 4 - 6] 
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1.1.3  SEVESO III direktiva 

Zatímco stávající ustanovení SEVESO II direktivy odpovídají svému účelu a cíli, bylo 

potřeba provést některé změny s cílem dále zlepšit úroveň ochrany, zejména pokud jde o 

PZH. Zásadní změnou dotýkající se SEVESO III direktivy je ovšem přechod klasifikace 

nebezpečných látek EU dle směrnic Rady 67/548/EHS (DSD) a 1999/45/ES (DPD) na nějţ 

odkazuje příloha I. Systém klasifikace dle těchto směrnic byl nahrazen nařízením (ES) č. 

1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), které nabývá 

konečné účinnosti 1. června 2015 pro klasifikaci směsí. Nařízení CLP v Evropské unii 

provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek, jenţ byl 

přijat OSN (Organizací spojených národů). [7, 8] 

 

Hlavní cíle SEVESO III direktivy 

 Sladění přílohy I s nařízením CLP, při zachování současné vysoké úrovně ochrany. 

 Vyjasnění některých ustanovení, vedoucích ke zlepšení a prosazování směrnice. 

 Omezení administrativní zátěţe pro provozovatele a příslušné orgány. 

 Lepší přístup občanům k informacím o rizicích vyplývajících z činnosti průmyslových 

podniku, a o tom, jak se chovat v případě havárie. 

 Změna pravidel pro účast dotčené veřejnosti při rozhodovacím procesu včetně územního 

plánování. [7 - 9] 

 

SEVESO III direktiva (2012/18/EU) byla přijata dne 4. července 2012 a vstoupila v 

platnost dne 13. srpna 2012. Členské státy musí transponovat tuto směrnici nejpozději do 1. 

června 2015, do svých národních předpisů. Datum 1. června 2015 je také datum, kdy 

v konečnou účinnost vstupuje nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí (nařízení CLP). Směrnice SEVESO III, důvody jejího přijetí, změny i aplikace 

budou detailně dále rozebrány. [7, 8] 

Systém prevence závaţných havárií, uplatňovaný v členským zemích Evropské unie 

pomocí směrnice SEVESO je úspěšný a plní své cíle. Sytém je napodobován s menšími 

obměnami po celém světě. Neustálý vývoj a doplňovaní směrnice (uveden v kapitole 1.1.3 – 

SEVESO III direktiva) má za následek postupné sniţování počtu závaţných havárií v 

jednotlivých členských státech, coţ potvrzuje fakt, ţe provádění směrnice se v jednotlivých 

členských státech výrazně zlepšilo. Kaţdým rokem dochází v EU přibliţně k 20-35 závaţných 

haváriím. Graf 1 znázorňuje, klesající tendenci počtu závaţných havárií v členských státech, 
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byl sestaven na základě zpráv předkládaných členskými státy evropské Radě a hlášení 

závaţných havárií do systému eMARS (elektronická databáze pro podávání zpráv o 

závaţných haváriích). Tyto zprávy jsou podávány v tříletém období. Kvůli opoţděnému 

podávání zpráv, které je způsobeno neukončeným soudním řízením, se mohou počty o 

závaţných haváriích v období 2009 – 2011 ještě zvýšit. [7 - 10] 

 

Graf 1 Počet závaţných havárií v EU v letech 2000 – 20111 [10] 

 

 

 

Je nutné si uvědomit, ţe počet podniků spadajících pod SEVESO direktivu neustále 

roste, v současnosti zde spadá přibliţně 10000 průmyslových podniků. Na základě dat 

můţeme konstatovat, ţe dochází ke sníţení četnosti havárií, která byla po mnoho let vyšší neţ 

3 havárie vztaţené na 1 000 závodů ročně, nyní se tento počet sniţuje pod 3 havárie na 1000 

závodů ročně, a dále se očekává, ţe v blízké budoucnosti se přiblíţí hodnotě 2. Protoţe změny 

v systému klasifikace nebezpečných látek povaţuji za velmi důleţité, dále uvádím rozdíly a 

srovnání obou systému klasifikace dle směrnic DSD/DPD a nařízení CLP. [7, 11] 
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1.2 Srovnání systémů klasifikace dle směrnice DSD/DPD a nařízení CLP  

Nařízení CLP zavádí nový systém klasifikace ve srovnání s klasifikací dle směrnic 

DSD/DPD. Nejzásadnější změny a rozšíření se týkají:  

Nebezpečných fyzikálních vlastností - dochází k rozšíření nebezpečných fyzikálních 

vlastností, které jsou nahrazeny třídami fyzikální nebezpečnosti. Přehled nově zavedených 

tříd nebezpečnosti dle nařízení CLP a nebezpečných vlastností dle směrnice DSD/DPD 

uvádím v tabulce 1. 

Nebezpečných vlastností pro zdraví a životní prostředí, které jsou nahrazeny třídami 

nebezpečnosti pro zdraví a ţivotní prostředí, přehled uvádím v tabulce 2. 

Nebezpečné vlastnosti pro životní prostředí, které jsou nahrazeny třídami nebezpečnosti pro 

ţivotní prostředí, přehled uvádím v tabulce 3. [12-16] 

 

Tabulka 1 Přehled tříd fyzikální nebezpečnosti a nebezpečných fyzikálních vlastností [14] 

Třídy nebezpečnosti pro fyzikální 

nebezpečí dle nařízení CLP 

Nebezpečné fyzikální vlastnosti dle 

směrnice DSD/DPD 

Výbušniny      Výbušný 

Hořlavé plyny  Oxidující 

Hořlavé aerosoly   Extrémně hořlavý 

Oxidující plyny  Vysoce hořlavý 

Plyny pod tlakem  Hořlavý 

Hořlavé kapaliny    

Hořlavé tuhé látky   

Samovolně reagující látky a směsi    

Samozápalné kapaliny   

Samozápalné tuhé látky    

Samozahřívající se látky a směsi    

Látky a směsi, které při styku s vodou 

uvolňují hořlavé plyny 

 

Oxidující kapaliny   

Oxidující tuhé látky   

Organické peroxidy   

Látky a směsi korozívní pro kovy  
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Tabulka 2 Přehled tříd nebezpečnosti pro zdraví a nebezpečných vlastností pro zdraví [14] 

Třídy nebezpečnosti pro zdraví dle 

nařízení CLP 

Nebezpečné vlastnosti pro zdraví dle 

DSD/DPD 

Akutní toxicita  Vysoce toxický  

Ţíravost/dráţdivost pro kůţi   Toxický  

Váţné poškození očí / podráţdění očí   Zdraví škodlivý   

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůţe   Ţíravý, dráţdivý   

Mutagenita v zárodečných buňkách  Senzibilizující   

Karcinogenita   Karcinogenní   

Toxicita pro reprodukci  Mutagenní   

Toxicita pro specifické cílové orgány  - 

jednorázová expozice 

Toxický pro reprodukci    

Toxicita pro specifické cílové orgány  - 

opakovaná expozice   

 

Nebezpečnost při vdechnutí    

 

Tabulka 3 Přehled tříd nebezpečnosti pro ţivotní prostředí a nebezpečných vlastností pro ţivotní 

prostředí [14] 

Třídy nebezpečnosti pro ţivotní prostředí 

dle nařízení CLP 

Nebezpečné vlastnosti pro ţivotní 

prostředí dle směrnice DSD/DPD 

Nebezpečnost pro vodní prostředí Nebezpečný pro ţivotní prostředí    

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu  
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Výstražné symboly nebezpečnosti dle směrnic DSD/DPD jsou nahrazeny výstraţnými 

symboly dle nařízení CLP, jsou znázorněny na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Výstraţné symboly nebezpečnosti [17] 

 

Signální slova dle nařízení CLP jsou zavedena signální slova označují příslušnou úroveň 

závaţnosti nebezpečnosti za účelem varování   před moţným nebezpečím. Rozlišují se dvě 

úrovně: 

 „Nebezpečí“ je signální slovo označující závaţnější kategorie nebezpečnosti. 

 „Varování“ je signální slovo označující méně závaţné kategorie nebezpečnosti. 
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V nařízení CLP byly R – věty nahrazeny H – větami (Standardní věty nebezpečnosti), které 

jsou přiřazeny dané třídě a kategorii nebezpečnosti, která popisuje povahu nebezpečnosti 

dané nebezpečné látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti. 

V nařízení CLP byly S – věty nahrazeny P – větami (Pokyny pro bezpečné zacházení), 

popisující jedno nebo více doporučených opatření pro minimalizaci nebo prevenci 

nepříznivých účinků způsobených expozicí dané nebezpečné látce nebo směsi v důsledku 

jejího pouţívání nebo odstraňování. Nařízení CLP pouţívá 5 typů pokynů: hlavní, prevenci, 

reakci, skladování, odstraňování. [13-16] 

 

1.3 Závaţné průmyslové havárie ve světě  

Uvedení rozboru příčin a následků havárií s nebezpečnými chemickými látkami, 

ukazuje na praktických příkladech podstatu jejich nebezpečí, a tím přispívá k řešení této 

problematiky. Na jejich základě dochází k pravidelnému doplňování legislativy v oblasti 

kontroly nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek. Níţe uvádím dle 

mého názoru nejdůleţitější průmyslové havárie, které se podílely na vývoji Evropské 

legislativy v této oblasti. 

Flixborough – K havárii v britském 

Flixborough došlo dne 1.6.1974, z důvodu 

úniku a následného výbuchu a poţáru 

cyklohexanu v závodě společnosti Nypro. 

K úniku cyklohexanu dochází při procesu 

oxidace, která probíhá za tlaku 0,9Mpa a 

teplotě 75 stupňů v šesti reaktorech. Při 

havárii dochází k: 

 Usmrcení 28 lidí. 

 Těţkému zranění 36 lidí uvnitř závodu. 

 Poranění 53 lidí v přilehlém okolí. 

Příčina havárie: Nevhodně konstrukčně a materiálově řešený potrubní obchvat, který byl 

dodatečně proveden v důsledku odstavení jednoho reaktoru z důvodu netěsností. [1, 2, 18] 

Obrázek 2 Havárie ve Flixborough [45] 
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    Obrázek 3 Havárie v Sevesu 

 

 

 

  Obrázek 4 Havárie v Bhópálu [45] 

Seveso – Dne 10.7.1976 došlo v italském 

městě Seveso v chemickém závodu 

společnosti  ICMESA, která se zabývá 

výrobou herbicidu TCP (2,4,5 – 

trichlorfenolu), pouţívaného k likvidaci 

dřevnatých plevelů, k výbuchu reaktoru.  

Neţádoucím produktem při výrobě TCP je 

2,3,7,8 – tetrachlordibenzoparadioxin (dále jen 

dioxin), coţ je látka především vysoce toxická a 

znečišťující ţivotní prostředí, má embryotické, teratogenní, hepatototické a imunosupresivní 

účinky. Nebezpečnost dioxinu je dána především komplexností jeho vlastností.  

Příčina havárie: Důsledkem exotermické reakce dochází v reaktoru na výrobu TCP 

k nárůstu tlaku a teploty, přičemţ vznikal vedlejší produkt dioxin. Při překročení kritické 

hranice dochází k úniku látek pojistným ventilem do volného ovzduší. Největší chybou byl 

předpoklad úniku pouze 2,4,5 trichlorfenolu, aţ po cca dvou týdnech dochází ke zjištění a 

přiznání společnosti ICMESA, ţe unikl také smrtící dioxin. Důsledkem havárie v italském 

Sevesu dochází k úmrtí odhadem stovek lidí (přesné číslo zůstává utajeno), dále k váţnému 

poškození zdraví cca 650 obyvatel a utracení tisíce kusů dobytka. [1, 2, 19] 

Bhópál – Dne 2.12.1984 došlo v indickém 

městě Bhópál dosud k největší průmyslové 

havárii v historii s tragickými důsledky pro 

obyvatelstvo. Havárie se týká úniku 

methylisokyanátu a dalších nebezpečných 

látek (např. kyanovodík) v chemickém závodu 

společnosti Union Karbide Corporation USA 

vyrábějící insekticidy. Havárie má tragické 

následky, dochází k: 

 Zasaţení oblasti 60 km
2

. 

 Usmrcení 2000 lidí. 

 Zasaţení 150000 lidí (část z nich je postiţena trvalými následky). 

 Tisíce uhynulých zvířat. 
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Příčina havárie: Po vniknutí a smísení asi 900l vody s 40t kapalného methylisokyanátu, 

dochází k silné exotermické reakci, vedoucí ke skokovému zvýšení tlaku uvnitř zásobníku a 

následnému porušení bezpečnostního ventilu i betonového opouzdření. Během jedné hodiny 

dochází k úniku cca 30 tun methylisokyanátu  do ovzduší. Situaci zhoršují nepříznivé 

meteorologické podmínky, dochází k vytváření těţkých par, které rychle klesají k zemi. Při 

snaze omezit rozsah havárie pomocí bezpečnostních opatření, dochází ke zjištění, ţe některá 

z nich, byla ve špatném technologickém stavu nebo byla odpojena. Sirény, které byly v době 

cca 3 hodiny po havárii mobilizovány, měly spíše opačný efekt, došlo k přilákání části 

obyvatelstva. Z tohoto důvodu bylo potřebné přistoupit ke zpracování vnějších havarijních 

plánů a informovat obyvatelstvo v případě mimořádných událostí. [1, 2, 20] 

Basilej – Dne 1.11.1986 vypuknul poţár ve skladu 

společnosti Sandoz umístěném ve švýcarské Basileji, 

sklad společnosti obsahuje více neţ 1351 tun pesticidů. 

Při hašení poţáru dochází k přeplnění a protrţení nádrţí 

a následnému úniku cca 30 tun pesticidů do řeky Rýn. 

Znečišťující látky zničily faunu a floru přilehlé oblasti, 

dochází k úmrtí tisíce ryb a zvířat. Únik pesticidů má 

také velký vliv na okolní půdy a podzemní vody. 

Příčina samotného poţáru nikdy nebyla objasněna, lze 

však předpokládat, ţe došlo k iniciaci některých 

hořlavých materiálů ve skladu (obalové materiály atd.) 

[1, 2, 21]  

 

Baia Mare – Dne 30.1.2000 dochází v Rumunsku 

k úniku kyanidu v areálu australské společnosti 

Aurul SA Baia Mare. Důvodem je protrţení 

hlušinového rybníku, coţ má za následek únik cca 

100000 m
3
 vody obsahující kyanidy a těţké kovy 

do řeky Tisy a Dunaje. Bezprostřední ohroţení 

lidí bylo pouze dočasné, nejvíce byla zasaţena 

fauna a flora. Následky havárie zahrnují: Obrázek 6 Havárie v Baia Mare [45] 

    Obrázek 5 Havárie v Basileji [45] 
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       Obrázek 7 Havárie v Enschede [45] 

 Úhyn 1 400 tun ryb. 

 Kontaminaci vody a půdy.  

 Znečištění pitné vody pro milion obyvatel. 

Na základě této havárie byly zařazeny pod působnost SEVESO II direktivy (její novely 

2003/105/ES) procesy zpracování a skladování (hlušinové rybníky) s přítomností 

nebezpečných látek, v rámci těţební činnosti. [1, 22] 

 

Enschede – Dne 13.5.2000 došlo k sérii 

výbuchů v holandské společnosti Fireworks, 

zabývající se výrobou a skladováním 

pyrotechniky. Výbuchy způsobil poţár, 

který se přenesl do skladovacích prostorů 

pyrotechniky v tomto závodě. Jednotlivé 

výbuchy dosahovala síly odpovídající 

ekvivalentu aţ 4000 tun TNT, přičemţ 

zasáhly oblast aţ 30 km. 

 

Následky havárie: 

 Usmrcení 22 lidí. 

 Poranění cca 1000 lidí. 

 Závaţné škody na majetku – zničeno cca 2000 okolních budou. 

Havárie zábavné pyrotechniky v nizozemském Enschede prokázala závaţné nebezpečí 

spojené se skladováním a výrobou pyrotechniky a výbušnin. Společnost Fireworks díky 

nedostatečné klasifikaci a rozdělení  těchto látek vůbec nespadala pod působnost SEVESO 

II direktivy. Na základě těchto skutečností byla v novelizované směrnici 2003/105/ES 

zavedena klasifikace dle systému ADR, tedy klasifikace výbušných látek podle jejich 

nebezpečí do tříd 1.1 aţ 1.4. [1, 2] 
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Toulouse – Dne 21.9.2001 došlo ve 

francouzském podniku AZF Grande Paroise 

Company, který je umístěn na okraji města 

Toulouse, k výbuchu 300 tun dusičnanu 

amonného, který je surovinou pro výrobu 

dusičnatých hnojiv. Dochází ke zničení celé 

továrny, vzniká kráter o hloubce 10 metrů, 

průměr kráteru činí více neţ 50 m. Výbuch 

odpovídal síle 20 aţ 40 tun TNT. Vlivem  

havárie dochází k: 

 Usmrcení 31 lidí. 

 Zranění cca 2242 lidí. 

 Cca 5000 lidí je léčeno z důvodu akutního psychického stresu. 

 Škody na majetku činí 1500 milionů euro. 

 Poškození 27000 obytných domů. 

Z uvedených příčin byla  hnojiva na bázi dusičnanu amonného jmenovitě uvedena 

v SEVESO II direktivě (novela 2003/105/ES) a rozdělena dle obsahu dusíku. [1, 23] 

Buncefield – Dne 11.12.2005 aţ 14.12.2005 došlo v britském měste Buncefield k sérií 

výbuchů s následnými poţáry, a to při přečerpávání benzínu z cisteren do skladovacích 

nádrţí. Došlo ke zranění „pouze“ 40 lidí, díky skutečnosti, ţe  k výbuchu dochází v neděli, 

kdy se v prostoru závodu nenacházeli pracovníci závodu. Bylo zničeno celkem 21 z 26 

zásobníků benzínu (5 zásobníků se hasičům podařilo zachránit). [24] 

 

    Obrázek 8 Havárie v Toulouse [45] 

     Obrázek 9 Havárie v Buncefield [45] 
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Příčina havárie: Selhání technického zařízení nádrţe. Při přečerpávání benzínu nedošlo 

k automatickému uzavření ventilu, po dosaţení maximálního dovoleného mnoţství v nádrţi. 

Došlo tedy k přeplnění nádrţe a benzín začal vytékat mimo zásobník, po dosaţení výbušné 

koncentrace par benzínu došlo k jejich iniciaci.  

Byl proveden rozbor, dle mého názoru nejdůleţitějších závaţných havárie, které se 

podílely na vývoji legislativy o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomností 

nebezpečných látek.  

1.4 Prevence a připravenost na závaţné havárie v České republice 

1.4.1 Zákon o prevenci závaţných havárií č. 353/1999 Sb., 

Ratifikací SEVESO II direktivy se členské státy EU zavázaly k přijetí a zapracování 

problematiky kontroly nebezpečí závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek do 

svých právních předpisů.  V České republice byl na závěr roku 1999 přijat zákon č. 353/1999 

Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky. Jedná se o první samostatnou právní úpravu této 

problematiky v České republice, která byla dosud řešena pouze obecnými zásadami, které se 

objevovaly v několika právních předpisech a normách, přičemţ řešily vţdy pouze dílčí 

aspekty, nikoliv problematiku jako celek. 

Přijetím zákona č. 353/1999 Sb., došlo k harmonizaci právního systému ČR a sladění 

poţadavků zejména na ochranu člověka a ţivotního prostředí, které stanovovala Evropská 

unie. Tento zákon tedy aplikoval SEVESO II direktivu pro podmínky České republiky. Zákon 

č. 353/1999 Sb., stanovoval povinnosti týkající se zajištění PZH právnickými a fyzickými 

osobami, z čehoţ vyplývaly tyto povinnosti: 

 Identifikovat nebezpečí a zhodnotit riziko závaţné havárie na základě limitních hodnot 

nebezpečných látek zařazených do kategorií A nebo B. 

 Přijmout příslušná bezpečnostní opatření. 

 Oznamovací a informační povinnost. 

 Zajištění připravenosti pro případ havárie. [1, 3, 25] 
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Dále ukládal povinnosti úřadům státní správy: 

 Při územním plánování zohlednit bezpečnostní aspekty. 

 Vytvořit havarijní informační systém. 

 Informovat obyvatelstvo ohroţeného havárií. 

 Kontrolovat povinnosti provozovatelů. 

 

Postupem doby dochází k novelizaci zákona č. 353/1999Sb., zákonem č. 82/2004 Sb., a 

dochází k: 

 Zahrnutí odkaliště (hlušinový rybník) při těţebních činnostech s přítomností 

nebezpečných látek. 

 Přidání pojmů zdroj rizika, havarijní připravenost. 

 Upřesnění postupu analýzy a hodnocení rizik. 

 Provozovatelé nově předkládají příslušných úřadům návrh na zařazení do skupiny A nebo 

skupiny B. 

 Přidání ustanovení týkající se plánu fyzické ochrany. 

 

Cílem novelizace bylo upřesnění některých pojmů, postupů a rozsahu poskytovaných 

informací, vyplývajících z reakce na novelu SEVESO II direktivy (2003/105/ES), ale také 

aplikace poznatků z praxe. [1, 3, 25] 

 

1.4.2 Zákon o prevenci závaţných havárií č. 59/2006 Sb.,   

Poţadavky novelizace SEVESO II direktivy (2003/105/ES) byly v novele provedeny 

pouze částečně a pro celkovou lepší srozumitelnost a přehlednost vstoupil dne 1.6.2006 

v platnost zákon č. 59/2006 Sb.,  o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závaţných 

havárií). Tento zákon plně implementoval změny provedené novelou SEVESO II direktivy, 

jako reakce na závaţné havárie v Baia Mare, Enschede a Toulouse (tyto závaţné havárie jsou 

podrobněji rozebrány v kapitole 1.3 – závaţné průmyslové havárie ve světě). Zákon byl 

rovněţ doplněn v návaznosti na zkušenosti státní správy a provozovatelů objektů získané 

během působnosti zákona č. 353/1999 Sb. [1, 3, 26] 
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K zákonu 59/2006 Sb., byly rovněţ vydány následující novelizované prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B  ve 

znění pozdějších předpisů,  

 Nařízení vlády č. 254/2006 Sb.,  o kontrole nebezpečných látek  ve znění pozdějších 

předpisů,  

 Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné havárii  a 

konečné zprávy o vzniku a dopadech závaţné havárie ve znění pozdějších předpisů,  

 Vyhláška č. 256/2006 Sb.,  o podrobnostech systému prevence závaţných havárií  ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a 

o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu [1] 

 

Dnem 31.12.2009 je vydána novela zákona o PZH (zákon č. 488/2009 Sb.,), kterým se 

mění způsob podávání hlášení o závaţných haváriích a pravidla zveřejňování informací o 

schválené bezpečnostní dokumentaci. Doposud měl provozovatel v případě závaţné havárie 

definované v příloze č. 3 zákona, povinnost vypracovat písemné hlášení a konečnou písemnou 

zprávu o havárii. Nyní platí tato povinnost pro jakoukoliv havárii, neboť příloha č. 3 změnila 

svůj účel a nedefinuje jiţ závaţnou havárii, ale havárii, kterou je nutné oznamovat Evropské 

Komisi.  

 

Základní povinnosti vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., 

Kaţdý provozovatel je povinen zpracovat seznam všech nebezpečných látek 

umístěných v objektu nebo zařízení. Dále je povinen navrhnout zařazení objektu nebo zařízení 

dle mnoţství nebezpečných látek do skupiny A (niţší limitní mnoţství) nebo skupiny B (vyšší 

limitní mnoţství), popř. zpracovat protokol o nezařazení. Návrh na zařazení objektu, popř. 

protokol o nezařazení provozovatel předkládá krajskému úřadu. Krajský úřad  návrh posoudí 

a vydá rozhodnutí o zařazení objektu do skupiny A nebo B, popř. o nezařazení objektu pod 

působnost tohoto zákona.  Dle rozhodnutí o objektu do skupiny A nebo B je pak provozovatel 

povinen zpracovat další bezpečnostní dokumentaci. Schéma na obrázku 10 uvádí základní 

povinnosti pro průmyslové podniky vyplývající ze zákona o PZH. [1, 3, 26] 
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Obrázek 10 Povinnosti pro provozovatele vyplývající ze zákona o PZH [28] 



19 

 

Zařízení spadající pod působnost zákona 59/2006 Sb.,  

V současné době je v České republice zařazeno pod působnost zákona o PZH celkem 

204 zařízení, přičemţ do skupiny A je zařazeno 83 zařízení a do skupiny B zbylých 121 

zařízení (stav k 30.5.2012). Pokud tento stav srovnáme např. s rokem 2009, kdy spadalo pod 

působnost zákona celkem 189 zařízení, z toho 76 bylo zařazených do skupiny A a 113 

zařízení do skupiny B [3], zjistíme, ţe počet zařízení spadajících pod zákon o PZH neustále 

roste. Následující tabulka 4 uvádí rozmístění a počty zařízení zařazených v jednotlivých 

krajích: 

 

Tabulka 4 Územní rozmístění zařízení spadajících pod působnost zákona o PZH [27] 

Kraj Počet podniků dle 

zákona č.59/2006 Sb., 

Počet podniků 

zařazených ve 

skupině A 

Počet podniků 

zařazených ve 

skupině B 

Praha 6 4 2 

Středočeský 51 20 31 

Jihočeský 10 3 7 

Plzeňský 5 3 2 

Karlovarský 5 0 5 

Ústecký 29 15 14 

Liberecký 6 3 3 

Královéhradecký 4 2 2 

Pardubický 17 5 12 

Vysočina 9 3 6 

Jihomoravský 16 4 12 

Olomoucký 8 4 4 

Moravskoslezský 23 10 13 

Zlínský 15 7 8 

 

Jmenovitý seznam všech 204 podniků, aktuálně zařazených pod působnost zákona č. 59/2006 

Sb., včetně jejich umístění a zařazení do jednotlivých krajů uvádím v příloze 1. [27] 
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1.5 Závaţné průmyslové havárie v České republice 

Souhrn závaţných havárií na území České republiky uvádí tabulka 5 

 
Tabulka 5 Závaţné havárie na území České republiky [2, 28] 

Datum Podnik/lokalita Rozbor havárie Následky havárie 

19.7.1974 Chemička STV 

Záluţí 

Únik ethylenu z potrubí a jeho 

následný výbuch 

17 mrtvých, 125 

zraněných. 

Poškození 313 

objektů mimo závod. 

1978 Kolín Dochází k poškození 

ţelezniční cisterny a následný 

únik 3 tun chloru 

5 mrtvých 

50 zraněných 

 

28.5.1984 Továrna 

Sythesia/Semtín 

Dochází k explozi střelného 

prachu umístěného ve skladu 

společnosti při jeho převozu. 

5 mrtvých 

200 zraněných 

5.4.1993 Spolana 

Neratovice 

Dochází k výbuchu při výrobě 

vinylchloridu. Vznik toxických 

dioxinů a únik 180kg chloru. 

Cca 6 těţce  zraněných, 

54 středně a 3 lehce. 

Škoda více neţ 18 

milionů korun 

6.3.1996 Farmak a.s 

Olomouc 

Při přečerpávání dochází k 

úniku 8,8t kyseliny sírové do 

kanalizace 

2 mrtví 

15.8.2002 Spolana 

Neratovice 

Dochází k zatopení areálu a 

následnému narušení rozvodů 

s chlorem, celkem uniká cca 81 

tun chloru. 

Vyhlášení 

chemického poplach 

nejvyššího stupně, 

omezení pohybu 

obyvatelstva. 

 

21.11.2002 Spolchem a.s., 

Ústí nad labem 

Výbuch s následným poţárem 

v provozu umělé pryskyřice 

Škody na majetku cca 

170 milionů korun 

26.12.2002 BorsodChem 

Ostrava 

Dochází k výbuchu při výrobě 

nitrobenzenu 

Škody na majetku cca 

100 milionů korun 

22.7.2007 Letní koupaliště 

Karviná 

únik chlóru a oxidů síry 1 zraněný, evakuace 

1000 osob 

9.4.2009 Koksovna 

Svoboda 

Ostrava 

Dochází k explozi zásobníku 

s čpavkovou vodou při výrobě 

koksu 

2 mrtví, 1 zraněný 

2.2.2012 TOMEGAS s. r. 

o. -Branice u 

Milevska 

Dochází k poţáru plnírny 

plynů, dále k sérií výbuchů 

propanbutanových lahví 

Škody na majetku cca 

2 miliony korun 

20.4.2011 Explosie 

Semtín 

Dochází k výbuch 

nitroglycerinu při výrobě 

pyrotechniky 

4 mrtví 
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2 Detailní rozbor SEVESO III direktivy 

Článek 1  - účel a cíle směrnice 

Rozbor: Směrnice stanovuje pravidla pro prevenci závaţných havárií v objektech, 

s přítomností nebezpečných chemických látek, chrakterizovaných přílohou č. I této směrnice, 

a omezuje následky těchto havárií na lidské zdraví a ţivotní prostředí, takovým způsobem, 

aby byla jednotně a účinně zajištěna ochrana v celé Evropské unii.  

Srovnání se SEVESO II direktivou: V tomto článku nedochází k ţádným podstatným 

změnám. [4, 7, 8] 

 

Článek 2 – oblast působnosti 

Rozbor článku: V první části je uvedena oblast působnosti směrnice (odkazující na článek č. 

3 této směrnice) vztahující se na závody s nebezpečnými chemickými látkymi překračující 

mezní hodnoty uvedené v příloze č. I. Vzhledem k přehození částí příloh 1 a 2, nyní část 1 

přílohy I obsahuje kategorie nebezpečných látek a část 2 přílohy I nebezpečné látky jmenovitě 

uvedené. Přehození znázorňuje také obrázek 11. [4, 7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek 11 Záměna částí 1 a 2 přílohy I SEVESO III direktivy 
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Druhá část definuje oblast působnosti na které se směrnice nevztahuje (tyto vyjímky byly 

uvedeny v článku 4 dřívější SEVESO II direktivy), jedná se o: 

a) Vojenské závody, zařízení nebo skladovací zařízení. 

b) Nebezpečí vyvolaná ionizujícím zářením vycházejícím z látek. 

c) Dopravu nebezpečných látek po silnici, ţeleznici, vnitrozemských vodních cestách, po 

moři nebo vzduchem a přímo související dočasné meziskladování, včetně nakládání a 

vykládání a dopravy do a z jiných dopravních prostředků v docích, vykládacích nábřeţích 

nebo seřaďovacích nádraţích, mimo závody, na které se vztahuje tato směrnice. 

d) Dopravu nebezpečných látek v potrubích, včetně  čerpacích stanic, mimo závody, na které 

se vztahuje tato směrnice. 

e) Vyuţití, totiţ průzkum, těţbu a zpracování, nerostů v dolech a lomech, včetně pomocí vrtů;  

f) Průzkum a vyuţití nerostů včetně uhlovodíků na moři. 

g) Skladování plynu v podzemních úloţištích v pobřeţních vodách, a to jak na místech 

určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněţ provádí průzkum a vyuţití nerostů 

včetně uhlovodíků. 

h) Skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Nejzásadnější změnou je v nové direktivě přehození 

částí 1 a 2 přílohy č. I, na kterou tento článek odkazuje. Samotná ustanovení tohoto článku 

jsou téměř totoţná s vyjímkou přidání bodu g) viz výše (označen kurzívou), kde je jako 

vyjímka nově zařazeno podzemní skladování plynu pro průmyslové závody zabývající se 

průzkumem a vyuţitím nerostů včetně uhlovodíků. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 3 – Základní pojmy 

Rozbor: V tomto článku jsou uvedeny definice základních pojmů pouţívaných ve směrnici. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Nově byly definovány pojmy charakterizující různé 

druhy zařízení spadajících do směrnice, dále pojmy směs, veřejnost, dotčená veřejnost a 

kontrola. Pojmy závod, provozovatel a zařízení byly rozšířeny a více vyjasněny. Pojem 

přítomnost nebezpečných látek byl přesunut do tohoto článku z článku 2 SEVESO II 

direktivy. Nově definované i rozšířené části pojmů jsou uvedeny níţe a označeny kurzívou. 

[4, 7, 8, 29-31] 
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 Závod - celá oblast  řízená provozovatelem, kde jsou nebezpečné látky přítomny v 

jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo příbuzných infrastruktur nebo 

činností; závody jsou buď závody s podlimitním mnoţstvím, nebo závody s nadlimitním 

mnoţstvím. 

 Závod s podlimitním mnoţstvím - závod, kde jsou nebezpečné látky přítomny v 

mnoţstvích, která jsou nejméně rovna mnoţstvím uvedeným ve sloupci 2  části 1 nebo ve 

sloupci 2  části 2 přílohy I, ale která jsou niţší neţ mnoţství uvedená ve sloupci 3  části 1 

nebo ve sloupci 3 části 2 přílohy I, v příslušných případech za pouţití pravidla o sčítání 

stanoveného v poznámce 4 k příloze I. 

 Závod s nadlimitním mnoţstvím - závod, kde jsou nebezpečné látky přítomné v 

mnoţstvích, která jsou nejméně rovna mnoţstvím uvedeným ve sloupci 3  části 1 nebo ve 

sloupci 3  části 2 přílohy I, v příslušných případech za pouţití pravidla o sčítání 

stanoveného v poznámce 4 k příloze I. 

 Sousední závod - závod, který se nachází v takové blízkosti k jinému závodu, ţe se tím 

zvyšuje riziko nebo následky závaţné havárie. 

 Nový závod - a) závod, který je uveden do provozu nebo vystavěn 1.  června 2015 nebo 

později, nebo b) provozovna, která přejde do oblasti působnosti tétosměrnice, nebo závod 

s podlimitním mnoţstvím, kterýse stane závodem s nadlimitním mnoţstvím, neboopačně, a 

to 1.  června 2015 nebo později v důsledkuúprav jeho zařízení nebo  činností, z nichţ 

vyplývázměna v jeho soupisu nebezpečných látek. 

 Stávající závod - závod, který k 31. květnu 2015 spadá do oblasti působnosti směrnice 

96/82/ES a od 1.  června 2015 spadá do oblasti působnosti této směrnice beze změny jeho 

zařazení mezi závody s podlimitním mnoţstvím  či závody s nadlimitním mnoţstvím. 

 Jiný závod - provozovna, která přejde do oblasti působnosti této směrnice, nebo závod s 

podlimitním mnoţstvím, který se stane závodem s nadlimitním mnoţstvím nebo opačně, a 

to 1.  června 2015 nebo později z jiných důvodů, neţ jsou důvody uvedené v bodě 5. 

 Zařízení - pozemní  či podzemní technická jednotka uvnitř závodu, kde se nebezpečné 

látky vyrábějí, uţívají, je s nimi manipulováno nebo jsou skladovány; tento pojem dále 

zahrnuje veškeré vybavení, struktury, potrubí, strojní zařízení, nástroje, soukromé 

ţelezniční vlečky, doky, vykládací nábřeţí slouţící zařízení, mola, sklady nebo podobné 

konstrukce, plující nebo jiné, nezbytné pro provoz daného zařízení. 
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 Provozovatel - fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo  řídí závod  či 

zařízení, nebo stanoví-li tak vnitrostátní právní předpisy, na kterou byla přenesena 

rozhodující hospodářská nebo rozhodovací moc nad technickým provozem závodu nebo 

zařízení. 

 Směs - směs nebo roztok sloţený ze dvou nebo více látek. 

 Veřejnost - jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a jejich sdruţení, organizace 

nebo skupiny v souladu s vnitrostátním právem nebo zvyklostmi. 

 Dotčená veřejnost - veřejnost, která je nebo můţe být dotčena rozhodnutím o jakékoli z 

otázek upravených v  čl. 15 odst. 1 nebo která má na takovém rozhodnutí zájem; pro účely 

této definice se nevládní organizace prosazující ochranu ţivotního prostředí a splňující 

platné poţadavky podle vnitrostátního práva povaţují za organizace mající na 

rozhodnutí zájem. 

 Kontrola - veškeré akce, včetně prohlídek na místě, kontrol vnitřních opatření, systémů a 

zpráv a dokumentace následného sledování a případného následného sledování, 

prováděné příslušným orgánem nebo jeho jménem s cílem ověřit a prosadit dodrţování 

poţadavků této směrnice závody. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 4 - Posouzení nebezpečí závaţné havárie u určité nebezpečné látky 

Rozbor: Sladění přílohy č. I SEVESO III direktivy s nařízením CLP můţe způsobit 

automatické zařazení látek, či směsí, které pod směrnici dříve nespadaly nebo jejich vyloučení 

z působnosti směrnice, a to bez ohledu na skutečnost, zda tyto látky mohou způsobit závaţnou 

havárii. Těmto situacím je potřeba zabránit, a proto článek 4 uvádí korekční mechanismy pro 

případné přizpůsobení přílohy č. I pomocí posouzení nebezpečnosti dané látky, které provádí 

komise na základě oznámení členského státu. Přizůsobení přílohy je tedy moţné pomocí aktů 

v přenesené pravomoci. Členský stát, domnívající se, ţe nebezpečná látka nepředstavuje 

nebezpečí závaţné havárie podloţí své tvrzení následujícími informacemi: 

 Seznam vlastností schopných způsobit poškození zdraví a ţivotního prostředí. 

 Fyzikálními a chemickými vlastnostmi. 

 Vlastnosti představující nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost. 

 Vlastnosti představující nebezpečnost pro ţivotní prostředí. 
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 Klasifikaci látky dle Unie (je li k dispozici). 

 Informace o místních provozních podmínkách. 

Komise na základě těchto informací rozhodne, zda by daná nebezpečná látka měla být vyňata 

z působnosti této směrnice a podá případný návrh Evropskému parlamentu. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Tento článek se ve směrnici SEVESO II nenachází. [4, 

7, 8, 29-31] 

 

Článek 5  - Obecné povinnosti provozovatele 

Rozbor: Stanovuje povinnost provozovatele přijmout veškerá nezbytná opatření k prevenci 

závaţných havárií a omezení jejich následků na lidské zdraví a ţivotní prostředí. Provozovatel 

je rovněţ povinen přijatá opatření kdykoliv prokázat příslušným orgánům pro účely kontrol. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: V tomto článku nedochází k ţádné změně oproti 

SEVESO II direktivě. 

 

Článek 6 – Příslušný orgán 

Rozbor: Stanovuje povinnost členských států zřidit nebo určit příslušný orgán, pověřený 

plněním úkolů této směrnice, popř. orgán, který bude spolupracovat s těmito orgány a 

pomáhat jim plnit úkoly na technické úrovni. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: První část zůstává stejná jako v SEVESO II direktivě, 

dále dochází k rozšíření o povinnost členského státu zajistit plnou koordinaci mezi orgány 

pověřenými plněním úkolů této směrnice. Článek rovněţ ukládá povinnost členským státům 

zajistit, aby příslušné orgány akceptovaly rovnocenné informace od provozovatelů, pokud 

byly zpracovány na základě jiných právních předpisů EU. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 7 - Oznámení 

Rozbor: Ukládá povinnost provovatelům spadajících pod tuto směrnici zaslat příslušným 

orgánům oznámení, obsahující tyto informace: 

a) Jméno nebo obchodní firmu provozovatele a úplnou adresu dotčeného závodu. 

b) Sídlo provozovatele s úplnou adresou. 
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c) Jméno a funkci osoby, která je pověřena  řízením závodu. 

d) Informace umoţňující identifikaci nebezpečných látek a kategorie látek, které jsou nebo 

mohou být přítomny. 

e) Mnoţství a fyzikální formu dotčené nebezpečné látky nebo látek. 

f) Činnost nebo navrhovanou  činnost zařízení nebo skladovacího zařízení. 

g) Informace o bezprostředním okolí závodu a faktorech, které mohou způsobit závaţnou 

havárii nebo zhoršit její následky, včetně dostupných údajů o sousedních závodech, jiných 

provozech mimo oblast působnosti této směrnice, oblastech a rozvojových aktivitách, jeţ 

by mohly způsobit nebo zvýšit riziko závaţné havárie a domino efektu nebo zhoršit jejich 

následky. 

Článek dále stanovuje lhůty pro zaslání tohoto oznámení - pro nové závody v přiměřené době 

před začátkem stavby nebo provozu, ve všech ostatních případech do jednohu roku ode dne, 

kdy se na dotčený závod začne vztahovat tato směrnice. V poslední části je provozovatelům 

udělena povinnost informovat příslušné orgány o změnách, které by mohly mít vliv na 

závaţnou havárii, týkající se: 

a) Zvýšení/sníţení mnoţství nebo změny povahy přítomné nebezpečné látky. 

b) Změny zařízení nebo technologie, která by mohla mít významné následky, pokud jde o 

nebezpečí závaţné havárie. 

c) Trvalého uzavření závodu nebo jeho vyřazení z provozu. 

d) Změn v informacích uvedených v oznámení. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Dochází zde oproti SEVESO II direktivě k rozšíření 

oznamovacích povinností o sousední závody, coţ souvisí s případným  domino efektem viz 

bod g) výše, změna je označena kurzívou. Oznamovací povinnost je stanovena bez ohledu na 

to, zda podniky spadají či nespadají do působnosti této směrnice. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 8 – Politika prevence závaţných havárií 

Rozbor: Stanovuje povinnost provozovatelům vypracovat dokument, obsahující politiku 

prevence závaţných havárií daného podniku a zajistit její řádné naplňování. Stanovená 

politika PZH musí být úměrná nebezpečí závaţné havárie. Musí být zpracována písemně a 

musí být aktualizována pravidelně co 5 let. Článek dále stanovuje lhůty pro vypracování této 



27 

politiky, které jsou stanoveny stejným způsobem jako zaslání oznámení v článku 7 - pro nové 

závody v přiměřené době před začátkem stavby nebo provozu, ve všech ostatních případech 

do jednohu roku ode dne, kdy se na dotčený závod začne vztahovat tato směrnice. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Dochází k úpravě politiky PZH oproti SEVESO II 

direktivě, takovým způsobem, aby bylo jasné, ţe se vztahuje na všechny podniky spadající 

pod direktivu. Jsou zde přidány informace týkající se přezkoumávání a následné aktualizace  

politiky PZH. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 9 – Domino efekt 

Rozbor: Stanovuje povinnost členským státům pomocí příslušných orgánů určit takové 

závody nebo skupiny závodů, u kterých díky své vzájemné blízkosti můţe dojít ke zvýšení 

následků závaţné havárie tzv. domino efektu. Článek dále ukládá povinnost členským státům 

zajistit, aby závody nebo skupiny závodů dotčené domino spolupracovali na informování 

veřejnosti a vzájemně si vyměnovali informace, které jim pomohou při zpracování politiky 

PZH.  

Srovnání se SEVESO II direktivou: Vyjasňuje, ţe domino efekt se týká závodů s niţším i 

vyšším limitním mnoţství, coţ v dřívější SEVESO II direktivě obsaţeno nebylo. Klade důraz 

na vzájemnou spolupráci a vyměnování informací se sousedními závody i v případech, kdy 

tyto závody nespadají pod působnost směrnice. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 10 - Bezpečnostní zpráva 

Rozbor: Ukládá povinnost provozovatelům závodů s vyšším limitním mnoţstvím zpracovat 

bezpečnostní zprávu pro účely: 

a) Zavedení politiky PZH a systému řízení bezpečnosti. 

b) Určení nebezpečí závaţné havárie a její moţné scénáře, a provedení nezbytných opatření k 

zabránění těmto haváriím. 

c) Prokázání, ţe byla dodrţená přiměřená bezpečnost a spolehlivost při návrhu, stavbě, 

provozu a údrţbě zařízení, které představují nebezpečí závaţné havárie uvnitř závodu. 

d) Vypracování vnitřního havarijního plánu a poskytnutí informací umoţňující vypracování 

vnějšího havarijního plánu. 
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e) Dostatečného informování příslušného orgánu pro přijetí rozhodnutí o umístění nových  

činností nebo rozvojových aktivit v okolí stávajících závodů. 

 

Bezpečnostní zpráva musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

1) Informace o systému řízení a organizaci závodu s ohledem na PZH 

2) Prostředí závodu:  

a) Popis závodu. 

b) Identifikace zařízení závodu, které představují nebezpečí závaţné havárie. 

c) Identifikace sousedních závodů a provozů mimo oblast působnosti této směrnice, u 

kterých by mohlo dojít k domino efektu. 

d) Popis oblastí, ve kterých můţe dojít k závaţné havárii. 

3) Popis zařízení: 

a) Popis hlavních činností závodu a podmínek, za kterých by mohlo dojít k závaţné 

havárii včetně přijatých opatření. 

b) Popis procesů a metod. 

c) Popis nebezpečných látek: 

1) Soupis nebezpečných látek včetně jejich identifikace a max. mnoţstí, 

které mohou být přitomny. 

2) Jejich fyzikální, chemické a toxikologické charakteristiky 

3) Fyzikální a chemické chování za normálních podmínek pouţití nebo za 

předvídatelných havarijních stavů. 

4)   Stanovení a rozbor havarijních rizik a metody prevence: 

a) Podrobný popis moţných scénářů závaţné havárie a jejich pravděpodobnosti 

zohledňující: 

1) Provozní příčiny. 

2) Vnější příčiny (domino efekt). 

3) Přirozené příčiny (zemětřesení, povodně). 
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b) Rozsah a závaţnost důsledků závaţných havárií jejich vyhodnocení včetně popisu, 

map a obrázků. 

c) Přezkum dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy a stanovení 

takových opatření aby k těmto haváriím jiţ nedocházelo. 

d) Popis vybavení a jeho technických parametrů pouţívaného pro dosaţení 

bezpečnosti zařízení. 

5)   Opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závaţné havárie: 

a) Popis vybavení instalovaného v závodě k omezení následků závaţných havárií pro 

lidské zdraví a ţivotní prostředí (systémy detekce, skrápěče, ventily, inertizační 

systémy). 

b) Organizace poplachu a zásahu. 

c) Popis vnitřních i vnějších mobilizovatelných zdrojů. 

d) Popis veškerých významých opatření, z hlediska sníţení dopadu závaţné havárie. 

Článek dále stanovuje lhůty pro zaslání příslušným úřadům a pravidelné aktualizace 

bezpečnostní zprávy. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Hlavním poţadavkem je zpracování bezpečnostní 

zprávy pro podniky s vyšším limitním mnoţstvím nebezpečných látek, tento poţadavek zůstal 

nezměněm. Článek odkazuje na přílohu 2, kde dochází oproti SEVESO II direktivě ke 

zdůraznění poţadavků na scénáře závaţné havárie (označeny kurzívou). Je také nově 

uvedeno, ţe v případě aktualizace bezpečnostní zprávy je nutné tuto skutečnost neprodleně 

oznámit příslušným orgánům. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 11 - Změna zařízení, závodu nebo skladovacího zařízení 

Rozbor: Článek ukládá povinnost provozovateli v případě změny: 

1) Zařízení nebo procesu. 

2) Fyzikální formy nebo mnoţství nebezpečných látek, které by mohly významně ovlivnit 

nebezpečí závaţné havárie přezkoumat, a je li to nutné aktualizovat své oznámení, 

politiku prevence závaţných havárií, systém  řízení bezpečnosti a bezpečnostní zprávu a 

před provedením této změny uvědomit příslušný orgán. 
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Srovnání se SEVESO II direktivou: Nedochází k zásadním změnám oproti SEVESO II 

direktivě s vyjímkou drobných změn v souvisejících ustanoveních. 

 

Článek 12 - Havarijní plány 

Rozbor: Článek ukládá povinnost členským státům zajistit u podniků s vyšším limitním 

mnoţstvím nebezpečné látky aby: 

1) Provozovatel vypracoval vnitřní havarijních plán. 

2) Provozovatel příslušným orgánům poskytnul nezbytné informace pro vypracování  

vnějšího havarijního plánu. 

3) Orgány určené členským státem vypracovaly vnější havarijní plán včetně opatření, a to 

nejpozději do dvou let od obdrţení informací od provozovatele. 

Článek dále uvádí lhůty pro splnění těchto povinností a uvádí také s jakými cíly musí být 

havarijní plány vypracovány. Podrobný obsah vnitřních a vnějších havarijních plánů uvádí 

příloha 4 této směrnice. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Článek ukládá povinnost podnikům s nadlimitním 

mnoţstvím vypracovat havarijní plány, dochází zde pouze k třem úpravám oproti SEVESO II 

direktivě, tyto úpravy se týkají: 

a) Projednávání vnějších havarijních plánů s veřejností a moţnost vyjádřit se k nim. 

b) Dále zde dochází k objasnění dělby povinností mezi provozovateli a příslušnými orgány 

týkající se přezkumu, zkoušení a aktualizace havarijních plánů. 

c)  Stanovení lhůty pro zpracování vnějšího havarijního plánu příslušnými orgány do dvou let 

od obdrţení potřebných informací od provozovatele. Tímto dojde k eliminaci zdrţení při 

přípravě plánů, které jsou velmi důleţité pro připravenost a zvládání případných závaţných 

havárií. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 13 - Územní plánování 

Rozbor: Obsahuje ustanovení týkající se územního plánování, ukládající povinnost členským 

státům zajistit, aby při územním plánování byly brány v úvahu také cíle PZH a omezení 

následků případných havárií na lidské zdraví a ţivotní prostředí. Politika územního plánování 

musí brát v úvahu zejména tyto aspekty: 
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a) nutnost udrţovat vhodné bezpečnostní vzdálenosti mezi závody, vztahující se na tuto 

směrnici a obytnými oblastmi, budovami a plochami slouţícími veřejnosti, včetně  

rekreačních oblastí a důleţitých dopravních cest  

b) nutnost chránit oblasti hodnotné z hlediska ochrany přírody, nacházející se v blízkosti 

závodů spadajících pod tuto směrnici 

c) potřebu dalších technických opatření, aby nedocházelo ke zvyšování rizika pro lidské 

zdraví a ţivotní prostředí. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: V tomto článku dochází oproti SEVESO II direktivě 

pouze k malým úpravám, týkající se vyjasnění cíle PZH a to ochrany lidského zdraví a 

ţivotního prostřědí. Bezpečnostní vzdálenosti jsou doplněny o „jiná příslušná opatření“ 

pro ochranu přírodních oblastí zvláštního významu. Změny v tomto článku jsou nyní ve větší 

shodě s cíli a zavedenou praxí neţ tomu bylo v SEVESO II direktivě. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 14 - Informování veřejnosti 

Rozbor: Ukládá povinnost členským státům poskytnou veřejnosti trvalý přístup k informacím, 

kreré stanovuje příloha V této směrnice. Údaje sdělované veřejnosti jsou v této příloze 

rozděleny do dvou částí podle niţšího/vyššího limitního mnoţství nebezpečných látek 

v daném zařízení. Článek dále uvádí poţadavky na přístup k informacím pro veřejnost u 

zařízení s vyšším limitním mnoţstvím.  

Srovnání se SEVESO II direktivou: Tento článek zachovává poţadavky SEVESO II 

direktivy na informování dotčené veřejnosti, zdůrazňuje však, ţe tyto informace musí být 

veřejnosti trvale přístupné. Nejzásadnější změnou oproti SEVESO II direktivě je poskytování 

a následné zveřejnění informací o všech zařízeních (jejich název, adresa, činnosti, nebezpečné 

látky atd.) spadajících pod direktivu, které byly dosud poskytovány pouze Komisi. Tyto 

informace musí být veřejnosti nově dostupné také na internetu a v centrální databázi EU. Na 

vyţádání se nyní veřejnosti zpřístupní také bezpečnostní zpráva a seznam nebezpečných látek 

daného závodu. Uvedené změny v informování mají za cíl usnadnit přístup veřejnosti k 

informacím v případě závaţné havárie. 
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Články 15 - Projednání s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování 

Rozbor: Ukládá členským státům povinnost zajistit, aby dotčená veřejnost byla informována a 

měla moţnost se vyjádřit k projektům týkajících se: 

 Nových závodů. 

 Významných změn závodů, pokud jde o územní plánování. 

 Nových rozvojových aktivit v okolí závodu, pokud jejich umístění můţe mít vliv na 

případnou ţávaţnou havárii a její následky. 

Informace o těchto projektech musí být dotčené veřejnosti zpřístupněny s dostatečným 

časovým předstihem, tak aby se veřejnost měla moţnost k těmto projektům vyjádřit, tedy 

nejlépe v počástečním stádiu rozhodovacího procesu prostřednictívm veřejných oznámení či 

elektornických médii. Veřejnosti musí být rovněţ zpřístupněna rozhodnutí příslušných úřadů 

včetně jejich obsahu, důvodů a vysvětlení k zohlednění případných námitek podaných 

veřejnosti.  

Srovnání se SEVESO II direktivou: Jedná se o nový článek, který nebyl obsaţen ve 

SEVESO II direktivě. [4, 7, 8, 29-31] 

  

Článek 16 - Informace, které musí provozovatel poskytnout, a opatření, která musí být 

přijata po závaţné havárii 

Rozbor: Ukládá provozovatelům v případě závaţné havárie následující náleţitosti: 

a) Uvědomit příslušný orgán. 

b) Sdělit příslušnému orgánu informace týkající se okolností havárie, přítomnosti 

nebezpečných látek, údajů pro hodnocení účinků havárie na lidské zdraví, ţivotní prostředí 

a majetek a provedená havarijní opatření. 

c) Uvědomit příslušný orgán o zamýšlených opatřeních ke zmírnění střednědobých a 

dlouhodobých účinků havárie, a k zamezení opakování havárie. 

d) Aktualizovat podané informace, v případě jejich změny. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Tento článek zůstává oproti SEVESO II direktivě 

nezměněn. [4, 7, 8, 29-31] 
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Článek 17 - Opatření, která musí přijmout příslušný orgán po závaţné havárii 

Rozbor: Ukládá povinnost příslušným orgánům pověřeným členskými státy po závaţné 

havárii zajistit opatření proti opakování závaţné havárie a následný sběr informací ohledně 

této havárie včetně vypracování nových preventivních opatření, a informování dotčených 

osob o této havárii.  

Srovnání se SEVESO II direktivou: Tento článek zůstává oproti SEVESO II direktivě 

nezměněn. 

 

Článek 18 - Informace, které musí členské státy poskytnout po závaţné havárii 

Rozbor: Stanovuje povinnost členským státům za účelem prevence závaţných havárií 

uvědomit Komisi o závaţných haváriích splňujících kritéria uvedené v příloze VI této 

směrnice. Členské státy musí Komisi poskytnout údaje týkající se: 

a) Členského státu, názvu a adresu orgánu, který odpovídá za zprávu. 

b) Data, doby a místa havárie včetně plného jména provozovatele a adresy daného závodu. 

c) Stručného popisu okolností havárie, včetně přítomných nebezpečných látek a 

bezprostředních účinků na lidské zdraví a ţivotní prostředí. 

d) Stručného popisu přijatých nouzových opatření a preventivních opatření nezbytných k 

tomu, aby se zamezilo opakování havárie. 

e) Výsledků jejich analýzy a doporučení. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Zůstává oproti SEVESO II direktivě v podstatě 

nezměněm. Jediným rozdílem je určení lhůty v podobě jednoho roku od závaţné havárie pro 

podání hlášení členského státu Komisi. Tato lhůta musí být dodrţena i v případech, kdy je 

moţné podat pouze předběţné informace o havárii (např. z důvodů soudních řízení atd.), 

informace musí být aktualizovány ihned, jak je to moţné. Stanovení této lhůty pomůţe 

předcházet zdrţením v hlášení závaţných havárií členským státům, coţ usnadní sdílení 

informací a získaných zkušeností mezi členskými státy. [4, 7, 8, 29-31] 
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Článek 19 - Zákaz provozu 

Rozbor: Svým ustanovením opravňuje členské státy k zákazu provozu kaţdého závodu, nebo 

jeho části, který má váţné nedostatky zejména v opatřeních týkajících se PZH. Provoz je 

moţné zakázat také na základě nedodání oznámení, zpráv a dalších nezbytných informací 

poţadovaných touto směrnicí. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Zůstává oproti SEVESO II direktivě nezměněm 

s jediným rozšířením, a to moţností přihlédnutí ke kontrolní zprávě, která zohledňuje i jiná 

váţná selhání, neţ ta, které se týkají PZH.  

 

Článek 20 - Kontroly 

Rozbor: Týká se zavedení systému kontrol všech závodů spadajících pod tuto směrnici. Je zde 

kladen důraz na plán kontrol, který musí být veden na celostátní, regionální nebo místní 

úrovni, tento plán musí být pravidelně přezkoumáván a aktualizován. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: V tomto článku je oproti SEVESO II direktivě celkově 

posílen systém a přístup ke kontrolám u podniků spadajících pod tuto směrnici. Nově je zde 

uveden obsah plánů kontrol, který musí obsahovat: 

a) Posouzení důleţitých bezpečnostních otázek. 

b) Zeměpisnou oblast. 

c) Seznam závodů, na něţ se vztahuje. 

d) Seznam skupin závodů s moţným domino efektem. 

e) Seznam závodů, kde by mohla na základě vnějších rizik dojít k zhoršení následků ZH. 

f) Postupy a programy běţných kontrol. 

g) Postupy pro mimořádné kontroly. 

h) Ustanovení o spolupráci mezi různými kontrolními orgány. 

Poţadavky na kontroly kromě písmene a), d) a e), které jsou zvýrazněny kurzívou jsou  

obdobné jako v  čl. 23 odst. 3 SEVESO II direktivy. Direktiva také stanovuje četnost kontrol 

pro podniky s niţším limitním mnoţstvím, a to minimálně jednou za tři roky. Tyto ustanovení 

vycházejí především z doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2001/331/ES, 
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stanovující minimální kritéria pro inspekce v oblasti ţivotního prostředí a ze směrnice Rady č. 

2010/75/EU o průmyslových emisích. [4, 7, 8, 29-31] 

 

Článek 21 - Informační systém a výměna informací 

Rozbor: Týká se sdílení informací mezi členskými státy a Komisí o získaných zkušenostech 

v olbasti PZH a omezování jejich následků. Členské státy jsou povinny podat komisi alespoň 

tyto informace: jméno a adresu závodu a činnosti závodu. Komise na základě těchto a dalších 

údajů vytvoří databázi o závaţných havárijích obsahující tyto informace: 

a) Rozbor příčin havárie. 

b) Poučení z havárií. 

c) Preventivní opatření k zabránění opakování závaţné havárie. 

Komise je povinna tuto databázi aktualizovat a udělit přístup zmocněným orgánům členských 

států. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Zůstává oproti SEVESO II direktivě v podstatě stejný, 

změna se týká pouze vylepšení a posílení informací v databázi SPIRS, ve které budou nově 

uvedeny také informace pro veřejnost dle článku 14 a přílohy V. Databáze bude také slouţit 

pro účely podávání zpráv, coţ zefektivní a zjednoduší dosavadní postupy, rovněţ dojde ke 

změně četnosti předkládání zpráv komisi o provádění této směrnice ze 3 na 4 roky (po 

30.9.2019). 

 

Článek 22 - Přístup k informacím a důvěrnost 

Rozbor: Týká se zpřístupnění informací veřejnosti s vyjímkou případů, kdy tyto informace 

podléhají utajení na základě poţadavku provozovatele. Příslušný orgán můţe rozhodnout o 

nezveřejnění některých částí bezpečnostních zpráv, soupisu nebezpečných látek atd. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Oproti SEVESO II direktivě stanovuje nová pravidla 

pokud jde o přístup k informacím o ţivotním prostředí (na základě Aarhuské úmluvy). Tyto 

pravidla se týkají zejména transparentnosti a otevřenosti poskytovaných informací s vyjímkou 

těch, u kterých je např. z důvodu bezpečnosti zachována důvěrnost. [4, 7, 8, 29-31] 
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Článek 23 - Přístup k právní ochraně 

Rozbor: Stanovuje povinnost členským státům zajistit, aby dotčená veřejnost měla moţnost 

správního nebo soudního přezkumu v případě porušování jejich práv v souladu s články 14 a 

21. Tímto článkem se dosahuje většího souladu s Aarhuskou úmluvou. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Jedná se o nový článek, který nebyl obsaţen v    

SEVESO II direktivě.  

 

Článek 24 – Pokyny 

Rozbor: Uvádí pouze moţnost dodatečně vypracovat pokyny pro bezpečnou vzdálenost mezi 

podniky a také pokyny pro domino efekt. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Jedná se o nový článek, který nebyl obsaţen v   

SEVESO II direktivě. 

 

Článek 25 – Změny příloh 

Rozbor: Týká se pravomocí komise přizpůsobovat přílohy II aţ VI technickému pokroku 

pomocí aktů v přenesené pravomoci. Přizpůsobením však nesmí však dojít k podstatným 

změnám povinností členských států a provozovatelů obsaţených v této směrnici. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Nedochází k podstatným změnám oproti SEVESO II 

direktivě. 

 

Článek 26 a 27 – Změny příloh 

Rozbor: Obsahují standardní ustanovení týkající se výkonu přenesení prováděcích pravomocí 

a postupů pro rušení a námitky. 

Srovnání se SEVESO II direktivou: Nedochází k podstatným změnám oproti SEVESO II 

direktivě. [4, 7, 8, 29-31] 
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Článek 28 aţ 34  

Rozbor: Články se týkají uvedení nové SEVESO III direktivy do právních předpisů 

jednotlivých států, dále vstupu v platnost této směrnice a zrušení SEVESO II direktivy dnem 

1.6.2015 s vyjímkou změny v části 1 přílohy I týkající se zařazení poloţky d) těţké topné 

oleje do kategorie ropné produkty a alternativní paliva, s účinností jiţ dnem 15.2.2014. 

 

2.1 Detailní rozbor přílohy I a důsledky změny klasifikace látek 

Hlavním cílem nové SEVESO III direktivy (2012/18/EU) bylo sladění přílohy I s 

nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP), 

kterým dochází ke změně a zrušení směrnic 67/548/EHS (DSD) a 1999/45/ES (DPD), na 

které SEVESO II direktiva odkazuje.  

Záměrem Evropské komise bylo zachovat poţadavky přílohy I SEVESO II direktivy, 

tak aby při její harmonizaci s nařízením CLP, došlo k co nejmenším změnám v oblasti 

působnosti. Ačkoliv jsou oba systémy klasifikace podobné, a zahrnují přibliţně stejné 

nebezpečí, systém klasifikace CLP zavádí nové třídy a klasifikace nebezpečnosti, které dosud 

v systému klasifikace DSD/DPD zahrnuty nebyly. Přehled změn klasifikace dle systému 

DSD/DPD na systém CLP dotýkající se SEVESO direktiv je uveden v tabulce 6. Kříţkem X 

jsou v tabulce označeny třídy nebezpečnosti, které jsou implementovány v SEVESO III 

direktivě. [32-34] 
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Tabulka 6 Změny v klasifikaci dle směrnic DSD/DPD a nařízení CLP dotýkající se SEVESO III direktivy 

[32-34] 

Fyzikálně 

chemické a 

toxikologické 

vlastnosti 

Třídy 

nebezpečnosti podle 

směrnice DSD/DPD 

Třídy 

nebezpečnosti 

podle 

zákona č. 

59/2006 Sb. 

Třídy 

nebezpečnosti 

podle nařízení CLP 

 

Třídy 

nebezpečnosti 

podle 

SEVESO III 

direktivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzikální 

nebezpečnost 

Výbušné X Výbušnina X 

Extrémně hořlavé X Hořlavý plyny X 

Vysoce hořlavé X Hořlavý aerosol X 

Hořlavé X Hořlavá kapalina X 

Oxidující X Hořlavá tuhá látka  

  Samozápalná kapalina X 

  Samozápalná tuhá látka X 

  Samozahřívající se látka 

nebo směs 

 

  Látky a směsi, které při 

styku s vodou uvolňují 

hořlavé plyny 

X 

  Oxidující kapalina X 

  Oxidující tuhá látka X 

  Oxidující plyn X 

  Plyny pod tlakem  

  Samovolně reagující 

látka nebo směs 

X 

  Organický peroxid X 

  Látka nebo směs 

korozivní pro kovy 

 

 

 

 

 

 

 

Nebezpečnost pro 

zdraví 

Vysoce toxické X Akutní toxicita X 

Toxické X Ţíravost/dráţdivost pro 

kůţi 

 

Zdraví škodlivé  Váţné poškození 

očí/podráţdění očí 

 

Dráţdivé  Senzibilizace dýchacích 

cest/senzibilizace kůţe 

 

Ţíravé  Mutagenita 

v zárodečných buňkách 

 

Senzibilizující  Karicinogenita  

Mutagenní  Toxicita pro reprodukci  

Karcinogenní  Toxicita pro specifické 

cílové orgány - 

jednorázová expozice 

X 

Toxické pro 

reprodukci 

 Toxicita pro specifické 

cílové orgány - 

opakované expozice 

 

  Nebezpečná při 

vdechnutí 

 

Nebezpečné pro 

ţivotní prostředí 

Nebezpečné pro 

ţivotní prostředí 

X Nebezpečný pro vodní 

prostředí 

X 

Nebezpečný pro 

ozonovou vrstvu 
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2.2.1 Nebezpečnost pro zdraví  - akutní toxicita 

Nejzásadnější změna při přechodu na systém klasifikace dle CLP dotýkající se SEVESO III 

direktivy je u nebezpečnosti pro zdraví, dochází k následujícímu přechodu kategorií 

nebezpečností: 

 Kategorie vysoce toxický přechází na akutní toxicitou kategorie 1. 

 Kategorie toxický přechází na akutní toxicitu kategorie 2 - všechny druhy expozice a 

akutní toxicitou kategorií 3 - inhalační expozice. 

 Kategorie velmi toxický/toxický v kombinaci s R39 přechází na toxicita pro specifické 

cílové orgány – jednorázová expozice, přechod klasifikace je znázorněn na obr. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Obrázek 12 Přechod klasifikace - nebezpečnost pro zdraví [17] 
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Protoţe u kategorie vlastností nebezpečných pro zdraví člověka neexistovala moţnost 

jednoduchého převodu kategorií mezi oběma systémy, a převod byl problematický, dále 

podrobněji uvádím rozdíly v klasifikaci dle těchto systémů včetně názorného srovnání.        

[7, 32-34] 

 

Klasifikace akutní toxicity dle směrnic DSD/DPD 

Látky jsou klasifikovány jako vysoce toxické, toxické a zdraví škodlivé. Klasifikace se dělí 

dle druhu expozice na orální, dermální a inhalační cestu, limity akutní toxicity dle této 

klasifikace znázorňuje tabulka 7. [32, 33] 

 

Tabulka 7 Klasifikace toxicity dle směrnice DSD/DPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikace akutní toxicity dle nařízení CLP: 

Dle tohoto systému klasifikace jsou látky rozděleny do jedné ze čtyř kategorií akutní toxicity 

dle druhu expozice, dochází k rozdělení inhalační cesty expozice na: páry, plyny a aerosoly. 

Limitní hodnoty pro zařazení do kategorií znázorňuje tabulka 8. [34] 

 

Tabulka 8 Klasifikace toxicity dle nařízení CLP 
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Aby byl převod mezi systémy klasifikace DSD/DPD a CLP dotýkající se SEVESO III 

direktivy co nejjasnější a názorně poukázal na problematická místa převodu mezi těmito 

klasifikacemi, které dokládají také tabulky č. 7 a 8, byl zpracován následující obrázek 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, ţe moţností pro harmonizaci obou systémů bylo několik, přičemţ 

kaţdá změna s sebou přináší zpřísnění či zjemnění působnosti SEVESO III direktivy. 

Evropská komise zvolila tu moţnost, tedy sladění kategorie vysoce toxický s akutní toxicitou 

kategorie 1, kategorie toxický s akutní toxicitou kategorie 2 - všechny druhy expozice a 

akutní toxicitou kategorií 3 - inhalační expozice. Tato moţnost (v grafu zvýrazněna zeleně) 

byla zvolena na základě důkladné analýzy a posouzení všech jednotlivých moţností 

harmonizace, přičemţ se očekává, ţe bude mít nejmenší dopady na změnu zařazení 

nebezpečných látek spadajících pod SEVESO III direktivu. [34, 35] 

 

 

 

    Obrázek 13 Moţnosti harmonizace klasifikace dle směrnice DSD/DPD a  nařízení CLP [15]  
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2.2.2 Klasifikace fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro ţivotní 

prostředí 

Z hlediska fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro ţivotní prostředí dochází nově pouze 

k nahrazení všeobecných kategorií nebezpečnosti specifickými kategoriemi dle směrnice 

CLP, a některými kategoriemi, které dříve neexistovaly, jedná se o: 

 Hořlavé aerosoly – kvalifikační mnoţství pro zařazení do jednotlivých skupin bylo zvoleno 

úměrně hodnotám, které se na ně vztahují dle jejich hořlavých vlastností. 

 Samozápalné tuhé látky, které byly začleněny do skupiny samozápalných látek. 

U zbylých kategorií dochází k jasnému převodu, který kopíruje a zachovává oblast působnosti 

stejnou, jak je uvedeno v SEVESO II direktivě. Tabulka 9 uvádí převod mezi třídami 

nebezpečnosti, které jsou obsaţeny v SEVESO II a SEVESO III direktivě. 

 

Tabulka 9 Převod mezi třídami nebezpečnosti v SEVESO II a SEVESO III direktivě [4, 7] 

Třídy nebezpečnosti v SEVESO II 

direktivě 

Třídy nebezpečnosti v SEVESO III 

direktivě 

MIMOŘÁDNĚ HOŘLAVÝ (látka nebo přípravek 

spadá do definice uvedené v poznámce 3 písm. c)) 
HOŘLAVÉ PLYNY  
- kategorie 1 nebo 2  

 

OKYSLIČUJÍCÍ 

 
OXIDUJÍCÍ PLYNY  

- kategorie 1  

OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY  

- Oxidující kapaliny, kategorie 1, 2 nebo 3 

- Oxidující tuhé látky, kategorie 1, 2 nebo 3  

 

VÝBUŠNÝ  

- kdyţ látka, přípravek nebo předmět patří do 

kteréhokoliv z oddílů ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 

nebo do označení rizikovosti R2 nebo R3 

 

 

VÝBUŠNINY 

- Nestabilní výbušniny, nebo  

- výbušniny, oddíl 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 

- látky nebo směsi, které mají výbušné vlastnosti 

podle metody A.14 a nenáleţí do třídy nebezpečnosti 

organické peroxidy nebo samovolně reagující látky a 

směsi  

 

VÝBUŠNÝ 

- kdyţ látka, přípravek nebo předmět patří do oddílu 

ADR 1.4 

VÝBUŠNINY 

- Výbušniny, oddíl 1.4 (viz poznámka 10)  

 

VYSOCE HOŘLAVÝ (látka nebo přípravek spadá 

do definice uvedené v poznámce 3 písm. b) bodu 1)) 

 

Hořlavé aerosoly 

- Hořlavé aerosoly kategorie 1 nebo 2 obsahující 

hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 nebo hořlavé 

kapaliny kategorie 1  

VYSOCE HOŘLAVÁ kapalina (látka nebo 

přípravek spadá do definice uvedené v poznámce 3 

písm. b) bodu 2)) 

 

Hořlavé aerosoly  

- Hořlavé aerosoly kategorie 1 nebo 2 neobsahující 

hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2 ani hořlavé kapaliny 

kategorie 1 
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MIMOŘÁDNĚ HOŘLAVÁ (látka nebo přípravek 

spadá do definice uvedené v poznámce 3 písm. c)) 

 

 

HOŘLAVÉ KAPALINY  

- Hořlavé kapaliny, kategorie 1 

- Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udrţované za 

teplot nad jejich bodem varu 

- jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, udrţované 

za teplot nad jejich bodem varu 

 

VYSOCE HOŘLAVÝ (látka nebo přípravek spadá 

do definice uvedené v poznámce 3 písm. b) bodu 1)) 

 

 

HOŘLAVÉ KAPALINY  

- Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých 

zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo 

vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závaţné 

havárie, nebo  

- jiné kapaliny s bodem vzplanutí ≤ 60 °C, u kterých 

zejména podmínky zpracování jako vysoký tlak nebo 

vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závaţné 

havárie)  

 

VYSOCE HOŘLAVÁ kapalina (látka nebo 

přípravek spadá do definice uvedené v poznámce 3 

písm. b) bodu 2)) 

HOŘLAVÉ KAPALINY  

- Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající 

pod poloţky P5a a P5b 

VÝBUŠNÝ 

- kdyţ látka, přípravek nebo předmět patří do 

kteréhokoliv z oddílů ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 

nebo do označení rizikovosti R2 nebo R3 

Samovolně reagující látky a směsi a organické 

peroxidy  

- typ A nebo B, nebo organické peroxidy, typ A nebo 

B  

 

OKYSLIČUJÍCÍ 

 
Samovolně reagující látky a směsi a organické 

peroxidy  

- typ C, D, E nebo F, nebo organické peroxidy, typ C, 

D, E nebo F  

VYSOCE HOŘLAVÁ (látka nebo přípravek spadá 

do definice uvedené v poznámce 3 písm. b) bodu 1)) 
SAMOZÁPALNÉ kapaliny a tuhé látky  

- Samozápalné kapaliny, kategorie 1  

- Samozápalné tuhé látky, kategorie 1  

VŠECHNY KLASIFIKACE, které nespadají pod 

výše uvedené v kombinaci s označením rizikovosti: 

i) R 14: „Reaguje bouřlivě s vodou“ (včetně 

R 14/15)  

ii) R 29: „v kontaktu s vodou uvolňuje jedovatý plyn“ 

Látky nebo směsi se standardní větou o nebezpečnosti 

EUH014 

 

VŠECHNY KLASIFIKACE, které nespadají pod 

výše uvedené v kombinaci s označením rizikovosti: 

i) R 14: „Reaguje bouřlivě s vodou“ (včetně 

R 14/15)  

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují 

hořlavé plyny,  

- kategorie 1  

 

VŠECHNY KLASIFIKACE, které nespadají pod 

výše uvedené v kombinaci s označením rizikovosti: 

i) R 14: „Reaguje bouřlivě s vodou“ (včetně 

R 14/15)  

ii) R 29: „v kontaktu s vodou uvolňuje jedovatý plyn“ 

 

Látky nebo směsi se standardní větou o 

nebezpečnosti EUH029 

 

Označení rizikovosti NEBEZPEČNÁ PRO 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

i) R 50: „Vysoce toxické pro vodní organismy“ 

(zahrnující R50/53)  

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii 

akutní 1 nebo chronická 1 

 

Označení rizikovosti NEBEZPEČNÁ PRO 

ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

ii) R 51/53: „Toxické pro vodní organismy“; můţe 

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodném 

prostředí. 

Nebezpečnost pro vodní prostředí v kategorii 

chronická 2 
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2.2 Nebezpečné látky jmenovitě uvedené 

Nebezpečné látky jmenovitě uvedené se nacházejí v příloze I části 2 a dochází k následujícím 

změnám: 

 Zkapalněné hořlavé plyny, kategorie 1 nebo 2 včetně LPG a zemního plynu jsou 

v závislosti na nařízení CLP nově uvedeny jako Zkapalněné mimořádně hořlavé plyny 

(včetně zkapalněného propanu-butanu) a zemní plyn. 

 Poloţka Toluen diisokyanát je nově rozšířena na 2,4-toluen diisokyanát a 2,6-toluen 

diisokyanát 

 Niţší limitní mnoţství u chloridu sirnatého nově není definováno, v SEVESO II  direktivě 

je uvedena 1 tuna. U vyššího limitního mnoţství ke změně nedochází. 

 Mnoţství polychlordibenzofuranů a polychlordibenzodioxinů jsou nyní počítány pomocí 

WHO ekvivalentních faktorů toxicity, které byly nastaveny v roce 2005. Následující 

tabulka 10 porovnává faktory pro přepočet uvedené v SEVESO II a SEVESO III 

direktivě: 

Tabulka 10 Porovnání faktorů pro přepočet toxicity 
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 Do poloţky ropné produkty a alternativní paliva jsou nyní nově zařazeny těţké topné 

oleje a alternativní paliva slouţící ke stejným účelům a mající podobné vlastnosti, pokud 

jde o hořlavost a nebezpečnost pro ţivotní prostředí. Přidání poloţky těţkých topných 

olejů bude mít podstatný vliv na přeřazení/vyřazení podniků, pracujících s touto látkou, 

proto se jí zabývám dále. [4, 7, 8] 

2.3.1 Látky nově uvedené 

SEVESO III direktiva obsahuje v příloze I části 2 celkem 13 nových nebezpečných látek, pro 

které je stanoveno niţší i vyšší limitní mnoţství. Tyto látky byly jmenovány, zejména 

z důvodů harmonizace s nařízením CLP. V případě nezařazení těchto látek mezi látky 

jmenovitě uvedené by byly na základě své klasifikace zařazeny do jiné třídy nebezpečnosti, 

dle přílohy I části 1, a tímto by došlo ke zpřísnění platnosti SEVESO III direktivy. Následující 

tabulka 11 uvádí nově jmenované látky, srovnává u nich starou a novou klasifikaci a uvádí 

důsledky, které by vyplynuly z jejich nezařazení mezi látky jmenovitě uvedené. [7] 

Tabulka 11 Látky nově jmenovitě uvedené [7, 32-34, 38] 

Název látky (CAS číslo) 

Důvod zařazení 

Klasifikace 

dle směrnice 

DSD/DPD 

Klasifikace dle  

nařízení CLP 

Klasifikační mnoţství dle 

Seveso III 

Niţší limitní 

mnoţství 

Vyšší limitní 

mnoţství 

Bezvodý amoniak (7664-41-7) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Gas 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun.  

R10 

T; R23 

C; R34 

N; R50 

Flam. Gas 2 

Press. Gas 

Acute Tox. 3  

Skin Corr. 1B 

Aqua. Acute 1 

50 200 

Fluorid boritý (7637-07-2) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Acute Tox. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 50/200 tun. 

T; R48/23 

Xn; R20/22 

C; R34 

Press. Gas 

Acute Tox. 2 

Skin Corr. 1A 

5 20 

Sirovodík (7783-06-4) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Gas 1 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun. 

F+; R12 

T+; R26 

N; R50 

Press. Gas  

Flam. Gas 1  

Acute Tox. 2  

Aquatic Acute 1 

5 20 

Piperidin (110-89-4) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun. 

F; R11 

T; R23/24 

C; R34 

Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 3 (*) 

Acute Tox. 3 (*) 

Skin Corr. 1B 

 

50 200 

Bis(2dimethylaminoethyl) 

(methyl)amin (3030-47-5) 

Důvod zařazení: 

Dle své klasifikace by pod působnost 

směrnice nebyl zařazen. 

 

T;R24 

Xn;R22 

C;R34 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Corr. 1B 

 

50 200 
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3-(2-ethylhexyloxy) propylamin (5397-

31-9) 

Důvod zařazení: 

Dle své klasifikace by pod působnost 

směrnice nebyl zařazen. 

 

T; R24 

Xn; R22 

C; R34 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

 

50 200 

Propylamin  (107-10-8) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun nebo 50/200 nebo 

5000/50000 (*viz poznámka) 

F;R11 

C;R34 

Flam. Liq. 2; 

Met. Corr. 1 

Acute Tox. 4  

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1B 

Eye Dam. 1 

Acute Tox. 3 

STOT SE 3 

500 2000 

Tert-butyl-akrylát (1663-39-4) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun nebo 50/200 nebo 

5000/50000 (*viz poznámka) 

 

F;R11 

Xn;R37/38 

 

Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 4 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

Aqua. Chronic 3 

 

200 500 

2-methyl-3-butennitril  

(16529-56-9) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun nebo 50/200 nebo 

5000/50000 (*viz poznámka) nebo 

zařazení do kategorie Acute Tox. 3 

s limitním mnoţstvím 50/200 

 

F;R11 

Xn;R20/22 

Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 3 

Acute Tox. 4 

500 2000 

Dazomet (533-74-4) 

Důvod zařazení: Dle klas. Aqua. Acute 

1 by mohlo dojít k jeho zařazení do 

kategorie s limitním mnoţstvím 100/200 

 

Xn; R22 

Xi; R36 

N; R50-53 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

Aqua. Acute 1 

Aqua. Chronic 1 

 

100 200 

Methylakrylát (96-33-3) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 2 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 10/50 tun nebo 50/200 nebo 

5000/50000 (*viz poznámka) 

F;R11 

Xn;R20/21/22 

Xi;R36/37/38 

Flam. Liq. 2 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

Skin Irrit. 2 

Skin Sens. 1 

 

500 2000 

3-methylpyridin (108-99-6) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 3 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 50/200 tun nebo 5000/50000 

tun (*viz poznámka) 

C;R34 

Xi; R20/21/22 

R10 

Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 3 

Skin Corr. 1B 

Acute Tox. 4 

500 2000 

1-brom-3-chlorpropan (109-70-6) 

Důvod zařazení: 

Dle klas. Flam. Liq. 3 by mohlo dojít 

k jeho zařazení do kategorie s limitním 

mnoţstvím 50/200 tun nebo 5000/50000 

tun (*viz poznámka) 

Xn;R20/22 

R10 

Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 3 

500 2000 
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*Poznámka k tabulce: Tyto látky by na základě své klasifikace Flam. Liq. 2 a Flam. Liq. 3 

mohly být zařazeny do jedné ze tří tříd nebezpečnosti s různým klasifikačním mnoţstvím: 

 HOŘLAVÉ KAPALINY (10/50 tun) 

a) Hořlavé kapaliny, kategorie 1, nebo 

b) Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3 udrţované za teplot nad jejich bodem varu nebo 

c) Jiné kapaliny s bodem vzplanutí  ≤ 60 °C, udrţované za teplot nad jejich bodem varu 

 HOŘLAVÉ KAPALINY (50/200 tun) 

a) Hořlavé kapaliny kategorie 2 nebo 3, u kterých zejména podmínky zpracování jako 

vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závaţné havárie, nebo  

b) jiné kapaliny s bodem vzplanutí  ≤ 60 °C, u kterých zejména podmínky zpracování 

jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závaţné havárie  

 HOŘLAVÉ KAPALINY (5000/50000 tun) 

a) Hořlavé kapaliny, kategorie 2 nebo 3, nespadající pod poloţky uvedené výše 

O zařazení do příslušné třídy nebezpečnosti rozhodnou podmínky v zařízení, ve kterých je 

nebezpečná látka zpracovávána (vysoký tlak a teplota). [7] 

 

3 Aplikace SEVESO III direktivy 

3.1 Problematika těţkých topných olejů 

Těţké topné oleje původně (TTO) vůbec nebyly klasifikovány jako látka 

s nebezpečnými vlastnostmi, ke změně dochází aţ v roce 2010-2011, kdy jsou TTO 

klasifikovány jako látky nebezpečné pro ţivotní prostředí (R50/53), a tímto se také stávají 

nebezpečnou chemickou látkou ve smyslu SEVESO II direktivy a právních předpisů 

jednotlivých členských států, které jsou povinny tuto direktivu implementovat. Těţké topné 

oleje jsou látky spadající dle směrnice DSD/DPD do kategorie látek nebezpečných pro ţivotní 

prostředí s limitním mnoţstvím stanoveným dle SEVESO II direktivy jako 100 tun (niţší 

limitní mnoţství) a 200 tun (vyšší limitní mnoţství). TTO nebylo moţné zařadit jako poloţku 

plynové oleje dle SEVESO II direktivy  s limitním mnoţstvím 2500 tun (niţší limitní 

mnoţství)  a 25000 tun (vyšší limitní mnoţství), ačkoliv se tato moţnost nabízela a spousta 

podniků ţádala o vysvětlení, zda toto zařazení moţné je.  
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V SEVESO III direktivě dochází rozšířením definice „Ropných produktů“ na „Ropné 

produkty a alternativní paliva“, k zařazení těţkých topných olejů pod působnost direktivy. 

Dochází také ke změně limitního mnoţství na 2500 tun (niţší limitní mnoţství) a 25000 tun 

(vyšší limitní mnoţství). Důvodem pro markantní navýšení a tedy „zjemnění“ klasifikačních 

limitů TTO byl fakt, ţe na základě posouzení jeho nebezpečných vlastností (R50/53) nebyl 

důvod, aby byl TTO dále zařazen pod působnost SEVESO III direktivy s niţším/vyšším 

limitním mnoţstvím 100/200 tun, jak tomu bylo dosud v SEVESO II direktivě. Při tomto 

rozhodnutí hrál roli také fakt, ţe TTO není klasifikován jako hořlavý, na rozdíl od ostatních 

ropných produktů. [4, 7, 8] 

 

Změnou klasifikačního mnoţství u TTO dojde k významnému sníţení počtu zařízení 

spadajících pod SEVESO III direktivu, a tím k omezení administrativní zátěţe pro 

provozovatele a příslušné orgány, v souladu se stanovenými cíly SEVESO III direktivy, která 

bude mít vliv na celkové sníţení nákladů (administrativní činnosti a náklady na pojištění). 

Následující tabulka 12 srovnává klasifikační mnoţství TTO dle SEVESO II a SEVESO III 

direktivy: 

 

Tabulka 12 Změna klasifikace nebezpečných vlastností TTO dotýkajících se zařazení pod seveso 

direktivu: 

Klasifikace TTO dle 

směrnice DSD/DPD 

Seveso II 

Limitní mnoţství 

(tuny) 

Klasifikace TTO dle 

nařízení CLP 

Seveso III 

Limitní mnoţsví 

(tuny) 

Nebezpečný pro 

ţivotní prostředí  

R51/53 

100/200 Nebezpečný pro 

vodní prostředí 

akutně a chronicky 

kategorie 1 

2500/25000 
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3.2 Důsledky harmonizace SEVESO III direktivy  do předpisů České 

republiky 

Česká republika je povinna nejpozději do 14.2.2014 uvést v účinnost právní předpisy 

pro dosaţení souladu se směrnicí SEVESO III týkající se otázky TTO (celkový soulad pak 

nejpozději do 31.5.2015), transpozice bude mít pro podmínky České republiky za následek 

novelizaci zákonu č. 59/2006 Sb. o PZH, pravděpodobněji však (stejně jako v EU) vydání 

zcela nového zákona zabývajícím se PZH, který zruší zákon č. 59/2006 Sb. V současné době 

je pod působnost zákona č. 59/2006 Sb., zařazeno celkem 14 zařízení, kde je vyuţíván a 

skladován TTO. Následující tabulka 13 uvádí podniky zařazené pod  působnost zákona o PZH 

a srovnává změny jejich zařazení po implementaci SEVESO III direktivy. 

Z tabulky je patrné, ţe pro dosaţení souladu se SEVESO III direktivou dojde 

k markantním změnám v zařazení podniků s TTO do skupin dle limitního mnoţství, 

dotýkající se všech podniků v České republice, které v současné době spadají pod zákon o 

PZH. Dochází k úplnému vyřazení 8 podniků z působnosti zákona a přeřazení 4 podniků ze 

skupiny B do skupiny A. Výjimku tvoří pouze společnost Tamero Invest s.r.o, která kvůli 

svému umístění v Areálu chemických výrob Kralupy zůstane i nadále zařazena pod zákon o 

PZH. Dále uvádím důsledky pro jednotlivé provozovatele vyplývající z této změny.             

[7, 26, 27] 

Tabulka 13 Podniky zařazené pod působnost zákona č. 59/2006 Sb., [27] 

Název objektu Mnoţství 

TTO 

(tuny) 

Zařazení dle 

zákona č. 

59/2006 Sb. 

Zařazení dle 

Nového zákona o 

PZH. 

ČEZ-Elektrárna Prunéřov 320  Skupina A Vyřazen z působnosti 

ČEZ-Elektrárna Mělník 1000  Skupina B Vyřazen z působnosti 

Dalkia Mariánské Lázně 3900 Skupina B Skupina A 

Dalkia Olomouc 8000 Skupina B Skupina A 

Dalkia Přerov 400  Skupina A Vyřazen z působnosti 

ČEZ - Elektrárna Chvaletice 1980  Skupina B Vyřazen z působnosti 

Tamero Invest 1433  Skupina B *Výjimka 

Teplárna Písek - Výtopna 

Samoty 

3300  Skupina B Skupina A 

Teplárna Písek  475 Skupina A Vyřazen z působnosti 

Teplárna Strakonice 7000 Skupina B Skupina A 

Teplárna Tábor 7336 Skupina B Skupina A 

Teplárna Trmice 488 Skupina A Vyřazen z působnosti 

Vápenka Čertovy schody 150  Skupina A Vyřazen z působnosti 

Teplárna Liberec 191 Skupina A Vyřazen z působnosti 
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Podniky vyřazené z působnosti zákona o PZH 

Dříve spadající do skupiny A: U těchto podniků dochází ke sníţení administrativní zátěţe o 

následující činnosti vyplývající z aktuálně platného zákona č. 59/2006 Sb., : 

 Zpracování seznamu nebezpečných chemických látek,  ve kterém je uveden druh, 

mnoţství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu 

nebo zařízení, dle  §3 odst. 1 tohoto zákona 

 Návrh na zařazení objektu do skupiny A - § 5 odst. 1, 2, § 16, § 21 odst. 1, 3, 4 

 Vypracování bezpečnostního programu - § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, 4, § 9 odst. 4 

 Předloţení ověřené kopie smlouvy o pojištění KÚ - § 12 odst. c), d) 

 Zpracování plánu fyzické ochrany - § 14 odst. 1,2,3 

 Oznámení změny v objektu nebo zařízení - § 16 

 Zpracování vnitřního havarijního plánu - § 17 odst. 1,3,4, a § 18 odst. 1,2 

 Hlášení o vzniku závaţné havárie - § 26 odst. 1  

Tabulka 14 uvádí odhadované sníţení nákladů dotčených subjektů [26,27] 

 

Tabulka 14 odhadované sníţení nákladů dotčených subjektů dříve spadajících do skupiny A [27] 

Podnik Sníţení administrativní 

zátěţe v hod/rok 

Sníţení administrativní 

zátěţe v Kč/rok 

ČEZ – Elektrárna Prunéřov 900 500000 

Dalkia Přerov Moţné vyčíslit aţ po 

schválení bezpečnostního 

programu 

Moţné vyčíslit aţ po 

schválení bezpečnostní 

programu (náklady na 

bezpečnostní program cca 

40000Kč – 80000Kč 

Teplárna Písek Moţné vyčíslit aţ po 

schválení bezpečnostní 

programu 

Moţné vyčíslit aţ po 

schválení bezpečnostní 

programu (náklady na 

bezpečnostní program cca 

40000Kč – 80000Kč 

Teplárna Trmice 200 65000Kč 

Vápenka Čertovy schody 300 100000Kč 
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Dříve spadající do skupiny B: U těchto podniků dochází ke sníţení administrativní zátěţe o 

následující činnosti vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., : 

 Zpracování seznamu nebezpečných chemických látek,  ve kterém je uveden druh, 

mnoţství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu 

nebo zařízení, dle  §3 odst. 1 tohoto zákona. 

 Návrh na zařazení objektu do skupiny B - § 5 odst. 1, 2, § 16, § 21 odst. 1, 3, 4. 

 Vypracování bezpečnostní zprávy - § 10 odst. 1,2,5. 

 Předloţení ověřené kopie smlouvy o pojištění KÚ - § 12 odst. c), d). 

 Zpracování plánu fyzické ochrany - § 14 odst. 1,2,3. 

 Oznámení změny v objektu nebo zařízení - § 16. 

 Vypracování vnitřního havarijního plánu a poskytnutí podkladů pro vnější havarijní plán - 

§ 17 odst. 1,3,4, a § 18 odst. 1,2. 

 Hlášení o vzniku závaţné havárie - § 26 odst. 1 . 

Tabulka 15 uvádí odhadované sníţení nákladů dotčených subjektů [26,27] 

 

Tabulka 15 odhadované sníţení nákladů dotčených subjektů dříve spadajících do skupiny B [27] 

Podnik Sníţení administrativní 

zátěţe v hod/rok 

Sníţení administrativní 

zátěţe v Kč/rok 

ČEZ-Elektrárna Mělník 900 500000kč 

ČEZ Elektrárna Chvaletice 900 500000Kč 

Tamero Invest * Výjimka (nedochází ke 

změně) 

* Výjimka (nedochází ke 

změně) 

 

Podniky přeřazené ze skupiny B do skupiny A  

U těchto podniků dochází pouze k nepatrnému sníţení administrativní zátěţe o 

činnosti spojené s vypracováním bezpečnostní zprávy (vypracovávají bezpečnostní program, 

který není tak časově a finančně náročný) a  poskytnutí podkladů pro vnější havarijní plán. U 

podniků vyřazených z působnosti zákona o PZH dojde také ke sníţení nákladů o platbu za 

pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závaţné havárie. Následující tabulka 16 

uvádí přehled nákladů spojených s touto změnou: 
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 Tabulka 16 odhadované sníţení nákladů dotčených subjektů přeřazených ze skupiny B do A [27] 

Objekt skladující méně neţ 2500 tun TTO Sníţení nákladů spojených 

s pojistným v Kč/rok 

ČEZ – Elektrárna Prunéřov Řádově statisíce 

ČEZ – Elektrárna Mělník 

CEZ – Elektrárna Chvaletice 

Dalkia Přerov Lze vyčíslit po schválení 

bezpečnostního programu 

Tamero Invest * Výjimka (nedochází ke změně) 

Teplárna Písek 35000Kč 

Teplárna Trmice 300000Kč 

Vápenka Čertovy schody 500000Kč - 600000Kč 

 

4 Charakteristika teplárny  

Výroba a dodavatel tepla pro městské aglomerace, výroba tepla probíhá v teplárně 

ekologicky šetrným způsobem, teplárna je drţitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009,      

ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Úkolem teplárny je pokrytí tzv. špiček 

v odběru tepelné energie, které překračují kapacitu výroby základního zdroje tepla. Zároveň 

slouţí jako záloţní zdroj výroby tepla, který je schopen velmi rychle nahradit výpadek ve 

výrobě tepla v základním zdroji. Zařízení je v provozu pouze v topnou sezonu (přerušovaně) 

nebo v době odstávek a poruch v základním zdroji. Zařízení má nízké vyuţití instalovaného 

výkonu. [27] 

4.1 Technologie teplárny 

Hlavním výrobním zařízením, ve kterém probíhá spalování TTO jsou čtyři kotle K1, 

K2, K3, K4, které zajišťují výrobu tepla. Dochází k přeměně (akumulaci) tepla do vodní páry, 

která je následně pomoc dálkových teplovodů rozváděna ke koncových zákazníkům. 

V případě zkondenzování páry dochází k její rekuperaci a vrací se zpět do zařízení, kde je 

přednostně vyuţívána k zásobování kotlů (slouţí jako napájecí voda), poté co je chemicky 

upravena tak, aby nedocházelo ke korozi a tvorbě usazenin ve varném systému kotlů. 

K úpravě vody dochází v zařízení zvaném chemická úpravna vody. Takto chemicky upravený 

kondenzát je následně doplněn upravenou vodou, a dále dochází k jeho termické úpravě, kde 

dojde k odplynění a alkalizaci vody. Takto předupravená voda slouţí k napájení parních 

kotlů, ve kterých opět dochází k akumulaci tepla do vodní páry a kondenzaci par. 

Technologické schéma je znázorněno na obrázku 14. [27] 
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Teplárna se skládá ze dvou samostatných kotelen, přičemţ v kaţdé kotelně jsou obsaţeny dva 

kotle. Dalšími zařízeními jsou: 

 Skladovací nádrţe kapalných paliv. 

 Olejové hospodářství. 

 Regulační stanice zemního plynu. 

 Propan-butanová stanice. 

 Potrubní rozvody paliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obrázek 14 Technologické schéma teplárny [27]  
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Okruh kapalných paliv 

Znázorněný na schématu obr. 13 hnědou barvou je tvořen zařízeními pro stáčení, 

skladování, čerpání a ohřev generátorového dehtu (dále jen HGD) a TTO, které jsou 

dopravovány pomocí potrubních rozvodů. Stáčení paliv probíhá pomocí čerpadel ve vnitřním 

olejovém hospodářství viz obr. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladovací nádrţe kapalných paliv jsou tvořeny dvěmi zásobníky, přičemţ kaţdý je schopný 

pojmout 4000 m
3
 HGD nebo TTO, pro zásobníky jsou dimenzovány záchytné jímky o 

minimálním objemu 4000 m
3
. Čerpání HGD a TTO probíhá pomocí čerpadel umístěných ve 

strojovně vnějšího olejového hospodářství, kde dochází také ke zvýšení tlaku paliva. [27] 

 

 

 

 

 

    Obrázek 15 Technologické schéma vnitřního olejového hospodářství [27] 



55 

Okruhy plynných paliv  

Kotle č. 3 a 4 jsou schopny spalovat také plynná paliva, konkrétně se jedná o zemní plyn a 

propan-butan. Při manipulaci s těmito palivy dochází pouze k regulaci tlaku v regulační 

stanici (viz obr. 13 ţlutá barva), která tvoří samostatný objekt s propan-butanovými láhvemi 

slouţícími k zapalování hořáků. 

Kotelna I – Kotle č.1 a č. 2 

V kotelně č. 1 jsou umístěny dva kotle č.1 a č.2 spalující kapalná paliva (HGD a TTO). 

Budova se sestává z ocelových nosníků, obvodové stěny jsou vyzděny. V této kotelně s také 

nachází strojovna čerpadel a úpravna kondenzátů a termická úprava vody. Kotle obsahují 4 

tlakové hořáky pro HGD a TTO, tyto paliva jsou z venkovních nádrţí přiváděny pomocí 

potrubních rozvodů do budovy vnitřního olejového hospodářství, kde dochází k jejich zahřátí 

a jsou tlakově rozváděny ke spalovacím hořákům kotlů. Vzduchu je přiváděn ke kotlům 

vzduchovými ventilátory. Vzniklé zplodiny při spalování jsou odsávány spalinovým 

ventilátorem a putují do komínu výtopny. [27] 

Kotelna II – Kotle č.3 a č.4 

V kotelně č. 2 jsou umístěny rovněţ dva kotle č.3 a č.4 s kombinovaným spalováním TTO a 

propan-butanu. Kaţdý kotel má čtyři kombinované hořáky na kapalná a plynná paliva. Přívod 

TTO je řešen pomocí čerpadel z vnitřního olejového hospodářství a přívod propan-butanu 

z objektu regulační stanice. Další zařízení je obdobné jako u kotelny I. 

Regulační stanice plynu 

Stanice je umístěna je v samostatně stojícím zděném objektu s přirozeným větráním. Zde 

dochází pomocí strojního zařízení k regulaci vysokého tlaku z přípojky na tlak střední, který 

je vhodný pro plynovou kotelnu. 

Olejové hospodářství 

Olejové hospodářství slouţí k dopravě, stáčení, skladování a přípravě paliva pro spalování. 

Sestává se ze dvou základních celků a to z vnějšího a vnitřního olejového hospodářství. 

Vnější olejové hospodářství 

Vnější olejové hospodářství tvoří čerpací a stáčecí stanice, kde dochází k přečerpávání TTO 

z autocisteren do jednotlivých zásobníků. Čerpací stanice je vybavena dvěmi čerpadly. Pro 

zásobníky jsou dimenzovány záchytné havarijní jímky na objem 4000 m
3
, které jsou 

ţelezobetonové konstrukce. 
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Vnitřní olejové hospodářství 

Vnitřní olejové hospodářství je určeno pro úpravu paliva na provozní parametry a jeho 

dopravu ke kotlům, dochází zde k přečerpávání TTO ze zásobníků, dále k ohřevu TTO na 

teplotu cca 150 °C a pomocí vysokotlakých čerpadel je dopravován potrubními rozvody 

k jednotlivých kotelním hořákům. 

Stáčení topného oleje 

Stáčení probíhá na stáčecí rampě, dovezené palivo se z autocisterny přečerpává do zásobních 

nádrţí stáčecími čerpadly. Teplota přečerpávaného paliva je 25 – 30 
0
C. Na sání čerpadel jsou 

instalovány sítové filtry. 

Skladování TTO 

Ke skladování paliva slouţí dvě nádrţe o objemu 4000 m
3
, válcového tvaru, s tepelnou 

izolací. Maximální výška hladiny TTO v zásobníku je 15 m. Nádrţe jsou opatřeny 

ultrazvukovými stavoznaky a teploměry. Provoz zásobních nádrţí se řídí provozními 

potřebami a mnoţstvím paliva uskladněného v jednotlivých nádrţích. Stáčení paliva probíhá 

vţdy jen do jedné nádrţe, nikdy do obou současně. Teplota v zásobní nádrţi se udrţuje 

pomocí topných těles umístěných na dně nádrţe v rozmezí 25 - 70 °C podle druhu paliva. 

V letním období se nádrţ s HGD nevytápí.  

Tlaková stanice propan-butanu 

Je vyuţívaná pro najíţdění kotlů, kde je propan-butan vyuţíván jako zapalovací plyn. Tlaková 

stanice propan butanu je umístěna v samostatném zděném objektu stojícím za kotli K1, a K2 

jiţním směrem od komína. Stanice slouţí pro uloţení 4 ks propan-butanových lahví určeným 

k zapalování kotlů. Stanice je dále vybavena regulačním a pojistným zařízením, rozvodným 

potrubím s armaturami, které je rozděleno pro kotle č. 1, 2, 3, 4. 

 

4.2 Bezpečnostní systémy teplárny 

Dále je uveden stručný popis bezpečnostních systému, souvisejících s TTO. 

Systém detekce plynů. 

V prostorách kotelny (1,2,3,4) je umístěno zařízení na detekci snímání propan-butanu a 

zemního plynu. Toto zařízení vyhodnocuje stav poruch a v případě potřeby odpojí z provozu 

uzávěr plynu ve všech kotelnách. Překročení povoleného limitu koncentrace plynů a par 

chráněného prostoru je signalizováno akustickou a optickou signalizací.  
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Kamerový systém stavoznaků K1-K4  

Kamery jsou umístěny na všech kotlích (1,2,3,4) a sledují stav vodoznaků, které určují 

hladinu vody v kotlích. Obsluha tedy jednoduchým způsobem můţe sledovat stav hladiny 

vody. Systém slouţí jako  ochrana před nedostatkem napájecí vody a brání tak případné 

explozi a poškození kotlů.     

Kamerový systém vnitřního olejového hospodářství 

Tento systém slouţí k ochraně prostředí  před únikem TTO. Kamery sledují prostory 

čerpadel, kde lze předpokládat únik TTO.  

Kamerový systém sledování kouřových plynů vystupujících z komínu 

Systém slouţí jako indikátor zabarvení kouřových plynů.  

Monitorovací a řídicí systém kotlů 

Systém slouţí k získávání dat z technologického procesu, jejich vizualizaci na pracovišti 

operátora a k ovládání a řízení jednotlivých technologických agregátů a procesů. Měřené 

veličiny jsou zobrazovány analogicky na pultech operátora. Překročení různých limitů 

a mezních stavů důleţitých pro provoz zařízení je signalizováno formou alarmu. 

Systém ochran kontroluje takové činnosti prováděné v systému, které při poruše své funkce 

mohou mít za následek hmotné škody a ohroţení ţivotů. Jedná se o následující činnosti: 

 Havarijní odstavení. 

 Zabezpečení spalování kapalného paliva. 

 Ochrany kotlů. 

Činnosti spojené s rizikem závaţné havárie  

Riziko závaţné havárie je spojené zejména se sloţitou manipulaci s TTO, a to při: 

 Vyprazdňování automobilových cisteren. 

 Přečerpávání paliva do zásobníků. 

 Přečerpávání paliva do kotlů. 

Manipulaci s TTO je moţné rozdělit na následující operace: 

 Doprava autocisterny s TTO po vnitropodnikové komunikaci na stáčecí místo. 

 Nahřívání (podle okolní teploty) a stáčení TTO do zásobních nádrţí. 

 Skladování TTO v zásobních nádrţích. 

 Čerpání TTO ze zásobní nádrţe k předehřívacímu zařízení. 

 Předehřívání TTO v předehřívacím zařízení. 

 Čerpání a doprava předehřátého TTO ke spalovacímu zařízení. [27] 
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4.3 Nebezpečné látky umístěné v objektu teplárny 

Seznam a popis umístěných nebezpečných látek  

Nebezpečné látky, které jsou umístěny v objektu tvoří kapalná (HGD a TTO) a plynná 

(propan-butan, zemní plyn) paliva. Dalšími látkami vyskytující se v teplárně jsou upravená 

demineralizovaná voda, vratný kondenzát, chemikálie pro úpravu vody, aditiva přidávána pro 

sníţení obsahu oxidů dusíku ve spalinách, provozní oleje a mazadla. Tabulka 17 uvádí 

seznam pouţívaných surovin. 

 

Tabulka 17 Suroviny pouţívané v teplárně [27] 

Druh suroviny Část zařízení 

Hnědouhelný generátorový dehet Kotle č. 1,2,3 

Těţký topný olej Kotle č. 1,2,3 

Zemní plyn Kotle č. 3, 4  

Propan butan Kotle č. 1,2  

Satamin 3711 Zařízení pro denitrifikaci spalin 

Chlorid sodný Chemická úpravna kondenzátů 

NALCO TRI ACT1801 Chemická úpravna kondenzátů 

Fosforečnan sodný Chemická úpravna kondenzátů 

Acetylén Dílna strojní údrţby 

Kyslík Dílna strojní údrţby 

Technický benzín Dílna strojní údrţby 

 

Jedinou nebezpečnou látkou podléhající zákonu o prevenci závaţných havárií, je TTO, 

který je skladován v oddělení olejového hospodářství, a to ve 2 zásobních nádrţích o objemu 

4 000 m
3
. Zásobování TTO je zajišťováno automobilovou dopravou viz tabulka 18 

 

Tabulka 18 Dopravované mnoţství těţkého topného oleje [27] 

Druh dopravy Dopravovaná látka Četnost 

Automobilová 

doprava 

Těţký topný olej 

(průměrná váha 1 nákladu je cca 

25 t) 

Jednou ročně v mnoţství 

1 000 t/rok. Počet 

naskladňovaných cisteren 40 
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Mnoţství umístěných nebezpečných látek 

Teplárna dle zákona č.59/2006 Sb., o PZH je zařazena do skupiny B, v důsledku 

skladování a manipulace s TTO. Na základně směrnice SEVESO III bude v novém zákoně o 

PZH zařazena do skupiny ropných produktů a alternativních paliv, dojde tak k přeřazení dle 

limitního mnoţství ze skupiny B do skupiny A. Tabulka 19 uvádí mnoţství nebezpečných 

látek v objektu dle zákona č. 59/2006 Sb., tabulka 20 mnoţství všech nebezpečných látek, 

včetně těch, které dle svého limitního mnoţství nespadají pod zákon o PZH.   

 

Tabulka 19 Mnoţství nebezpečných látek podléhajících zákonu č.59/2006 Sb. [27] 

Látka Mnoţství 

látky (t) 

Klasifikace 

látky 

Fyzikální 

forma 

látky 

Limitní mnoţství (t) 

dle 59/2006 Sb., 

Limitní mnoţství 

(t) dle nového 

zákona o PZH 

TTO 

(R50/53) 

8 000 Nebezpečný 

pro ŢP 

kapalina Sloupec 

1  

Sloupec 2 Sloupec 

1 

Sloupec 

2 

100 200 2500 25000 

 

Tabulka 20 Seznam všech nebezpečných látek umístěných v teplárně [27] 

Číslo Látka Mnoţství 

(tuny) 

Klasifikace látky Fyzikální forma 

látky 

1. Hnědouhelný 

generátorový dehet 

8 000 Karcinogenní - I. kategorie kapalina 

2. Těţký topný olej 8 000 Karcinogenní – II. 

kategorie 

Nebezpečný pro ŢP 

kapalina 

3. Acetylen  0,024 Extrémně hořlavý plyn 

4. Kyslík 0,058 Oxidující plyn 

5. Propan - butan 0,132 Extrémně hořlavý plyn  

6. Technický benzín 0,06 Vysoce hořlavý kapalina 

 

Jedinou nebezpečnou látkou, představující moţné riziko vzniku závaţné havárie je TTO 

(vyznačen kurzívou).  

Údaje o fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností nebezpečných látek 

Topný olej těţký je sloţitou směsí uhlovodíků získávanou z ropy jako zbytkový 

produkt primárního i sekundárního zpracování. Obsahuje > 99 % těţkého topného oleje. 

Má následující charakteristiku a vlastnosti viz tabulka 21. 
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Tabulka 21 Klasifikace těţkého topného oleje [36, 37, 38] 

Obchodní název: Topný olej těţký: 

- R2 (málosirný; vysokosirný) 

- R3 (málosirný; vysokosirný)  

- Z (málosirný; vysokosirný) 

Číslo CAS 68476-33-5 

Číslo EINECS (ES) 270-657-6  

Chemický vzorec Nemá  - sloţitá směs uhlovodíků 

Registrační číslo 01-2119474894-22-0086  

Číslo UN 3082 

Klasifikace chem.látky/přípravku 

dle směrnice DSD/DPD: 

Zdraví škodlivý, Karcinogenní 2. kategorie, 

Nebezpečný pro ŢP 

Symbol nebezpečnosti Xn, N 

  

                                        

 

    

 

R-věty R 20 Zdraví škodlivý při vdechování. 

R 45 Můţe vyvolat rakovinu. 

R 

48/21 

Zdraví škodlivý: nebezpečí váţného 

poškození zdraví při dlouhodobé expozici 

stykem s kůţí. 

R 

50/53 

Vysoce toxický pro vodní organismy můţe 

vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve 

vodním prostředí. 

R 63 Moţné nebezpečí poškození plodu v těle 

matky. 

R66 Opakovaná expozice můţe způsobit 

suchou  

a popraskanou kůţi. 

S-věty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Nevdechujte páry. 

24 Zamezte styku s kůţí. 

36/37 Pouţívejte vhodný ochranný oděv a 

rukavice. 

45 V případě nehody, nebo necítíte-li se 

dobře, okamţitě vyhledejte lékařskou 

pomoc (je-li moţno, ukaţte toto označení). 

51 Pouţívejte pouze v dobře větratelných 

prostorách. 

53 Zamezte expozici – před pouţitím si 

obstarejte speciální instrukce. 

61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí.  
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Klasifikace chem.látky/směsi dle 

nařízení CLP: 

Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4. 

Karcinogenita, kategorie 1A, 1B. Toxicita pro 

reprodukci, kategorie 2. Toxicita pro specifické 

cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2. 

Nebezpečí pro vodní prostředí – chronicky, 

kategorie 1. 

Identifikace nebezpečí:  GHS07, GHS08, GHS09 

  

 

 

 

 

 

Signální slovo: Nebezpečí 

Doplňující informace o 

nebezpečnosti: 

EUH 066 

H-věty H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H350 Můţe vyvolat rakovinu.  

H361 Podezření na poškození reprodukční 

schopnosti nebo plodu v těle matky. 

H373 Můţe způsobit poškození orgánů při 

prodlouţené nebo opakované expozici. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky. 

P-věty P201 Před pouţitím si obstarejte speciální 

instrukce. 

P260 Nevdechujte 

prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P273 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. 

P281 Pouţívejte poţadované osobní ochranné 

prostředky. 

P308+

P313 

Při expozici nebo podezření na ni: 

Vyhledejte lékařskou  pomoc/ošetření. 

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních 

/regionálních /státních/mezinárodních 

předpisů. 

  

TTO je klasifikován jako karcinogenní látka 2. kategorie a látka reprodukční kategorie 

3, která můţe vyvolat poškození plodu v těle matky. Je zdraví škodlivý při poţití a při 

opakovaném kontaktu s kůţí. TTO je velmi nebezpečný pro ţivotní prostředí a působí velmi 

škodlivě na vodu a půdu. Je třeba zabránit jeho průniku do spodních a povrchových vod a 

kontaminaci půdy. TTO je za normálních podmínek chemicky a reakčně stabilní. Těţký olej 

topný je hořlavou kapalinou s bodem vzplanutí nad 70 °C. Páry topného oleje těţkého tvoří 

se vzduchem výbušnou směs. Je třeba zabránit vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, 
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přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm. Neslučitelným materiálem pro těţký 

topný olej jsou oxidovadla. Látku nelze ponechávat v blízkosti plamenů, horkých povrchů a 

zápalných zdrojů nutné chránit před statickou elektřinou. Při rozkladu látky za normálních 

podmínek nevznikají ţádné nebezpečné produkty rozpadu, při hoření za nedostatku vzduchu 

je moţný vznik oxidu uhelnatého a sazí. Vhodná hasiva jsou vzduchová hasící pěna, hasící 

prášek a CO2. Vlastnosti a TBP (technicko bezpečnostní parametry) TTO jsou zpracovány 

tabulkově, viz tabulka 22. [36, 36] 

 

Tabulka 22 Vlastnosti a TBP těţkého topného oleje [27] 

Skupenství (při 20°C)  viskózní kapalina aţ polotuhá pastovitá látka 

Barva  temně hnědá aţ černá 

Zápach  typický ropný 

Hustota (při 15°C)  900 aţ 1050 kg/m
3
 

Rozmezí teplot varu:  > 350 °C 

Relativní hustota par: cca 6 (vzduch =1) 

Rozpustnost ve vodě: nepatrná 

Tlak par při 20 °C: < 0,01 kPa 

Bod vzplanutí:  > 70 °C 

Koncentrační meze 

výbušnosti: 

spodní:  0,5 % (V/V) 

horní:  6,5 % (V/V) 

Bod tuhnutí: 0 aţ 60 °C 

Bod hoření: > 100 °C 

Teplota vznícení: cca 250 °C 

Viskozita/100 °C: cca 10 aţ 75 mm
2
/s 

 

Toxikologické údaje 

Karcinogen kategorie 2. Mírně dráţdí kůţi při dlouhotrvajícím a intensivním koţním kontaktu 

dochází k vysušení a silnému podráţdění pokoţky (záněty kůţe). Nedráţdí oči, nebezpečí při 

vdechnutí není uvedeno. Má nepříznivý vliv na vývoj plodu. Toxický pro specifické cílové 

orgány - opakované expozici. Při akutní toxicitě je nízké nebezpečí – kategorie 4. [36, 37, 38] 

Ekotoxikologické údaje  

Toxicita na teplokrevné ţivočichy: Při poţití dráţdí sliznice trávicího ústrojí. Páry topného 

oleje působí narkoticky, chronické působení par můţe vyvolat záněty nervů a svalové atrofie. 

Působení na kůţi závisí na době trvání a intenzitě expozice. Při dlouhotrvajícím a intenzívním 

koţním kontaktu dochází k odmaštění, vysušení a zánětu kůţe. Těţký topný olej je škodlivý 

pro ţivotní prostředí. S vodou se prakticky nemísí, na povrchu vody vytváří souvislou vrstvu 

zabraňující přístupu kyslíku do vody, čímţ můţe poškodit vodní faunu a floru. [36, 37, 38] 
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Závěr: 

Cílem této diplomové práce bylo uvést skutečnosti, které vedly k vypracování nové 

směrnice Rady č. 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomností 

nebezpečných látek tzv. SEVESO III direktivě a analyzovat změny provedené v příloze I, 

které vychází zejména z důvodů nové klasifikace dle směrnice Rady č. 1272/2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízení CLP. V úvodní části detailně 

rozebírám vývoj evropské směrnice SEVESO, které byla postupem doby několikrát 

novelizována a doplněna, především o poznatky, které reagovaly na vzniklé závaţné 

průmyslové havárie i poznatky prováděného výzkumu. Vzhledem ke katastrofálním 

důsledkům některých průmyslových havárií se dále zabývám jejich rozborem, přičemţ jsou 

uvedeny i poznatky, které vedly k novelizace SEVESO direktivy, aţ do její aktuální podoby.  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, hlavním důvodem pro vypracování SEVESO III direktivy byla 

harmonizace s nařízením CLP, proto v této práci dále stručně srovnávám systém klasifikace 

dle směrnic DSD/DPD a nařízení CLP. Poţadavkem SEVESO direktivy je její aplikace do 

právních dokumentů jednotlivých členských států, proto se dále zabývám prevencí a 

připraveností na závaţné havárie v České republice. Další část diplomové práce rozebírá 

detailně SEVESO III direktivu, kde pozornost věnuji jednotlivým ustanovením a srovnávám 

provedené změny se SEVESO II direktivou. Hlavní pozornost je věnována příloze I SEVESO 

III direktivy, kde analyzuji jednotlivé změny v klasifikaci, dotýkající se harmonizace 

směrnice s nařízením CLP.  

 

Jako příklad aplikace SEVESO III direktivy byla zvolena problematika těţkých 

topných olejů, která bude mít zásadní vliv na zařazování podniků pod působnost nového 

zákona o prevenci závaţných havárií v České republice. Dotčené subjekty jmenovitě uvádím 

a na jejich příkladu charakterizuji změny, ke kterým v zařízení dojde v důsledku přítomných 

těţkých topných olejů, po přijetí nového zákona o prevenci závaţných havárií. Protoţe 

dotčené subjekty budou zejména teplárny, věnuji se i problematice tepláren v souvislosti s 

těţkými topnými oleji, především technologii, i dalším přítomným nebezpečným látkám a 

zdůrazňuji činnosti spojené s rizikem závaţné havárie. Práce je doplněna mnou zpracovaným 

bezpečnostním listem těţkého topného oleje, který je v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a rady č. 1907/2006 (nařízení REACH). 
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Seznam základních zkratek a pojmů 

COMAH - prevence závaţných havárií (Control of major accident hazards) 

ČR - Česká Republika 

EU - Evropské unie 

GHS - Globálně Harmonizovaný Systém klasifikace a značení chemických látek 

KÚ - krajský úřad 

MARS - informační systém o závaţných haváriích (Major Accident Reporting System)   

OSN - Organizace spojených národů 

PZH - prevence závaţných havárií 

R věta - specifická rizikovost 

REACH - registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

S věta - standardní pokyny pro bezpečné nakládání 

Sb. - sbírky 

TBP - technicko bezpečnostní parametry 

TTO - těţké topné oleje 
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