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Článek 1

Předmět a forma podpory

Podpora se poskytuje žadatelům v souladu s § 3 a § 4 zákona s ohledem na závazky České republiky z jejího členství 
v Evropské unii, z mezinárodních úmluv a s ohledem na Státní politiku životního prostředí. Podpora je směrována přede-
vším do oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a oblasti ochrany přírody a péče 
o krajinu. Formu a zaměření podpory stanoví Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „přílohy“), které jsou nedílnou součástí této směrnice 
pro dané období. Forma podpory je přímá a nepřímá. Přímá podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou 
kombinace dotace a půjčky. Nepřímá finanční podpora se poskytuje jako příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěrů. 
Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce. Výjimku tvoří pouze podpora poskytovaná fyzickým osobám v rámci 
dílčích programů 1.A. a 4.A. Příloh II této Směrnice, jejichž žádosti byly registrovány po 1. 1. 2001.

Článek 2

Poskytování podpory

1. Žádost o poskytnutí podpory Fond odborně vyhodnotí dle článku 4 a příloh, následně předloží k projednání Radě 
Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí (dále jen „ministr“).

2. Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitel-
ných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministrem.

3. Po splnění základních podmínek a na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskyt-
nutí podpory (článek 6). V odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí u již dříve započaté akce.

4. Smlouva podle odst. 3 vychází z  toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy, a to až do 
doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení splnění smluvních podmínek.

Článek 3

Žádost o poskytnutí podpory a doklady

1. Žádosti se předkládají Fondu prostřednictvím písemných nebo elektronických formulářů. Postup a nezbytné 
doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v  přílohách. Žádosti jsou předkládány dle jed-
notlivých programů vyhlášených v přílohách Směrnice, které upřesňují postup, nezbytné doklady potřebné pro 
předložení žádosti, a to až do výše předpokládaných disponibilních finančních prostředků Fondu. Termín zahájení 
a ukončení příjmu žádostí do jednotlivých programů stanoví ministr. 

2. K žádosti popř. před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory se podle § 4 odst. 3 zákona přikládá odborný 
posudek, jehož specifikace je uvedena v  přílohách.

3. Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.
4. Fond posoudí žádost z  hlediska kompletnosti s tím, že akceptována bude pouze kompletní žádost. Fond písemně 

informuje žadatele o akceptaci jeho žádosti nebo o důvodech neakceptace.

Článek 4

Projednání žádosti o podporu

1. Pro další projednávání podané žádosti o podporu je rozhodující:
1.1 míra snížení negativního vlivu na životní prostředí,
1.2 ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného opatření ve srovnání s dosažitelnou špičkovou 

úrovní,
1.3 soulad se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, mezinárodních úmluv a ze Státní 

politiky životního prostředí,
1.4 soulad s právními předpisy Evropských společenství,
1.5 efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních dopadů na životní prostředí,
1.6 význam pro ochranu přírodního bohatství, zlepšení ekologické stability krajiny a stavu jejích přírodních složek,
1.7 regionální hodnocení (vazba na využití stávajících kapacit, priority regionálních politik),
1.8 vyhodnocení základních ekonomických parametrů žadatele,



3

1.9 projektová a investorská připravenost žadatele k provedení opatření a doba jeho realizace,
1.10 u výchovných či vzdělávacích projektů – zaměření na publikační činnost za účelem zvýšení informovanosti, roz-

šíření zkušeností z  demonstračních projektů a přenos zkušeností ze zahraničí.
2. Fond předloží akceptovanou žádost o podporu Radě Fondu k projednání nejpozději do 6 měsíců, termín oznámení 

o rozhodnutí ministra je 30 dnů od obdržení stanoviska Rady Fondu.
3. Žadatel si může do 30 dnů po oznámení o zamítnutí jeho žádosti ministrem vyžádat vrácení podkladů. Po této 

lhůtě budou podklady k zamítnutým žádostem Fondem skartovány.

Článek 5

Základní předpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výše podpory

1. Žádost o podporu předloží Fond se svým stanoviskem k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory rozho-
duje ministr.

2. Na jednotlivá opatření se poskytují jednotlivé druhy podpory stanovené zákonem a v jeho rámci směrnicí a jejími 
přílohami pro dané období, stanovujícími i konkrétní cíle využití prostředků Fondu, podrobná kritéria pro jejich 
rozdělování, zásady pro poskytování výše a druhu podpory, specifikaci postupu a způsob vyřizování žádostí. 
Výše podpory se podle okolností stanoví jako procentní podíl z nákladů na realizaci opatření (mimo nákladů na 
průzkum, přípravnou a projektovou dokumentaci, u staveb rovněž nákladů na stroje a zařízení nezabudované do 
stavby; naopak jde-li o stroje a zařízení na úpravu, využití a zpracování odpadů a biomasy, včetně kontejnerů, 
které jsou nedílnou součástí sběrného dvora hradit lze), platných při zahájení realizace příslušného opatření. Do 
nákladů na realizaci opatření lze započítat rovněž náklady na výrobu a umístění informačních tabulí, které se 
instalují na všechny akce, na jejichž realizace je poskytnuta podpora z Fondu.

3. Výše finanční podpory se porovnává se skutečně vynaloženými náklady na provedení opatření. Přiznanou pod-
poru lze čerpat do výše stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebo do výše odpovídající skutečně vynalože-
ným nákladům.

4. Konkrétní individuální podmínky pro poskytnutí podpory stanoví Fond žadateli ve smlouvě o poskytnutí podpory. 
Tyto podmínky rámcově vycházejí z realizačních podmínek rozhodnutí.

Článek 6

Smlouva o poskytnutí podpory

1. Na základě rozhodnutí ministra uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory podle obecně 
závazných předpisů. Nesplní-li žadatel základní podmínky stanovené rozhodnutím ministra nebo pozbude-li roz-
hodnutí účinnost, Fond smlouvu neuzavře. Nejsou-li základní podmínky splněny z důvodu objektivních příčin 
(např. je splnění vázáno na rozhodnutí správního orgánu) a současně hrozí, že rozhodnutí pozbude účinnosti, 
může žadatel požádat o prodloužení účinnosti rozhodnutí. Odůvodněná žádost se podává prostřednictvím Fondu. 
O prodloužení účinnosti může po zvážení důvodnosti rozhodnout ministr.

2. Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty 
a způsob čerpání prostředků Fondu, kritéria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty a podmínky 
vrácení podpory v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvodů pro odstoupení od smlouvy, 
apod.

3. Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených ve 
smlouvě. Změna podmínek podléhá souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od sjednané smlouvy 
či uplatnění smluvních sankcí.

4. Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Fond požadovat vrácení podpory, případně její části, 
a to ve lhůtě dle rozhodnutí Fondu.

5. Žadatel musí vrátit zadrženou nebo neoprávněně použitou podporu po obdržení rozhodnutí Fondu podle smlouvy 
o poskytnutí podpory nebo od jiných věcně příslušných orgánů.

Článek 7

Čerpání prostředků Fondu

1. Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy dle článku 6.
2. Podporu Fond poskytuje bezhotovostním převodem finančních prostředků.
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3. Podpora se poskytuje v průběhu roku dle oprávněných nákladů smluvní akce do výše ročního smluvního finanč-
ního objemu.

Článek 8

Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu podle smlouvy. Vyhodnocení plnění 
smluvních podmínek provádí Fond protokolem (definitivní přiznání podpory) a musí obsahovat vyúčtování skutečných 
nákladů na realizaci opatření k termínu dokončení akce. U staveb je součástí podkladů rozhodnutí o uvedení stavby 
do trvalého provozu. Fond vyhodnotí úplně předané podklady do 12 měsíců ode dne doručení posledního vyžádaného 
podkladu žadatelem.

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Smlouvy o podpoře (a jejich případné úpravy) uzavírané na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory 
vydaných před účinností této směrnice se řídí dosavadní směrnicí.

2. Ministr může z důvodů mimořádných zájmů ochrany životního prostředí a v souladu se státní politikou životního 
prostředí poskytnout podporu i mimo ustanovení Směrnice a jejích Příloh. Mimořádným zájmem ochrany život-
ního prostředí je realizace opatření, které odvrátí hrozící újmu na životním prostředí nebo zabrání jeho dalšímu 
vážnému poškozování. Za mimořádný význam nelze považovat řešení špatné ekonomické situace žadatele o pod-
poru a další administrativně-technické problémy při vyřizování žádostí. 

3. Při poskytování finančních prostředků z Fondu v rámci programů podporovaných z prostředků Evropských spo-
lečenství se postupuje podle zvláštních předpisů Ministerstva životního prostředí, vydaných k tomuto účelu.

4. Zrušuje se Směrnice MŽP č. 2/2005 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 
ČR vydaná dne 1. února 2005

5. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu.

Odborný gestor: odbor ekonomických nástrojů 
Zpracovatel: Ing. Pavel Nejedlý

Petr J. K a l a š, v. r.
ministr
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2.
Přílohy II 

„Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků 
ze Státního fondu životního prostředí ČR“

na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných zdrojů energie 

platné pro rok 2007

Cílem programů vyhlášených Přílohami Směrnice Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) o poskytování 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR je zabezpečení realizace „Státního programu na podporu 
úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007“ (dále jen Státní program). V souladu s meziresortní 
koordinací Státního programu a v souladu s Národním programem hospodárného nakládání s energií a využívání jejích 
obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006–2009 (dále jen Národní program), podporuje Státní fond životního 
prostředí ČR (dále jen Fond) pouze projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE). Státní 
program je každoročním naplněním cílů Národního programu vyhlašovaného pro období čtyř let. Podporují se pouze 
akce na území České republiky.

Přílohy:
Příloha č. II. 1 – Specifikace opatření, na která bude Státní fond životního prostředí přijímat žádosti 
Příloha č. II. 2 – Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR 
Příloha č. II. 3 – Formuláře žádostí o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. II. 4 – Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. II. 5 – Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze   
   Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. II. 6 – Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek a stanovení úrokové sazby za půjčky Fond 
Příloha č. II. 7 – Požadované ekonomické doklady
Příloha č. II. 8 – Energetický audit a odborný posudek
Příloha č. II. 9 – Podpora Státního fondu životního prostředí pro fyzické osoby 
Příloha č. II. 10 – Adresář

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu: 
 Pro poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření v rámci Státního programu platí v plném rozsahu ustanovení 

Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.
Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu se předkládají ve formě úplné Žádosti se všemi stanovenými 

podklady podle přílohy č. II. 5, č. II. 9 (pro fyzické osoby). Součástí těchto podkladů je i energetický audit (viz příloha II. 
8.). U dílčích programů 1.A., 4.A je energetický audit nahrazen odborným posudkem (viz příloha II. 8, část II). Žádosti 
se přijímají do 30. září 2007.

Žádosti v rámci programů 1.A. a 4.A však budou akceptovány až po ukončení a dofinancování dané investiční akce 
včetně doložení příslušných smluv. Předpokladem pro akceptaci je splnění vyhlášených kritérií. Žádosti o podporu 
v rámci programů 1.A. a 4.A jsou řešeny na krajských pracovištích Fondu, místně příslušných podle místa instalace 
zařízení. Rada Fondu projedná a ministr schválí Rozhodnutím základní parametry a kritéria pro poskytování podpory pro 
programy 1.A, 4.A a dále roční finanční limity pro programy 1.A., 4.A. Při splnění ministrem schválených parametrů 
a kritérií již Fond vyřizuje žádosti průběžně do vyčerpání stanovených ročních finančních limitů. Radě Fondu a minis-
trovi předkládá Fond čtvrtletně vyhodnocení a seznamy poskytnutých podpor. Pro všechny dílčí programy platí, že na 
podporu není právní nárok. 

V neinvestiční oblasti bude Fond podporovat projekty s ohledem na jejich celospolečenskou funkci na základě výběru 
dle platné metodiky MŽP (programy 1.B., 2.B.).

Žádosti s úplnými údaji, doložené všemi stanovenými doklady, podané před termínem zahájení (vyjma programů 1.A 
a 4.A) budou akceptovány. Po termínu zahájení realizace může Fond akceptovat žádost pouze v odůvodněných přípa-
dech, odsouhlasených správcem Fondu. Akceptované žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických 
ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení.

Žádosti, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních pro-
středků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního 
prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, 
mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména 
podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žada-
tele, jakož i výše a formy podpory.
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Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem akceptovaným od 1. 1. 2007.

Petr J. Kalaš v. r.
ministr životního prostředí

Příloha č. II.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍ, NA KTERÁ BUDE STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 
PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována pouze v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude 
proveden samostatný výběr a hodnocení akcí, přičemž vzájemné porovnávání žádostí o podporu bude prováděno pouze 
u technicky a ekonomicky srovnatelných žádostí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými pod-
mínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

Environmentálně šetrným způsobem vytápění nebo výroby elektrické energie se rozumí vytápění nebo výroba elek-
trické energie prostřednictvím moderních technologií využívajících OZE. Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné 
nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, 
energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bio-
plynu.

S ohledem na platnost Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), tj. v případě schválení systémů pod-
por fyzických osob z Fondu Soudržnosti zmocňuje se ministerstvo vypustit programy na podporu fyzických osob Rovněž 
tak v případě schválení ostatních investičních podpor OZE v rámci OPŽP zmocňuje se ministerstvo upravit max. výše 
podpory a max. výši investičních nákladů na projekt. Podpora podnikatelským subjektům bude poskytována v souladu 
s pravidlem „de minimis“.

 

Základní typy opatření, která budou podporována:
A. Podpora investičních projektů na využívání OZE

1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro 
fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu. 

Jde výhradně o lokální systémy, které využívají sluneční energii nebo energii biomasy (tepelná čerpadla jsou podporo-
vána v samostatném podprogramu 4.A.) a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby, případně elektřiny 
pro vlastní spotřebu. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

1.A.a Kotle na biomasu. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění 
podmínek v příloze č. II. 9, včetně ČSN EN 303–5 třídy 3. 

1.A.b Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. 
Podmínkou získání podpory je splnění stanovených podmínek v příloze č. II. 9. 

1.A.c. Solární systémy na přitápění a na celoroční ohřev teplé vody. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené 
akce. Podpora se vztahuje i na systémy, které v rámci tohoto programu kombinují různé obnovitelné zdroje (kombinace 
solárního systému a kotle na biomasu). Při poskytování podpory budou preferovány projekty s vyšší akumulací tepla. 
Podmínkou získání podpory je splnění podmínek v příloze č. II. 9.

1.A.d. Systémy pro výrobu elektřiny. Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce a instalovaný výkon do 
5,0 kWp v případě fotovoltaických systémů. Podmínkou získání podpory je splnění stanovených podmínek v příloze 
č. II. 9.

Žadatel může v rámci programu 1.A. požádat o podporu pouze v případě, že systém, na který žádá o podporu, je již 
prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu.

Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskyto-
vání podpory jsou uvedeny v příloze č. II.9.
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2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí, včetně 
bytových domů

Program se vztahuje jak na výstavbu nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, tak na přechod stávajících 
systémů využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje. Jde o instalaci systémů využívajících biomasu, solárních sys-
témů a tepelných čerpadel s výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu TV v případech, kdy žadatelem je fyzická 
osoba (viz dílčí programy 1.A a 4.A). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků 
Fondu na daný rok.

V komunální sféře se jedná zejména o systémy pro zásobování teplem a teplou vodou využívající biomasu, přičemž se 
podpora vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Podpora se vztahuje i na systémy s kombinovanou výrobou tepla a elek-
trické energie, slouží-li tento systém pro centrální zásobování teplem, příp. teplou vodou, a není-li vhodnější použití 
podpory v rámci programu 7.A. Předmětem podpory jsou jak centrální, tak i decentralizované systémy využívající OZE 
nebo jejich vzájemná kombinace. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického 
auditu (viz Příloha č. II. 8). Energetický audit musí být zpracován variantně jak pro centrální zdroj, tak i kombinaci s de-
centralizovanými zdroji tepla. Podpora výstavby systémů CZT se vztahuje na obce nebo jejich části. Příjemce podpory 
je vlastníkem předmětu podpory. Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů 
nebo na komerční bázi. 

V případě decentralizovaných systémů jsou zdroje energie dotovány z programu 1.A.a. Předmětem podpory v rámci 
tohoto programu může být v případě decentralizovaných systémů výstavba centrální výrobny paliv včetně technologické 
linky.

Předmětem podpory mohou být v rámci tohoto programu i tzv. ostrovní systémy (jedna či několik izolovaných malých 
kotelen s rozvody tepla do nejbližších okolních budov). Podmínkou pro poskytnutí podpory na ostrovní systémy zásobo-
vání teplem v obci je doporučení tohoto systému v energetickém auditu.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč (v případě schválení investičních podpor OZE v rámci OPŽP bude max. limit upraven). 

3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody ve školství, zdravotnictví, 
objektech sociální péče a objektech krajské a místní samosprávy

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu vytápění a/nebo ohřevu teplé vody zařízeními na využívání OZE (kotle 
na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití OZE v nově budovaných 
objektech. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II. 8). 
Podpora bude přednostně poskytována na objekty, které splňují minimálně současně platné standardy pro tepelnou izolaci 
budov. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory pro školy je doložení stanoviska zřizovatele o perspektivě školy.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč (v případě schválení investičních podpor OZE v rámci OPŽP bude max. limit upraven). 

4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby

Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla pro vytápění, případně v kombinaci s jiným zdrojem, pro fyzické osoby. 
Pokud instalace tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto opatření 
nebudou součástí základu pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody 
tepla v objektu a otopná tělesa). Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu 
na daný rok.

Kombinace tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla je možná. Je-li tento zdroj svou povahou neobnovitelný, jsou 
základem pro výpočet podpory ve všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho insta-
laci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů atp.).

Podpora bude poskytována pouze na již ukončené akce. Podmínkou získání podpory je splnění podmínek v příloze 
č. II. 9. 
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Objekty, v nichž jsou instalována tepelná čerpadla s podporou Fondu, musí minimálně splňovat v současné době platné 
standardy tepelné ochrany budov. 

Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

Žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že systém, na který žádá, je již prokazatelně v trvalém provozu, 
maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého. 

Žádosti, neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků, budou vráceny žadatelům. Podrobnosti o poskyto-
vání podpory jsou uvedeny v příloze č. II.9.

7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bio-
plynu

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa, resp. bioplyn vznikající fermentací 
zemědělských odpadů a biologicky rozložitelných (tříděných) zemědělských a komunálních odpadů nebo při anaerobním 
čištění odpadních vod. Dále se jedná např. o systémy s termickým zplyňováním dřeva, parním kotlem, parní turbínou 
event. jejich kombinací atd. Podmínkou získání podpory je maximální využití vyrobeného tepla a dále splnění kritérií 
uvedených v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II. 8). Nebude podporována samostatná výroba elektrické ener-
gie. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V rámci dílčího programu 7.A bude zohledněno využívání cíleně pěstovaných energetických rostlin jako paliva.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč (v případě schválení investičních podpor OZE v rámci OPŽP bude max. limit upraven).

8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody v účelových zařízeních

Jde o instalaci solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu s výjimkou jednotek sloužících 
k vytápění a ohřevu vody v případech, kdy žadatelem je fyzická osoba (viz dílčí programy 1.A. a 4.A.) a s výjimkou pro-
jektů spadajících do programu 3.A. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, kan-
celářské budovy, ubytovací zařízení, kulturní zařízení, obchody, provozovny, dále sušičky, objekty zemědělské výroby, 
využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv 
biomasou nebo využití nekontaminované biomasy z výroby. Podmínkou získání podpory je splnění kritérií uvedených 
v osnově energetického auditu (viz Příloha č. II. 8). V případě obytných nebo kancelářských budov, atp., bude podpora 
přednostně poskytována na objekty, splňující v současné době platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Podpora bude 
poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 5 mil. Kč (v případě schválení investičních podpor OZE v rámci OPŽP bude max. limit upraven).

Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

B. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání OZE

1.B. Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci celostátní strategické kampaně na podporu 
využívání OZE 

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání OZE v souladu s programy environmentální osvěty, 
výchovy a vzdělávání (EVVO). Osvěta může být zabezpečována školskými úřady, školami všech úrovní, vědeckový-
zkumnými pracovišti, správami NP a CHKO, regionálními rozvojovými agenturami, regionálními energetickými agentu-
rami, nevládními organizacemi, profesními sdruženími, konzultačními středisky atp., a to například prostřednictvím:
- zabezpečení informační kampaně pro školy (organizování výstav a soutěží, příprava pomůcek a předmětů využi-

telných při přípravě kampaně),
- organizování odborných kursů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové 

skupiny veřejnosti,
- informačních a propagačních materiálů (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků 

a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání OZE atd.).
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Podpora bude též poskytována na semináře nebo odborné vzdělávací kursy zabývající se OZE, které budou pořádat 
školská zařízení, případně sdružení škol, pro jiná školská zařízení.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odborné úrovně zpracovatele materiálů, resp. pořadatele akcí a pro-
kázání použitelnosti materiálů, resp. aktivit pro stanovené cíle. Poskytnutí podpory je dále vázáno na prokázání účelu 
vynaložených nákladů akce a doložení počtu účastníků, resp. oslovených členů cílových skupin dané akce.

Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

V rámci programu budou přijímány pouze žádosti o podporu, kde očekávané investiční náklady na realizaci akce 
nepřesáhnou 2 mil. Kč.

2.B. Podpora vydávání knižních publikací a odborných periodik

Cílem programu je posílení vzdělávání, osvěty, poradenství, propagace a informovanosti ohledně OZE a o obecných 
souvislostech jejich využívání prostřednictvím publikační činnosti, tj. knižních publikací s vlastním ISBN a odborných 
periodik. Podpora bude poskytována v závislosti na objemu rozpočtovaných prostředků Fondu na daný rok.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je prokázání odpovídající odbornosti pro daný typ činnosti, případně možnost 
přístupu k potřebnému technickému vybavení a prokázání použitelnosti publikací pro stanovené cíle.

Příloha č. II.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí ČR podepsaném ministrem (dále jen Rozhodnutí) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem 
podpory.

2. Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení 
z MŽP.

3. Obvyklou formou zajištění bude zástava nemovitostí nebo ručení třetí osobou, dále kombinace zástavy nemo-
vitostí a ručení budoucími příjmy (pouze u statutárních měst), vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, 
včetně jejich kombinací. Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek za poskytnuté půjčky Fondu tvoří samostatnou 
přílohu 

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním „Rozhodnutí“. Součástí dokladů pro 
vyhodnocení žádosti o podporu je i předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky. 

5. Podpora se poskytuje až po kompletním vyřešení zajištění půjčky. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, 
že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, 
ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

6. Pro účely Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR a těchto jejích Příloh se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednatelem 
předáno dodavateli staveniště se zpracováním zápisu (protokolu) o předání staveniště. Za termín dokončení stavby 
se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle příslušných ustanovení stavebního zákona 
v aktuálním znění, resp. datum z předávacího protokolu o ukončení akce. Náklady na výrobu informačních tabulí, 
které musí být instalovány na všechny akce financované Fondem, jsou započítávány do uznatelných nákladů.

7. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci OZE, včetně příslušenství tohoto 
zdroje, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech). Náklady na výrobu informač-
ních tabulí, které musejí být instalovány na všechny akce financované Fondem, budou započítávány do uznatel-
ných nákladů. 

8. Smlouva o poskytnutí podpory bude obsahovat závazek provozovatele provozovat předmět podpory po dobu nej-
méně 5 let.

9. Typy žadatelů o podporu

A – nepodnikatelské subjekty, zejména:
 – obecně prospěšné organizace (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 – nadace a nadační fondy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů)
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 – obce a samosprávné celky (kraje)
 – občanská sdružení (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů) a církve
 – další organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným právním předpisem 
 – svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
 – právnické osoby založené nebo zřízené obcemi nebo kraji (příspěvkové organizace).
 – subjekty vlastnící bytové domy (společenství vlastníků)
 
 Poznámka: Organizační složky státu mohou použít nerozpočtované prostředky poskytnuté jinou formou než jsou 

dary od tuzemských právnických osob pouze v případě, že jsou určeny na reprodukci majetku. Přímé financování 
činnosti státních příspěvkových organizací formou dotace nebo příspěvku z Fondu zákon č. 218/2000 Sb. neumož-
ňuje.

P – podnikatelské subjekty
E – fyzické osoby (podporované zařízení je určeno pouze pro domácnosti) 

 Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze 
poskytnout.

10. Fond uvolňuje finanční prostředky průběžně dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fak-
turační princip) a to poměrem % dotace, % půjčky a % vlastních zdrojů. Použití finančních prostředků (dotace, 
půjčky, vlastní zdroje) klient průběžně dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávněn v závažných a prokazatel-
ných případech aplikovat zvláštní režim financování.

11. Výši a strukturu financování předmětu podpory (včetně zajištění půjčky apod.) je Fond oprávněn posoudit v rámci 
podání a vyhodnocení ekonomické způsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finančních pro-
středků.

12. Na základě vyhodnocení ekonomické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele a vyhodnocení finanční analýzy 
předmětu podpory Fond navrhne formu, výši a strukturu finanční podpory podle zásady maximálního zapo-
jení finančních prostředků žadatele včetně případných úvěrů a jiných forem návratných finančních prostředků. 
K projednání v Radě Fond předloží jednotlivé návrhy Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí 
finanční podpory z prostředků Fondu. V případě změn ve formě, výši a struktuře podpory v návrhu Rozhodnutí 
oproti akceptované žádosti Fond projedná s žadatelem příslušné změny ještě před zasedáním Rady Fondu.

13. Při hodnocení reálných finančních možností žadatele a pro případné návrhy změn požadované formy, výše 
a struktury podpory Fond doporučuje formy finanční podpory v následujícím pořadí: půjčka (návratná finanční 
výpomoc), příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, dotace. Možné kombinace forem podpory jsou stano-
veny v jednotlivých programech.

Článek II

1. Přímé finanční podpory
Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory 

(půjčka + dotace)/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v ná-
sledující tabulce podle vyhlášených programů.

Číslo
Programu

Název programu
Typ 
žadatele

max. limit % 
podpory/dotace, ze 
základu pro výpočet 
podpory

1.A.

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění 
a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně 
ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu:
a) kotle na biomasu, b) solární systémy na teplou vodu,
c) solární systémy na přitápění a teplou vodu, d) systémy pro 
výrobu elektřiny

E

a) 50/501) 
b) 50/501)

c) 50/502) 
d) 50/503) 

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování 
energií v obcích a částech obcí 

A,
P

80/50
70/0
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3.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a 
ohřevu teplé vody ve školství, zdravotnictví, a objektech sociální 
péče a objektech krajské a místní samosprávy

A
P

90/70
40/40

4.A.
Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými 
čerpadly pro fyzické osoby

E 30/302) 

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu 
elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu

A
P

70/40 
50/25 

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a 
ohřevu TV v účelových zařízeních

A
P

80/50 
70/0

1.B.
Podpora vzdělávání, propagace, osvěty a poradenství v rámci 
celostátní strategické kampaně na podporu využívání OZE

A 80/80 

2.B. Podpora vydávání knižních publikací
A
P

50/504) 
50/504) 

Legenda k tabulce:
Ve všech programech u typu žadatelů A se bude Fond podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových 
nákladů, v případě žadatele E v programech 1.A. a 4.A se bude podílet na úhradě odborného posudku do výše 50 % 
celkových nákladů, maximálně do výše 3 tis. Kč.

1/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. 
2/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 60 tis. Kč.
3/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.
4/ Maximální výše dotace na jeden titul činí 250 tis. Kč. Základ pro výpočet podpory je stanoven jako počet výtisků 
násobený konečnou cenou jedné publikace.

1.1. Podpora formou dotace
Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření 

ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů.
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu pod-

por. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko-ekonomické 
analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dotace se uvolňují procentním podílem až do výše 90% celkově přiznané výše dotace, zbytek finančních prostředků 
do výše 10% celkové dotace uhradí Fond po konečném přiznání dotace v rámci závěrečného vyhodnocení, které žadatel 
předkládá v termínu podle smlouvy.

1.2. Podpora formou půjčky
Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu pod-

por. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází z ekonomického hodnocení žadatele a technicko ekonomické 
analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Dobu splatnosti půjčky Fond doporučí do návrhu Rozhodnutí o poskytnutí podpory na základě vyhodnocení ekono-
mické a úvěrové způsobilosti (bonity) žadatele při preferování půjček s krátkou dobou návratnosti. Z tohoto hlediska 
jsou maximální lhůty splatnosti uvedené v tabulkách 1.2.1 a 1.2.2. pro žadatele pouze orientační. Doba splatnosti půjčky 
se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních pro-
středků příjemci půjčky a může činit maximálně 10 let. Fond si vyhrazuje práva upravit požadovanou dobu splatnosti na 
základě ekonomického hodnocení žadatele.

V případech řádné realizace předmětu podpory, u kterého proběhlo závěrečné technicko ekonomické vyhodnocení 
a příjemce podpory předčasně splatí půjčku je Fond oprávněn vyplatit úrokovou bonifikaci až do výše úroků, které by 
příjemce podpory uhradil dle stávajících podmínek smlouvy o poskytnutí podpory.

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout 
maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, tj. úpravu režimu splácení 
v rámci celkové doby splatnosti. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory 
a maximální částka v Kč jsou uvedeny v následujících tabulkách. V případě jiných než podnikatelských subjektů činí 
maximální výše úroku z půjčky 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v případě podnikatelských 
subjektů pak 90 % základní úrokové sazby. Výše úrokové míry může být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových 
sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu. Fixní úroková míra může být měněna podle vývoje 
úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radě Fondu.
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Fond s přihlédnutím k politice ČNB a platným Přílohám Směrnice MŽP ČR přistupuje před každou Radou Fondu 
k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a předkládá návrh Radě Fondu na změnu úrokových sazeb. Aktuální sazby 
se mohou lišit oproti Přílohám Směrnice MŽP ČR pro nově schvalované akce, které budou Radou Fondu kladně dopo-
ručeny. 

Aktualizovat úrokové sazby lze jen u nově schvalovaných podpor. Úrokové sazby se neaktualizují v případě uzavře-
ných akcí a změn Rozhodnutí ministra.

Výše úrokové míry již zůstává stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o podpoře.
Úroková sazba půjčky na realizaci opatření může pro žadatele v kategorii A činit nejvýše 0,5 %, pro žadatele v kate-

gorii P a E nejvýše 2,0%. Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maxi-
mální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých 
programů jsou uvedeny v tabulkách 1.2.1. a 1.2.2. 

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo
Programu

Název programu

Běžná 
výše 
půjčky 
- % ze 
zákl. 
podpory

Úrok 
úvěru v 
%

Doba 
splatnosti

Odklad 
půjčky 

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
zásobování energií v obcích a částech obcí 

30 0,5 10 2

3.A.

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a přípravy teplé vody ve školství, zdravotnictví, 
v objektech sociální péče a v účelových zařízeních 
neziskového sektoru.

20 0,5 10 2

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou 
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu

30 0,5 10 2

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a přípravy teplé vody v účelových zařízeních.

30 0,5 10 2

1.2.2. Kategorie P žadatelů o podporu (podnikatelské subjekty)

Číslo
Programu

Název programu

Běžná 
výše 
půjčky 
- % ze 
zákl. 
podpory

Úrok 
úvěru 
v %

Doba 
splatnosti

Odklad půjčky

2.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
zásobování energií v obcích a částech obcí 

70 2,0 8 2

7.A.
Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou 
výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a bioplynu

25 2,0 8 2

8.A.
Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 
vytápění a přípravy teplé vody v účelových zařízeních.

70 2,0 8 2

1.3. Podpora ve formě kombinace dotace a půjčky
V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, 

že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.
V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky 

v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází z ekonomic-
kého hodnocení žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.
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1.3. Souběh podpory z Fondu a ze zahraničí
Souběh podpor z Fondu a ze zahraničí je možný, celková výše podpory však nesmí převýšit 90% základu pro stanovení 

podpory.

1.4. Souběh podpory z Fondu a ze Státního rozpočtu
Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu nebo podporovaná v rámci 

programů financovaných ze státního rozpočtu. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory, včetně podpory 
z Fondu, nepřesáhne výši uvedenou v tabulce Přímé finanční podpory. Společná podpora z Fondu a státního rozpočtu 
bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní kritéria všech poskytovatelů podpory.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na 
využití OZE), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

2. Změny podmínek
V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického 

vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických 
vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí 
podpory.

Příloha č. II. 5

Postup a nezbytné doklady které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí ČR

Pro předkládání žádosti o podporu fyzických osob a uzavírání smluv v programech na využití biomasy, tepelných 
čerpadel a solárních systémů (programy 1.A., 4.A.) platí zjednodušený postup, který je uveden v Příloze č. II. 9. Žadatel 
vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři Fondu.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:
• Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele – aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného 

registru, zřizovací listina u příspěvkových organizací apod.
• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – plná moc v souladu s • 31 občanského záko-

níku pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem
• Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekono-

mického a ekologického hlediska 
• Podrobný položkový rozpočet (v souladu s předloženou dokumentací)
• Stanovisko České inspekce životního prostředí – platí pro podporu výstavby technologií využívajících spalovací 

procesy o výkonech 200 kWt a vyšších.
• Stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje – obsahující i vyjá-

dření k souladu předložené žádosti se schválenou energetickou koncepcí a – týká se programů 2.A., 3.A., 7.A, 
8.A.

• Energetický audit – na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, hlava IV., • 9, ve znění vyhlášek 
213/2001 Sb. a 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu a na základě poža-
davků Fondu na energetický audit a jeho přílohy viz Příloha II. 8.

• Vyplněný formulář G (příloha žádosti) – v písemné a elektronické podobě, údaje se musí shodovat s údaji 
uvedenými v energetickém auditu

• Údaje o zdrojích financování – doklady ověřující celkové financování předmětu podpory po celou dobu 
výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách 
úvěru.

• Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele – viz. Příloha II. 7
• Územní rozhodnutí či územní souhlas dle stavebního zákona v platném znění – pokud realizace opatření 

podléhá územnímu a stavebnímu řízení.
• Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR k návrhu projektu v rámci podpory neinvestičních akcí 

(programy 1.B a 2.B).
• Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH
• Předběžný návrh na zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva 

(týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW)
• U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti spe-

cifickými doklady (u investičních akcí většího rozsahu apod.)
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Žadatel v případě vydání kladného „Rozhodnutí“ ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR 
podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:
• Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z tech-

nického, ekonomického a ekologického hlediska. Vyšší stupeň dokumentace, ke stavebnímu povolení, resp. rea-
lizační dokumentace.

• Odborný posudek je nahrazen energetickým auditem (viz Příloha II. 8.).
• Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl.
• Stavební povolení, respektive vyjádření stavebního úřadu k předmětu podpory dle stavebního zákona v platném 

znění.
• Doklady prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
• Doklad o volbě či jmenování statutárního orgánu.
• Kopie dodavatelských smluv včetně podrobného položkového rozpočtu (výkaz výměr).
• Doklad prokazující zajištění odběru vyrobeného tepla (el. energie) a dlouhodobé zajištění dodávky paliva 

(týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW) – žadatel 
o podporu musí prokázat, že má odběr smluvně zajištěn (například smlouvou o budoucí smlouvě, vybráním 
finanční zálohy od zájemců o připojení atd.).

• U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení dokladů pro uzavření písemné 
smlouvy o poskytnutí podpory (u investičních akcí většího rozsahu apod.)

Nezbytné doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři závěrečného vyhodnocení akce (ZVA), jsou 
následující:
• Řádně vyplněný formulář ZVA, poskytnutý Fondem
• Vyúčtování skutečných nákladů akce (soupis faktur včetně jejich věcné náplně, kopie příslušných faktur a od-

povídajících bankovních výpisů, popř. účetní doklady)
• Vyhodnocení plnění smluvních podmínek
• Stanovisko ČIŽP ČR – platí pro podporu technologií využívajících spalovací procesy o výkonech 200 kWt 

a vyšších
• Stanovisko projektanta k realizované akci
• Doložení dosažených ekologických přínosů a výroby tepla (elektrické energie)
• Doklad o termínu zahájení (protokol o předání staveniště, příp. výpis ze stavebního deníku)

dle typu opatření budou dále požadovány následující doklady:
• Protokol o předání a převzetí díla do zkušebního provozu 
• Protokol o předání a převzetí díla do trvalého provozu 
• Protokol o předání a převzetí hotového díla
• Oznámení o užívání dle stavebního zákona v platném znění
• Kolaudační rozhodnutí či souhlas s vyznačením nabytí právní moci dle stavebního zákona v platném 

znění
• Čestné prohlášení žadatele, že po celou dobu realizace akce nebyl plátcem DPH

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů Fond
Například součástí žádosti o podporu semináře bude vedle běžných dokladů (právní subjektivita, ekonomické kalku-

lace atd.) program semináře, základní informace o přednášejících a výše vložného.
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Příloha č. II. 6

Vzorové pokyny pro zajištění pohledávek SFŽP ČR

A. Zajištění pohledávek
1 Úvod

Je-li součástí podpory půjčka, pak je zapotřebí ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen Fond) 
dohodnout její zajištění.

Při poskytování půjčky musí Fond dbát na to, aby byla co možno nejvíce zajištěna návratnost poskytnutých finančních 
prostředků, neboť tyto prostředky budou dále použity na podporu ekologických aktivit dalších žadatelů. Z tohoto důvodu 
je Fond nucen žádat odpovídající zajištění svých pohledávek, které mívá zejména formu zástavy nemovitého majetku.

Zástava musí plnit ten účel, aby v případě, že dlužník své závazky není schopen či ochoten plnit, mohla být v souladu 
s příslušnými předpisy skutečně prodána a z výtěžku uhrazena pohledávka Fondu.

Z výše uvedeného důvodu klient kontaktuje, nejlépe písemně nebo osobní návštěvou, ekonomický úsek, odbor hodno-
cení a financování akcí k posouzení, zda návrh na zajištění půjčky odpovídá vyhodnocení úvěrové způsobilosti. Je nutné 
předkládat podklady k uzavření zástavní smlouvy tak, aby hodnota zástavy pokryla celou půjčku včetně úroků. Podklady 
pro zástavu budou předávány současně s podklady pro uzavření smlouvy o realizaci projektu.

2 Typy zajištění akceptované Fondem

2.1 Jištění pohledávky zástavou nemovitostí
U těchto zástav, které jsou nejobvyklejšími zajišťovacími instrumenty půjčky, je nutno předložit následující doklady

a) Výpis z katastru nemovitostí – dokument se předkládá v originálním provedení nebo ověřené kopii. Výpis by 
neměl být starší více než 3 měsíce (starší dokument nemusí odpovídat dané situaci). Z dokumentu musí jasně 
vyplývat vlastník nemovitostí. V této souvislosti je tedy nezbytné, aby zápis v katastru nemovitosti odpovídal 
skutečnosti. Nejasnosti bývají zejména se zápisem staveb a vlastnických vztahů. Proto pro smlouvu musí být 
připraveny zcela jednoznačné podklady.

b) Snímek z pozemkové mapy – dokument je možno předložit v originálním provedení z katastrálního úřadu nebo 
ověřené kopii. Mapa by neměla být starší více než 3 měsíce, aby vystihovala aktuální stav. Zástava se na této mapě 
vhodně označí (šrafovaně, barevně). Pokud bude dávána do zástavy nová nemovitost, která není zanesena katast-
rálním úřadem do pozemkové mapy (číselně), je možno přiložit kopii prvopisu geometrického plánu nemovitosti 
obsahující doložku potvrzující její soulad s údaji katastru nemovitostí jak upravuje § 80, vyhl.190/96 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

c) Znalecký posudek – znalecký posudek se předkládá pouze v originále. Ocenění nemovitostí musí být provedeno 
podle vyhlášky č. 640/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). Ve zvláštních případech (výrobní objekty, sklady – viz. 
bod 2.1g) Fond vyžaduje tržní ocenění zástav. V posudku musí být nemovitosti specifikovány v souladu s tím, jak 
jsou vedeny v katastru nemovitostí, tj. s uvedením parcelních čísel pozemků navržených k zastavení a popisných 
či evidenčních čísel staveb navržených k zastavení, vždy s uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se 
stavba nachází, aby bylo jednoznačně určeno, o jaké nemovitosti jde. V odůvodněných případech si Fond vyhra-
zuje právo svého vlastního posouzení navržené zástavy některou jinou odbornou firmou.

d) Fotodokumentace – k návrhu na zástavu je nutno přiložit 2 fotografie předložené zástavy, které by, vedle zna-
leckého posudku, dokreslovaly představu o zástavě. U zemědělských a lesních pozemků se fotografie nepředklá-
dají.

e) Pojištění nemovitostí – je nutno předložit kopii pojistné smlouvy uzavřené pro případ poškození či zničení nemo-
vitosti.

f) Vinkulace pojištění – případné pojistné plnění je nutné vinkulovat ve prospěch Fondu a doklad o vinkulaci 
předložit Fond společně s podepsanou zástavní smlouvou. Bez předložení dokladu o vinkulaci nebudou uvolněny 
finanční prostředky.

g) Hodnota zástavy – pokud jde o hodnotu zástavy, je třeba počítat s tím, že Fond bude požadovat vyšší hodnotu 
zástavy, než bude činit pohledávka. Pro orientační propočet navýšení zástavy uvádíme koeficienty, které jsou 
určeny pro klienty hodnocené stupněm pozitivní 1, pokud je klient hodnocen jako pozitivní 2 (viz vyhodnocení 
úvěrové způsobilosti), tak se tyto koeficienty zvyšují o 0,3:

druh nemovitosti: hodnota zástavy / půjčky s úrokem
obytné domy ........................................................................................................................... 2,0
objekty vhodné pro podnikatelské účely ................................................................................ 1,3
výrobní objekty, sklady podnikatelských subjektů ...............................................................2,01)

pozemky s lesními porosty pojištěné .................................................. 1,5
 nepojištěné .............................................. 2,0
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zemědělské pozemky .............................................................................................................. 1,8
speciální objekty (ČOV, elektrárny apod.) ............................................................................1,82)

zemědělské usedlosti ............................................................................................................... 3,0
objekty občanské vybavenosti ................................................................................................ 1,6
Legenda:
1) ke znaleckému posudku dle bodu c) oceňujícímu výrobní objekty a sklady podnikatelských subjektů je nutno před-

ložit znalecký posudek tržního ocenění (toto se netýká malých vodních elektráren)
2) pouze jako dozajištění zástavy, tj.kombinace bonitní zástavy se speciálními objekty

Poznámka:
Půjčkou se vždy rozumí jistina včetně úroků, které jsou dány ve smlouvě o podpoře.
Ekonomický náměstek Fondu si vyhrazuje právo tyto koeficienty upravovat ve vazbě na vyhodnocení úvěrové způsobi-
losti žadatele o půjčku, stav zastavované nemovitosti, celkovou dobu splácení, ocenění soudním znalcem apod.

Obecné zásady pro zástavu nemovitostí
− do zástavy bere Fond stavby zásadně s pozemky, a to i s pozemky, které umožňují přístup k vlastní zástavě z ve-

řejné komunikace.
− požaduje se, aby zástavce byl skutečným a výlučným vlastníkem zastavované nemovitosti a tato nemovitost 

nebyla již zatížena jiným zástavním právem, případně na ní nevázlo neúnosné věcné břemeno a nebyla pronajata 
nesnadno vypověditelnou smlouvou. Pokud na nemovitosti vázne smlouva o pronájmu, nesmí být výpovědní lhůta 
delší jak 4 měsíce. Tento fakt je nutno doložit prohlášením odpovědného zástupce. Toto se však netýká lesních 
a zemědělských pozemků, kde u nájemních smluv je požadováno, aby výpovědní lhůta byla maximálně jeden rok. 
Toto ustanovení bude zakotveno v zástavní smlouvě a v případě nepravdivého tvrzení má Fond právo od smlouvy 
odstoupit.

− do zástavy nelze vzít stavby veřejně prospěšných zařízení jako školy, zdravotní zařízení, zařízení sociální péče, 
požární zbrojnice, budovy městské policie, vodojemy, vodovody, úpravny vody nebo budovy vepřínů, kravínů, 
či stavby, které jsou těžko provozně oddělitelné od ostatních nezastavených staveb, neboť u nich by byl skutečný 
výkon zástavního práva problematický. Do zástavy však nelze brát ani panelové domy, které z pohledu kvality 
zástavy a prodejnosti jsou problematické v případě, že dlužník by nebyl schopen či ochoten plnit si své závazky.

− školky je možné vzít do zástavy jen v případě, že obec doloží prohlášení obecního zastupitelstva, že v případě 
realizace zástavního práva je možno přemístit provoz MŠ jinam.

− lesní porosty je možno vzít do zástavy jen v případě, že po dobu splácení půjčky (a ještě po roce předpokládaného 
ukončení splácení) se u nich nepřepokládá těžební zásah, který by jejich hodnotu snížil o více než 5%.

− zastavovaná nemovitost by neměla být v období od roku 1939 majetkem církve či náboženské společnosti (toto 
omezení má důvod v možných restitučních nárocích).

− objekty zapsané v seznamu kulturních památek je možné brát do zástavy pouze u měst a obcí. Města či obce jsou 
povinny na tuto skutečnost předem upozornit odbor hodnocení a financování. V zástavní smlouvě bude závazek 
zástavce, že úhrada, kterou stát zaplatí v případě přednostní koupě, bude převedena Fondu.

Teprve po předložení listu vlastnictví s vyznačeným vkladem zástavního práva ve prospěch Fondu a předložení 
dokladu o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Fondu je možné čerpat půjčku ve smyslu předloženého a odsouhlase-
ného finančně platebního kalendáře.

2.2 Jištění pohledávek bankovní zárukou
Postup při tomto způsobu zajištění je poněkud odlišný než postup u ostatních typů zajištění, protože bankovní záruka 

se vypracovává až na základě smlouvy o podpoře vypracované Fondem. Žadatel tudíž musí předložit příslib bankovní 
záruky, z kterého je zřejmé jak bude bankovní záruka koncipována, tj. na jakou výši a u jaké banky bude uzavřena. 
Ručení musí být dále koncipováno tak, aby platnost záruční listiny nekončila dříve než 3 měsíce po předpokládaném 
ukončení splácení půjčky. Bankovní záruku nutno uzavírat nejen na jistinu, ale i na úroky /příslušenství/.

Posléze bude ve smlouvě o podpoře zakotvena podmínka, že finanční prostředky Fondu budou uvolněny až po před-
ložení originálu záruční listiny.

Fond přijímá pouze bankovní záruky od tuzemských bank podléhajících bankovnímu dohledu ČNB.

2.3 Jištění třetí osobou
Pokud bude ručitelem jiná osoba (podnikatelský subjekt bude ručit za obec, nebo naopak obec ručí za podnikatelský 

subjekt či obec ručí jiné obci), a své ručení zajistí řádnou zástavou, bude s ním po dohodě s Fondem sepsána běžná 
zástavní smlouva.

Při zvlášť bonitním ručiteli je možno upustit od ručení nemovitostmi. Pak postačuje ručitelské prohlášení (vzor ruči-
telského prohlášení viz. příloha č 1).
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V případě ručitelského prohlášení je však vždy nutno předložit:
ručení podnikatelského subjektu – výkaz zisků a ztrát a rozvahu minimálně za 2 roky zpětně a poslední vykazované 

období, přílohu k roční účetní závěrce popř. audit účetnictví, výhledové Cash-Flow, souhlas představenstva nebo společ-
níků dané firmy, výpis z obchodního rejstříku. Ručitel předloží též přehled organizací, kterým již ručí včetně výše ručení. 
Dále předloží stručný podnikatelský záměr. Ručitelské prohlášení je nutno předložit až na základě pokynu Fondu, kdy 
již byla vyhodnocena bonita ručitele.

ručení obcí, měst – výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, přehled aktiv a pasiv za 2 roky zpětně, rozpočet, 
výhledové Cash-Flow, přehled organizací, kterým obec či město ručí včetně výše ručení, souhlas zastupitelstva s ruče-
ním. Ručitelské prohlášení je nutno předložit až na základě pokynu Fondu, kdy již byla vyhodnocena bonita ručitele.

2.4. Ručení cennými papíry
a) akcie
 Ručení akciemi je možné za předpokladu obchodovatelnosti s těmito akciemi na organizovaném trhu BCP nebo 

RMS. Vzhledem k nestabilnosti kurzu akcií musí být celková hodnota akcií nabídnutých do zástavy ve vztahu 
k poskytnuté půjčce včetně úroků o 100% vyšší. Pro stanovení ceny akcií se převezme aktuální kurz ke dni vypra-
cování protokolu o vyřízení zástavního práva z kurzovního lístku burzovních novin. Žadatel o půjčku předkládá 
doklad ze střediska cenných papírů o vlastnictví těchto akcií.

b) státní dluhopisy emitované MF ČR
 Hodnota státních dluhopisů (např. povodňových apod.) musí být minimálně ve stejné výši jako poskytnutá půjčka 

(jistina a úrok).
c) hypoteční zástavní listy
 Koeficient navýšení těchto hypotečních zástavních listů se bude posuzovat dle typu subjektu, který je vydal 

– likvidita listů (doba splatnosti, možný prodej na BCP, zpětný odkup apod.).
d) směnka
 Půjčky poskytnuté Fondem mohou být zajištěny také směnkou ve smyslu směnečného a šekového zákona č.191/

1950 Sb. a zákona o cenných papírech č. 591/1992 Sb. ze dne 20.11.1992 ve znění pozdějších předpisů s „avalem“ 
nebo ručitelským prohlášením ručitele.

 Směnečný ručitel bude vyhodnocen jako běžný ručitel. K tomuto musí být předloženy podklady v souladu s bo-
dem 2.3.

 Poznámka: Listinné cenné papíry se ponechávají v úschově Fondu a zaknihované cenné papíry se zastaví ve 
prospěch Fondu. Pro zrychlení předávání originálních listinných cenných papírů je nutné v přehledu uvádět počet 
zastavovaných cenných papírů, kdo je vydal, identifikační čísla (ISIN), série apod.

e) zastavení pohledávky u bankovního ústavu – termínované vklady
 V tomto případě žadatel předkládá doklad o zřízení a vedení termínovaného účtu. Výnosy z TVK náleží žadateli 

o podporu.
 Právní odbor Fondu vypracuje zástavní smlouvu včetně potvrzení poddlužníka (viz příloha č.2), které žadatel 

předloží k potvrzení bance, u které je veden termínovaný vklad. Bez tohoto potvrzení nebudou uvolněny finanční 
prostředky z Fondu.

2.5. Ručení budoucími příjmy 
Ručení budoucími příjmy se používá v kombinaci se zástavou nemovitostí, případně s jinými zajišťovacími instrumenty 

a lze je akceptovat pouze u statutárních měst. Ručení budoucími příjmy představuje trojdohodu mezi Fondem příjemcem 
podpory a příslušným bankovním domem. Podmínkou je předložení všech účtů obce, města, zejména daňových a před-
běžné projednání s příslušným bankovním domem tak, aby smlouva o platbách z peněžních prostředků na běžném účtu 
vypracovaná Fondem nebyla v konečné fázi odmítnuta.

3 Zpracování zástavní smlouvy ve vazbě na čerpání půjčky
Na základě předloženého návrhu zajištění půjčky vyhotovuje odbor hodnocení a financování akcí protokol o vyhod-

nocení zástavního práva a předává jej po schválení ekonomickým náměstkem právnímu útvaru k vypracování příslušné 
smlouvy.

Poznámka:
Podmínky pro zajištění pohledávek je nutno chápat jako obecné a skutečné zajištění bude stanoveno s přihlédnutím ke 

konkrétním podmínkám daného případu a může se (při zabezpečení řádného zajištění pohledávek Fondu od uvedených 
lišit.

B. Závěrečné ustanovení
Fond si vyhrazuje právo změny Pokynů pro zajištění pohledávek s ohledem na aktuální sazby na mezibankovním trhu 

a potřeby Fondu.
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Příloha č. II. 7 – 1 Obce, města, kraje 

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 
2-12M)*

b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků*

c/ rozpočet na následující rok 
d/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. II. 7 – 5)
e/ zdroje financování projektu 
 nutno doložit:
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit 

výpis z účtu, apod.*

- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje 
financování, apod.

f/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka E 1 je součástí formuláře žádosti)
 vyplňuje se:
- od roku předcházejícího roku podání žádosti 
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce 

financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování.
g/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení a vystavených zárukách (tabulka E 2 je součástí 

formuláře žádosti)
h/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, včetně půjček z Fondu a jejich splátkách 
i/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek – viz. příloha č. II. 6 (v případě 

žádosti o půjčku od Fondu)

UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktu-
alizovat náležitosti žádosti.

Příloha č. II. 7 – 2 Svazek měst a obcí

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

I. Ekonomické doklady požadované od Svazku

a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 
2-12M)*

b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků*

c/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. II. 7 – 5)
d/ zdroje financování projektu
 nutno doložit:
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit 

výpis z účtu, apod.*

- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje 
financování.

e/ tok peněžní hotovosti Cash Flow svazku (tabulka E 1 je součást formuláře žádosti o poskytnutí podpory) 
 vyplňuje se:
- od roku předcházejícího roku podání žádosti
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (půjčky, úvěry) a jednoho roku navíc nebo do konce 

financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování.

*  Uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému období
**  Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, 

dotací apod. od jiných subjektů
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přehled o přijatých úvěrech, půjčkách Svazku a jejich splácení a vystavených zárukách (tabulka E 2. je součást 
formuláře žádosti o poskytnutí podpory)

f/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách Svazku, včetně půjček z Fondu a jejich splátkách
g/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek – viz. příloha č. II. 6 (v případě 

žádosti o půjčku od Fondu)

II. Ekonomické doklady požadované od měst a obcí, které se významně podílejí na financování projektu:

a/ výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obcí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 
2-12M) *

b/ rozvaha (bilance) územních samosprávných celků*

c/ rozpočet na následující rok 
d/ přehled o přijatých úvěrech, půjčkách a jejich splácení a vystavených zárukách (viz.tabulka E 2. z formuláře 

žádosti) 

e/ tok peněžní hotovosti Cash Flow jednotlivých měst a obcí (viz. tabulka E 1 z formuláře žádosti) vyplňuje se:
- od roku předcházejícího roku podání žádosti
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (půjčky, úvěry) a jednoho roku navíc nebo do konce 

financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování.

UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje.

Příloha č. II. 7 – 3 Příspěvkové organizace a ostatní subjekty

POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a/ stručná charakteristika organizace
b/ rozvaha (výkaz aktiv a pasiv)*

c/ výkaz zisku a ztráty (výkaz o plnění rozpočtu)*

d/ rozpočet na následující rok
e/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. II . 7 – 5)
f/ zdroje financování projektu 
 nutno doložit:
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit 

výpis z účtu, apod.**

- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje 
financování.

f/ přehled o tvorbě a potřebně finančních zdrojů (tabulka E.1. je součástí formuláře žádosti)
g/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka E 2. je součást formuláře žádosti)
 vyplňuje se
- od roku předcházejícího roku podání žádosti
- do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce 

financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování.
h/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka E 2. je součástí formuláře žádosti)
i/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, vč. půjček z Fondu a jejich splátkách 
j/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení 
k/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek – viz. příloha č. II. 6 (v případě 

žádosti o půjčku od Fondu)

UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktu-
alizovat náležitosti žádosti.
Příloha č. II. 7 – 4 Podnikatelské subjekty včetně státních podniků

* Uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému období
** Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, 

dotací apod. od jiných subjektů
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POŽADOVANÉ EKONOMICKÉ DOKLADY

a/ stručná charakteristika subjektu, odborné zkušenosti, dosavadní působení na trhu, charakteristika výrobního 
programu, strategie, bankovní informace

b/ podnikatelský záměr
c/ rozvaha /aktiva a pasiva/*

d/ výkaz zisku a ztráty*

e/ zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu)**

f/ daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem*

g/ prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám (viz. Příloha č. II. 7 – 5)
h/ vystavené záruky, ručitelská prohlášení 
i/ zdroje financování projektu 
nutno doložit:
- čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit 

výpis z účtu, apod.***

- komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje 
financování.

j/ přehled o tvorbě a potřebně finančních zdrojů (tabulka E 1. je součástí formuláře žádosti)
k/ tok peněžní hotovosti Cash Flow (tabulka E 2. je součástí formuláře žádosti)
vyplňuje se:
- od roku předcházejícího roku podání žádosti 
- do konce splacení návratných zdrojů financování (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce financování 

projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování.
l/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka E 2. je součástí formuláře žádosti)
m/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách, vč. půjček z Fondu a jejich splátkách 
n/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Pokynů pro zajištění pohledávek – viz. příloha č. II. 6 (v případě 

žádosti o půjčku od Fondu)

V případě, že se jedná o podnikatelský subjekt, v němž mají majetkovou účast města, obce nebo sdružení měst 
a obcí, budou požadovány podklady i od těchto subjektů s podstatným vlivem.
 
UPOZORNĚNÍ: Fond je oprávněn v případě potřeby požadovat další dokumenty a doplňující údaje, popř. aktu-
alizovat náležitosti žádosti.

* Oba uvedené výkazy nutno předkládat za poslední rok hospodaření a k poslednímu vykazovanému období. Nově 
vzniklé podnikatelské subjekty předkládají zahajující rozvahu, výsledovku.

** Za poslední rok
*** Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, 

dotací apod. od jiných subjektů
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Příloha č. II. 7 – 5 Prohlášení o bezdlužnosti

Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
Osoba, která prohlášení vydává: 

Jméno/Název: ........................................................................................................................
Adresa/ Sídlo: .......................................................................................................................
Kontakt tel.: ........................................e-mail: .......................................................................
IČ/DIČ: ..............................................

Název projektu: .....................................................................................................................
Číslo a název opatření/podopatření: .....................................................................................

Číslo a název priority: ...........................................................................................................
Název programu: ...................................................................................................................

Prohlašuji, že ke dni ..........................................(datum podání žádosti o projekt) nemám žádné závazky vůči orgánům 
státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedo-
platky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční 
závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky 
z těchto fondů poskytují.

V ................................................. dne: ................................................................

Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu1: ...........................................

Podpis: .......................................

1 Je-li žádajícím subjektem právnická osoba
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Příloha č. II. 8

Energetický audit k žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

(Odborný posudek)

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP

o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR

(s ohledem na zákon o hospodaření energií)

Část I – Energetický audit

Energetický audit k žádosti o podporu z Fondu (dále jen audit) je chápán jako předběžné hodnocení žádosti o podporu 
z Fondu. Jedná se o soubor činností, jejichž výsledkem je písemná zpráva.

Pro potřebu Fondu se pro akce u nichž se provádí hodnocení prostřednictvím energetického auditu, je tento 
energetický audit zpracován podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášek č. 213/2001 Sb.  
a č. 425/2004 Sb., kterými se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. 

Energetický audit zpracovává odborně způsobilá a nezávislá fyzická osoba, zapsaná do seznamu energetických audi-
torů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, 
který 
a) má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,
b) je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu zada-

vatele anebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli,
c) je osobou blízkou osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách, kde se provádí energetický audit, 

postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora

Osnova energetického auditu (v souladu s vyhláškou č. 425/2004 Sb.):
1. Identifikační údaje
2. Popis výchozího stavu
3. Zhodnocení výchozího stavu
4. Návrh opatření ke snížení spotřeby energie 
5. Ekonomické vyhodnocení
6. Vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí
7. Výstupy energetického auditu

Další specifikace k Energetickému auditu budou doloženy v následujících tabulkách:

Zdroj tepla (el. energie):

ř. Název Jednotka Hodnota

1 Instalovaný výkon kW

2 – z toho obnovitelný zdroj kW

3 Výroba tepla (el. energie) celkem kWh/rok

4 – z toho obnovitelný zdroj kWh/rok

5 Roční využití instalovaného výkonu celkem hod/rok

6 – z toho obnovitelný zdroj hod/rok

7 Roční spotřeba el. energie kWh/rok

8 – z toho obnovitelný zdroj kWh/rok
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Název údaje Jednotka

Paušální tržby (za výkon) tis. Kč/r

Název produktu 1 a jeho jednotka 

Cena produktu 1 Kč/j

Název produktu 2 a jeho jednotka

Cena produktu 2 Kč/j

Pevné náklady (fixní) celkem tis. Kč/r

Proměnné náklady (variabilní) vztažené k produktu 1 Kč/j

Daň z příjmu tis. Kč/r

Celková cena projektu (vč. Přípravných etap a vybavení stavby) tis. Kč/r

Vlastní kapitál (vlastní zdroje vložené do projektu) tis. Kč/r

Doba splatnosti úvěru 1 Roky

Úroková míra úvěru 1 %

Odpisová doba (vážený průměr) Roků

Doba životnosti investice Roků

Pokyny Fondu pro vyhodnocení navrhovaného opatření z hlediska ochrany životního prostředí – specifická kri-
téria 

a) Při výpočtu ekologických přínosů zohlednit pouze přínosy jež jsou přímo vyvolány opatřením, na které se vzta-
huje podpora z Fondu.

b) Počítat s globální mi efekty (nikoliv s efekty pouze v místě realizace).
c) Pokud se jedná o zařízení tzv. „na zelené louce“ (nenahrazuje konkrétní zdroj), které produkuje 
 1. elektrickou energii – provést srovnání pomocí emisních koeficientů energetického mixu ČR (k dispozici na 

Fondu)
 2. tepelnou energii – provést srovnání s fiktivním přímotopným zdrojem tepla.
d) Pokud se nahrazuje teplo z veřejného zdroje tepla, použít pro srovnání emisní koeficienty veřejného zdroje tepla 

jehož teplo se nahrazuje.
e) Při výpočtu ekologických přínosu včetně VOC užívat hodnoty emisních faktorů, které jsou součástí vyhlášky 

352/2002 (příloha č.5).
f) Při výpočtu CO2 rovněž užívat vyhlášku 425/2004. Emise CO2 vznikající při spalování biopaliv uvádět nulové.
g) Nejsou-li, ve vyhlášce 352/2002 Sb. pro daný typ zařízení uvedeny emisní faktory, je možné použít i jiné. V tomto 

případě je nutné uvést jejich hodnoty a zdroj odkud jsou čerpány.
h) Existuje-li certifikované měření emisí, lze vycházet i z tohoto měření. V tomto případě je nutné uvést veškeré 

podklady k ověření výpočtu včetně kopie protokolu z měření.
i) Bude-li používáno nestandardní palivo uvést parametry tohoto paliva.
j) Pokud technologie využívá odprášení, odsíření apod. je nutné uvést parametry a typ technologie.

Požadavky Fondu – specifická kritéria 

a) projekt musí být realizován v souladu s příslušnými energetickými koncepcemi, krajskými případně místními 
programy snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší,

b) porovnání a vyhodnocení varianty CZT a varianty decentralizovaného systému (např. lokální topeniště – domovní 
kotle na biomasu zásobované palivem z obecní výrobny tohoto paliva apod.) vytápění v obci; jedná se o porovnání 
dosažení stejného efektu s nižšími náklady (optimalizace délky teplovodů například pomocí kombinace „blo-
kových (ostrovních)“ kotelen a lokálních topenišť – kotlů na biomasu zásobovaných palivem z obecní výrobny 
tohoto paliva apod.),



24

c) stanovení optimální skladby zdrojové části systému v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části 
(diagram trvání potřeb tepla atd.),

d) koncepce vytápění a přípravy teplé vody s celoročním provozem
e) kotel na biomasu s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu,
f) solární technologie s použitím systémů vhodných pro celoroční provoz,
g) ověřená likvidace původního kotle na spalování fosilních paliv (neplatí pro solární systémy),
h) použití tepelných čerpadel s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3,0,
i) u projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném výkonu zařízení nad 200 kW doklad o zajištění dlouho-

dobé dodávky paliva,
j) tepelná čerpadla nesmí obsahovat chladivo s tzv. „tvrdými“ freony, např. R22,
k) u společné výroby tepla elektrické energie z biomasy celková účinnost zařízení 80 % při jmenovitém výkonu; 

v případě výroby pouze elektrické energie alespoň 25% účinnost zařízení při jmenovitém výkonu,
l) použití certifikovaných fotovoltaických panelů s garantovanou minimální účinností
m) použití certifikovaných tepelných čerpadel, solárních systémů a kotlů na biomasu (doloženo certifikátem, resp. 

protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., §5, resp. §7.
n) Realizací opatření dojde ke snížení emisí CO

Část II Odborný posudek pro účely programů 1.A a 4.A 

Posudky pro účely programů 1.A , 4.A zpracovávají odborně způsobilé a nezávislé fyzické osoby, zapsané do seznamu 
energetických auditorů u MPO a odborní pracovníci středisek EKIS. Kromě programu 1.A.d mohou dále posudky zpra-
covávat autorizovaní inženýři z oboru TZB (tepelné zabezpečení budov) , autorizovaní projektanti TZB a odborníci, 
aktivně vyučující obor TZB na vysokých školách. Při zpracování posudku bude dodržena níže uvedená osnova. Posudek 
nesmi zpracovávat pracovník firmy, která zařízení instalovala a dále též osoba, která má vůči fyzické osobě, pro níž se 
zpracovává posudek, postavení, které by mohlo ovlivnit její činnost jako zpracovatele posudku. 

Na základě odborného posudku žadatel vyplní část „Údaje o zdroji a objektu“ na formuláři Žádosti o podporu ze  
FOND ČR – fyzické osoby.

Požadovaná osnova odborného posudku:
1. Název posudku
2. Identifikační údaje
 a) Předmět posudku
 b) Datum realizace akce
 c) Zadavatel posudku
 d) Zpracovatel posudku
 e) Dodavatelská firma
3. Popis původního stavu
 3.1 Popis objektu (typ, stáří, datum případné kolaudace) v němž je realizován nový zdroj
 3.2 Původní zdroj vytápění
 3.3 Příprava TUV, objem akumulace, počet trvale žijících osob
4. Popis realizovaného řešení
5. Kontrola správného dimenzování
 5.1 Tepelná ztráta objektu a druh objektu (vyjma 1.A.b a 1.A.d)
 5.2. Celková roční potřeba tepla (pro 1.A.d celková roční potřeba elektrické energie)
 5.3 Druh a výkon obnovitelného zdroje
 5.4 Druh a výkon dotopu (vyjma 1.A.d)
 5.5 Způsob regulace (vyjma 1.A.d)
 5.6 Popis otopné soustavy (vyjma 1.A.b a 1.A.d)
6. Rozpočet
7. Závěr
Vyjádření zda projekt splňuje/nesplňuje podmínky příslušného programu pro podporu z prostředků Fondu a velmi 
stručné zdůvodnění.
8. Přílohy
 8.1 Schéma zapojení obnovitelného zdroje tepla
 8.2 Tabulka ekonomického vyhodnocení
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Ukazatel Jednotka Původní stav
Stav po realizaci 
obnovitelného zdroje

Celkové investiční náklady akce tis. Kč
Celkové provozní náklady tis. Kč/rok
Prostá návratnost akce bez započtení dotace rok
Prostá návratnost akce po započtení dotace rok
Měrné investiční náklady Kč/kW,m2

8.3 Tabulka energetické bilance objektu (vyjma 1.A.b)

Ukazatel

Stav před realizací 
obnovitelného zdroje

Stav po realizaci 
obnovitelného zdroje

Energie Náklady Energie Náklady

GJ/rok Kč/rok GJ/rok Kč/rok

Vstupy (nákup) paliv a energií

 z toho: spotřeba el. energie 

dodávka z centrálního zdroje

spotřeba HU 

spotřeba ZP 

spotřeba Propanu 

spotřeba LTO 

spotřeba dřevní hmoty

Tepelné zisky (zemní vrty)

Spotřeba energie celkem

Ztráty ve zdroji tepla

Spotřeba tepla bez ztrát ve zdroji

 z toho: ztráty v rozvodech a boileru

spotřeba tepla na otop

Spotřeba tepla na TUV

Spotřeba tepla technologická

8.3 Základní parametry solárního systému (pouze pro 1.A.b, 1.A.c, 1.A.d )

Typ a počet kolektorů (fotovoltaických panelů) ks

Celková absorpční plocha m2

Instalovaný elektrický výkon (pouze 1.A.d) kWp

Vertikální úhel nastavení kolektorů grad

Odchylka od jižního směru grad

Velikost solárního zásobníku (mimo 1.A.d) Litry 
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8.4 Energetická bilance přípravy TUV (pouze pro 1.A.b a pro 1.A.c)

měsíc
Potřeba tepla 
celkem

Teplo ze solárních 
kolektorů

Teplo nevyužité
Teplo, které je nutno 
dodat z bivalentního 
zdroje

kWh kWh kWh kWh
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Teoretická účinnost kolektoru (%)

8.5 Zdroje tepla (elektrické energie) po realizaci obnovitelného zdroje 

Instalovaný tepelný (elektrický výkon) výkon celkem kW

z toho: obnovitelný zdroj kW

Výroba tepla (elektrické energie) celkem kWh/rok

z toho: obnovitelný zdroj kWh/rok

Roční využití celkového instalovaného výkonu hod/rok

z toho: obnovitelný zdroj hod/rok

Roční spotřeba elektrické energie kWh/rok

z toho: obnovitelný zdroj kWh/rok

Průměrný roční topný faktor (pouze pro 4.A)
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8.6 Výpočet reálné spotřeby tepla v daných podmínkách (pouze pro 4.A)
roční spotřeba se počítá „denostupňovou metodou“ pro skutečné oblastní podmínky dané lokality

kW GJ/rok

Tepelné ztráty prostupem (dle ČSN 060210) Qp

Tepelné ztráty infiltrací (dle ČSN 060210) Qv

Jiné spotřeby tepla (např. přihřívání bazénu, vzduchotechnika aj.) Qb

Potřeba tepla pro ohřev TUV QTUV

Celková potřeba tepla objektu Qc

Výpočet ročních spotřeb tepla „Gradenovou metodou“

D
ílč

í s
ou

či
ni

te
lé

f1 Délka topného období d

f2 Průměrná vnitřní teplota tip

f3
Průměrná teplota 
v topném období

tep

f4
Oblastní výpočtová 
teplota

teo

Celkový 
součinitel

fc Počet denostupňů D

Potřeba tepla bez TUV [MWh] [GJ]

8.7 Výpočet Ev dle vyhlášky 291/2001 Sb. (pouze pro 4.A)
Celkový výpočet spotřeby tepla a ukazatelů ev je proveden ve smyslu vyhlášky 291/2001 Sb.(pro průměrné klimatické 
podmínky ČR 3,8 °C a 242 dnů vytápění, n=0,5h). Výpočet pak hodnotí pouze tepelně technické vlastnosti pláště budovy, 
nerespektuje však v některých ohledech reálnou spotřebu, která je ovlivněna oblastní výpočtovou teplotou, skut. délkou 
topného období, intenzitou výměny vzduchu, existencí tepelných mostů, úrovní seřízení regulace, režimem provozu atd. 
Takto vypočtené hodnoty roční spotřeby tepla slouží k porovnání předkládaných žádostí.

Charakteristické údaje o budově

Podlahová vytápěná plocha v budově m2

Celková ochlazovaná plocha stavebních konstrukcí – A m2

Obestavěný prostor – V m3

Vnitřní objem vytápěných místností v budově – Va m3

Poměr V/A m2/ m3

Vypočtená spotřeba tepla a měrné spotřeby budovy

Spotřeba tepla pro vytápění prostupem Ep [MWh]

Spotřeba tepla pro větrání Ev [MWh]

Tepelné zisky Evz + Ezs [MWh]

Výsledná spotřeba tepla pro topení E [MWh]

Hodnoty – eVN (požadovaná / skutečná) [kWh/m3]

Hodnoty – eVA (požadovaná / skutečná) [kWh/m3]
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8.8 Protokol energetického štítku budovy (pouze pro 4.A)

Identifikační údaje

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo popisné, 
PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo

Vlastník – provozovatel

Charakteristika budovy

Objem budovy V [m2] – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky 
a základy

Celková plocha A [ m2] – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících 
objem

Geometrická charakteristika budovy A/V

Převažující vnitřní teplota v otopném období

Vnější návrhová teplota v zimním období

Klimatický činitel pro prostup tepla h1

Klimatický činitel pro výměnu vzduchu h2

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce
(například)

Plocha
Součinitel 
prostupu 
tepla

Požadovaný 
(doporučený) 
součinitel 
prostupu tepla

Činitel 
teplotní 
redukce

Měrná ztráta 
konstrukce 
prostupem

Ai Ui UN bi HTi=Ai*Ui*bi

[m2] [Wm-2K-1] [Wm-2K-1] [–] [WK-1]

Stěna vnější

Stěna mezi garáží a obytnou částí

Okno a balkónové dveře

Střešní okno

Dveře vstupní

Dveře vnitřní

Podlaha v suterénu

Podlaha nad garáží

Podlaha nad venkovním prostorem

Strop 1. NP. 

Strop 2. NP

Střecha

Celkem

Stanovení energetické náročnosti budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K

Potřeba tepla_při vytápění budovy ke krytí tepelných ztrát prostupem tepla 
Evp

k\Wh/a

Potřeba tepla při vytápění budovy ke krytí tepelných ztrát větráním EW k\Wh/a

Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla za otopné období Evz k\Wh/a

Tepelné zisky ze slunečního záření za otopné období Ezs k\Wh/a
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Stupeň využití tepelných zisků 

Roční potřeba tepla na vytápění Eh k\Wh/a

Měrná potřeba tepla při vytápění budovy ev kWh(m3*a) skutečná požadovaná

Budova splňuje požadavky na nízkou energetickou náročnost podle ČSN 73 0540-2

Stupeň energetické náročnosti SEN Klasifikace:

Datum vystavení energetického štítku:

Zpracovatel energetického štítku: lČ:

Zpracoval: podpis

8.9 Přehled údajů pro žádost o podporu
Zadavatel posudku:
Technické parametry instalovaného zařízení
roční výroba energie z OZE (GJ/rok)
úspora energií (GJ/rok) 
úspora provozních nákladů (Kč/rok)
instalovaný výkon (kW) 
původní zdroj vytápění
tepelná ztráta objektu (kW)
objem akumulace (m3)
měrná potřeba tepla (kWh/m3)
A/V
SEN dle vyhlášky 291/2001Sb. %
výrobní typ instalovaného zařízení
značka instalovaného zařízení
výrobce instalovaného zařízení
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Příloha č. II. 9

Podpora Státního fondu životního prostředí ČR pro fyzické osoby,

v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Ministerstvo životního prostředí pověřilo realizací části B Státního programu na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie Státní fond životního prostředí ČR. Pro fyzické osoby jsou vyhlášeny dva specializované 
programy se čtyřmi podprogramy, na které Fond poskytuje podporu.

1.A Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro 
fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu
1.A.a Kotle na biomasu
1.A.b Solární systémy na teplou vodu
1.A.c Solární systémy na přitápění a teplou vodu
1.A.d Systémy pro výrobu elektřiny

4.A Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby.

Podpora v rámci programů 1.A. a 4.A bude poskytována pouze na již ukončené akce (tj. na již instalovaná zaří-
zení). O podporu však lze žádat maximálně do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu.

Objekty ve kterých je uvedené opatření realizované jsou kolaudované jako objekty pro bydlení, neslouží a ani 
v budoucnu nebudou sloužit k podnikání (netýká se podnikání na základě licence dle zákona 458/2000 Sb. v plat-
ném znění), minimálně po dobu 5 let po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. 

1.A.a Kotle na biomasu 
Jde výhradně o lokální systémy, napojené na otopnou soustavu objektu, které využívají energii biomasy a zajišťují 

dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze 
skladiště paliva do kotle. Fond nepodporuje instalaci krbových kamen, kachlových kamen a krbových vložek, kombino-
vaných kotlů a výměnu stávajícího kotle na biomasu (rekonstrukci). Předmětem podpory nejsou investice do otopného 
systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
• předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 8, část II.,
• čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení pro vytápění; v případě ponechání původního zdroje 

pak je tento možno použít pouze jako záložní zdroj,
• instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu (dolo-

ženo certifikátem, resp. protokolem o zkoušce typu (o posouzení shody typu) dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., 
§5, resp. §7 v aktuálním znění, v případě dovozu ze země EU pak prohlášením dovozce a doložením rovnocen-
ného dokladu ze země EU, dle § 13a nařízení vlády 163/2002Sb., v aktuálním znění,

• závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let,
• doklad o tom, že kotel splňuje ČSN EN 303 – 5 třídy 3.

1.A.b, 1.A.c Solární systémy
Jde výhradně o solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev TV (program 1.A.c) nebo pouze pro celoroční 

ohřev TV (program 1.A.b). V případě, že je solární systém využíván i k ohřevu vody v bazénu, odborný posudek doloží, 
že systém je zapojen takovým způsobem, aby byl přednostně využíván pro ohřev TV a/nebo vytápění. Předmětem pod-
pory u programu 1.A.c nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa)

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
• předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 8, část II.,
• použití ceritifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy,
• použití technologie s kolektory a zásobníky vhodnými pro celoroční provoz,
• závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let.
1.A.d Systémy pro výrobu elektřiny 

Jde výhradně o fotovoltaické systémy na výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu. Výkon systému bude navržen 
na základě roční spotřeby elektrické energie v objektu, přičemž výroba elektrické energie nebude vyšší než stávající 
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spotřeba energie. Maximální instalovaný výkon může však činit 5,0 kWp. Vyrobená energie může být dodávána do sítě 
nebo spotřebována přímo v objektu.

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
• předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 8, část II.,
• použití ceritifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy,
• vhodné umístění panelů v místě instalace (z hlediska maximalizace využití slunečního záření),
• napojení do elektrické sítě prostřednictvím střídače měnícího stejnosměrné napětí panelů na střídavé napětí sítě 

(230 V) anebo jiné účelné využití,
• v případě využití podpory formou výkupní ceny nebo zelených bonusů dle zákona 180/2005 Sb. doložit licenci 

podle zákona 458/200 Sb. v platném znění, 
• závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 5 let.

4.A Tepelná čerpadla
Jde výhradně o lokální tepelná čerpadla sloužící k vytápění rodinných domů a bytů pro fyzické osoby. Fond podporuje 

tepelná čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Základem pro výpočet podpory jsou výhradně náklady 
na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace 
tepelného čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nebudou součástí základu 
pro výpočet podpory. Předmětem podpory nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná 
tělesa). Fond nebude podporovat přechod z vytápění zemním plynem (případně propan-butanem) na tepelná čerpadla.

Podmínkou získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií:
• použité tepelné čerpadlo neobsahuje látky, uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší,
• předložení odborného posudku zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 8, část II.,
• Odborný posudek prokáže, že budova, v níž bylo tepelné čerpadlo instalováno, splňuje tepelně technické parame-

try (eVN) udávané vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb. případně její novelizací, kterou 
se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách,

• odborný posudek musí potvrdit, že instalace tepelného čerpadla odpovídá stanoveným podmínkám pro získání 
podpory,

• odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním ply-
nem na vytápění tepelným čerpadlem,

• závazek provozovatele provozovat po dobu nejméně 5 let,
• použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy,
• použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 3 potvrzeným 

v odborném posudku. 

Fond si vyhrazuje právo kontroly podporovaného zařízení a splnění podmínek uvedených v odborném posudku a mož-
nost vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se 
předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.

Maximální výše příspěvku, uvedená v procentech ze základu pro výpočet podpory
Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez 

otopných soustav v objektech).

Číslo 
programu

Název programu
max. limit %
dotace, ze základu pro 
výpočet podpory

1.A

Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu 
TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické 
výroby elektřiny pro vlastní spotřebu: a) kotle na biomasu, b) solární 
systémy na celoroční přípravu teplé vody, c) solární systémy na přitápění a 
teplou vodu, d) systémy pro výrobu elektřiny

a) 501/ 

b) 501/ 

c) 502/ 

d) 503/ 

4.A
Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro 
fyzické osoby.

302/ 
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Legenda k tabulce:
1/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. 
2/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 60 tis. Kč.
3/ Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.

V programech 1.A. a 4.A se Fond bude podílet na úhradě odborného posudku do výše 50 % celkových nákladů, maxi-
málně do výše 3 tis. Kč.

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu z Fondu
Žadatelem se rozumí všechny osoby zapsané jako majitelé objektu, ve kterém bude realizován obnovitelný zdroj, na 

„Listu vlastnictví“ ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud je žadatelem jiná osoba (nájemce apod.), je třeba předložit 
Fondu úředně ověřený souhlas vlastníků objektu s instalací zařízení a s tím, že zařízení je v majetku žadatele. Fond pod-
poruje pouze instalace zařízení v bytech a rodinných domech, nikoliv např. v objektech určených k individuální rekreaci 
nebo průmyslových objektech, i kdyby tam měl žadatel trvalé bydliště. 

Žadatel může podat žádost na objekt, ve kterém je obnovitelný zdroj instalován, i v kombinaci vyhlášených programů 
kromě souběhu žádostí v programech 4.A. a 1.A.a, kde je kotel na biomasu považován za bivalentní zdroj. Rovněž není 
možný souběh podpory u programu 1.A.b a 1.A.c

Nelze podpořit zařízení (ani např. jeho rozšíření nebo rekonstrukci), které již bylo podpořeno z Fondu dříve. 
Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu z Fondu pro fyzické osoby a předloží jej se stanovenými doklady na místně 

příslušné krajské pracoviště Fondu podle místa realizace podporovaného zařízení.
Žádost o podporu lze podat pouze po uvedení zařízení do trvalého provozu a nejpozději do 12 měsíců ode dne uvedení 

zařízení do trvalého provozu. Trvalý provoz začíná dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě, 
že stavební úřad realizaci podporovaného zařízení povolil stavebním povolením, nebo na stavební objekt v němž bude 
umístěno podporované zařízení bylo vydáno společné stavební povolení v němž je citováno podporované zařízení) nebo 
dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu – protokolem od dodavatelské firmy, (u zařízení, na který byl 
stavebním úřadem vydán písemný souhlas s provedením „Drobné stavby“ v době platnosti zákona 50/1976 Sb., v aktu-
álním znění). Žádosti nesplňující tento požadavek nebudou akceptovány.
Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. 1. 2005.

Doklady požadované jako příloha k Formuláři žádosti:
1) Odborný posudek (dle osnovy uvedené v příloze č. II.8, část II),
2)  Faktura za odborný posudek (originál nebo ověřená kopie), vč. potvrzení o zaplacení
3)  Vyjádření příslušného stavebního úřadu k předmětu realizace – stavební povolení, ohlášení stavebních úprav, je-li 

dle stavebního zákona požadováno
4)  Smlouva o dílo nebo potvrzená objednávka s položkovým rozpočtem,
5)  Fakturaci (úhradu nákladů dle rozpočtu) – potvrzení o zaplacení předmětu realizace (originály nebo ověřené kopie 

faktur včetně dodacích listů, doklady o úhradách). 
6)  Tři různé fotografie dokládající realizaci zařízení, (z toho 1 fotografie objektu, ve kterém je zařízení instalo-

váno)
7)  Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem – ověřená plná moc v souladu s § 31 občanského 

zákoníka pro pracovníka pověřeného jednání s Fondem. Platí v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než majitelé 
uvedení ve výpisu z katastru nemovitostí,

8)  Doklad dle platné legislativy, že podporované zařízení smí být uvedeno na trh v ČR (certifikát, protokol o zkoušce 
typu, resp. prohlášení o shodě apod.)

9)  Dokumentace – zákres zapojení, popř. zákres umístění obnovitelného zdroje, pokud toto není zřejmé fotodoku-
mentace, u programu 4.A. dokumentace objektu – skladba obálky budovy),

10)  Předávací protokol o uvedení zařízení dodavatelskou firmou do trvalého provozu, je-li předmět podpory součástí 
vydaného stavebního povolení také kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci nebo při povolení stavby dle 
platné legislativy písemný souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby.

11)  U programu 1.A.a doložit čestné prohlášení o likvidaci původního zařízení (platí pro kotle na fosilní paliva).

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specific-
kými doklady.
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Příloha č. II.10

Adresář

Státní fond životního prostředí ČR    Česká energetická agentura
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11    Vinohradská 8, 120 00 Praha 2
Tel.:267 994 300–367, fax: 279 236 597     Tel.:257 099 011, fax: 257 530 478 
www.sfzp.cz, email: kancelar@sfzp.cz    www.ceacr.cz, email: info@ceacr.cz

Krajská pracoviště SFŽP ČR:
Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 549 133 431, fax: 549 133 431    e-mail: mspackova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště České Budějovice
Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
Tel.: 386 351 995, fax: 386 351 995    e-mail: bveltrubska@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Hradec Králové
Sušilova 1528, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 859 270, fax: 495 859 270    e-mail: mmachacny@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Jihlava
Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
Tel.: 567 213 855, fax: 567 213 855    e-mail: jpavlas@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Karlovy Vary
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel.: 353 502 498, fax: 353 502 498    e-mail: vjezkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Liberec
nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
Tel.: 485 244 334, fax: 485 244 334    e-mail: mwedlichova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Olomouc
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
Tel.:585 244 616, fax: 585 244 616     e-mail: pzernicek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ostrava
Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava 2
Tel.: 599 442 056, fax: 596 138 314    e-mail: mbreuerova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Pardubice
Štrossova 44, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 687 157, fax: 466 687 157    e-mail: drychecky@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Plzeň
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
Tel.: 378 033 910, fax: 377 033 909     e-mail: islovacek@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště pro Hlavní město Praha
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
Tel.: 267 994 350, fax: 267 994 502    e-mail: pburianova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Středočeský kraj
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov
Tel.: 267 994 366, fax: 267 94 502     e-mail: ohamacek@sfzp.cz
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Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Ústí nad Labem
W. Churchilla 4, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475 205 598, fax: 475 205 598    e-mail: jchoutkova@sfzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR, Krajské pracoviště Zlín
tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín
Tel.: 577 690 486, fax: 577 222 762    e-mail: rmachova@sfzp.cz, mzmeskal@sfzp.cz

Krajské úřady

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice
Korespondenční adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
tel.: 386 720 742, fax: 386 359 070     e-mail: posta@.kr-jihocesky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí, 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 111, fax: 541 651 209    e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
tel.: 353 502 111       e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

Krajský úřad Královehradeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
tel.: 495 817 318, fax. 495 817 336     e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec 2
tel.: 485 226 111, fax: 485 226 362     e-mail: podatelna@kr-lbc.cz

Krajský úřad – Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222, fax: 595 622 126     e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
tel.: 585 508 111       e-mail: posta@.kr-olomoucky.cz

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
tel.: 466 026 111, fax: 466 611 220     e-mail: posta@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078     e-mail: posta@kr-plzensky.cz
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Magistrát města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 001 111        e-mail: posta@cityofpraque.cz

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111, fax. 257 280 203    e-mail: podatelna@kr-s.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 111, fax. 475 200 245    e-mail: posta@kr-ustecky.cz

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor životního prostředí
Žižkova 1936/16, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111, fax. 564 602 420     e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.:577 043 111, fax: 577 043 202     e-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz
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OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY ČIŽP

adresa telefon fax e-mail

OI Praha
Dělnická 12, 
170 00 Praha 7

266 793 330 266 793 333
hi@ph.cizp.cz
martan@ph.cizp.cz

Ing. Pavel Martan 266 793 331  

OI České Budějovice
Dr. Stejskala 6
370 21 České Budějovice 

386 352 506 386 357 581 kratky@cb.cizp.cz

Ing. Ladislav Krátký  

OI Plzeň
Klatovská třída 48,
301 22 Plzeň
Ing. Zbyněk Sevelka 

377 236 783 377 237 289 prantnerova@pl.cizp.cz

OI Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 
400 07 Ústí nad Labem 

475 500 547 475 500 042 balej@ul.cizp.cz

Ing. Jan Dytrych.

OBLASTNÍ INSPEKTORÁTY ČIŽP

adresa telefon fax e-mail

OI Hradec Králové
Resslova 1229, 
500 02 Hradec Králové 

495 773 111 495 211 175 hyspler@hk.cizp.cz 

Ing. Radomír Hyšpler, CSc. 495 211 190  

OI Havlíčkův Brod
Bělohradská 3304, 
580 01 Havlíčkův Brod 

569 496 111 569 429 822 novak@hb.cizp.cz

Vítězslav Novák  

OI Brno
Lieberzeitova 14
614 00 Brno 

545 545 111 541 545 100 sapousek@bn.cizp.cz

Ing. Oldřich Sapoušek, CSc.  

OI Olomouc
Tovární 41, 
772 00 Olomouc 

585 243 410 585 243 410 zima@ol.cizp.cz

Ing. Karel Zima  585 243 429

OI Ostrava  
Valchařská 15
702 00 Ostrava 

595 134 111 596 115 525 stejskal@ov.cizp.cz

Ing.Tomáš Stejskal  595 134 100

OI Liberec
Tř. 1, máje 858/26,
460 01 Liberec 1

485 340 711 485 340 712 kolarovahana@lb.cizp.cz

Ing. Hana Kolářová 485 340 700  
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1.

METODICKÝ POKYN
odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro

 „Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ 
podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Čl. 1

Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob poskytování informací o vzniku 
a dopadech závažné havárie, vyplývající z ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., 
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o prevenci závažných havárií), dále jen „zákon“. 

Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
jakož i kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona. Inspekce bude na základě těchto informací 
zaměřovat svoji kontrolu u provozovatele, v jehož objektu nebo zařízení k závažné havárii došlo, nebo zobecněné 
poznatky získané pro hodnocený typ závažné havárie. Informace o vzniku a dopadech závažné havárie poskytují práv-
nické nebo podnikající fyzické osoby na základě kritérií uvedených v příloze č. 3 k zákonu.

Pro zjednodušení způsobu zaslání písemného hlášení a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie byla 
vytvořena elektronická forma příslušných formulářů. Formuláře jsou dostupné na www.env.cz a způsob jejich použití je 
uveden v článku č. 3 tohoto metodického pokynu.

Metodický pokyn je zaměřen na:
• popis postupu při vyplňování formuláře konečné zprávy,
• popis postupu zaslání vyplněných formulářů písemného hlášení a konečné zprávy elektronickou formou.

Metodika pro podání zprávy o vzniku a následcích závažných havárií sleduje posloupnost jednotlivých částí vyhlášky 
č. 255/2006 Sb. a vychází také z metodiky zpracované pro členské státy EU. Strukturování článku 2 tohoto metodic-
kého pokynu je ve shodě s formulářem konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie uvedeným v příloze č. 2 
vyhlášky č. 255/2006 Sb. V metodice není popis vyplnění jednostránkového hlášení o vzniku závažné havárie (příloha 
č. 1 vyhlášky č. 255/2006 Sb.), neboť tento formulář neobsahuje žádné odborné údaje, které by bylo nutno blíže speci-
fikovat.

Čl. 2

Postup při vyplňování formuláře konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie

Postup pro vyplňování formuláře je rozdělen do tří částí:

A. Popis závažné havárie
B. Následky závažné havárie
C. Odezva po závažné havárii

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
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Část A. Popis závažné havárie
Tato část obsahuje kompletní popis závažné havárie. Uvádí se zde co nejvíce detailů, aby ten, kdo bude později prová-

dět analýzu, měl lepší možnost porozumět faktorům, které podmínily vznik závažné havárie, stejně jako postupný vývoj 
celé události. Vysvětlení obsahu kolonek formuláře je podáno v následujících pododdílech.

A 1 Typ závažné havárie

A 1 a V této kolonce je specifikován typ závažné havárie. Výběr kódu se provede pro různé možné typy událostí.

hlavní děj událost, splňující kritéria závažné havárie, pro kterou se konečná zpráva vyhotovuje

iniciační událost první událost v řadě těch, které vedou ke vzniku závažné havárie.

příčina děje jakákoliv vedlejší událost, tj. událost předcházející závažnou havárii nebo následující po 
závažné havárii a mající nějaký význam v jejím vzniku a vývoji

V následujícím rámečku je uveden příklad použití kódů pro typickou závažnou havárii.

A 1 b Komentář
V této kolonce se uvede (pokud možno s příslušným kódem) jakákoli událost, k níž došlo ve spojitosti s havárií. Měla 

by být rovněž detailně vysvětlena jejich důležitost pro hlavní děj nebo iniciační událost. V případech, kdy je možno kla-
sifikovat více než jeden hlavní děj, se zde popíše spojitost mezi jednotlivými hlavními ději uvedenými výše kódovými 
čísly. Tato informace se uvede i v případě, že některý z hlavních dějů nesplňuje kritéria pro informování o závažné havá-
rii, ale je důležitý z hlediska popisu mechanizmu rozvoje závažné havárie.

Příklad 1
Praskne nádrž a hořlavá kapalina unikne na zem (unikne méně než 5 % kvalifikačního množství pro danou látku). 
Uniklá kapalina se vznítí a při vzniklém požáru utrpí 10 zaměstnanců popáleniny a všichni jsou hospitalizováni po 
dobu 2 dnů. Část vody, použité k hašení ohně, odteče do blízké řeky a kontaminuje ji přibližně v délce 3 km. V tomto 
případě jde o popálení zaměstnanců, které musí být ohlášeno (viz příloha č. 3 zákona), a typ závažné havárie by měl 
být ve zprávě popsán následovně:
závažná havárie – hlavní děj = 1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející kaluže na ploše nebo v jímce)
iniciační událost = 1102 únik kapaliny do půdy,
vedlejší událost = 1405 únik kontaminované hasební vody do povrchové vody.

Příklad 2
Jestliže při stejných parametrech závažné havárie jako v příkladu 1 jsou hospitalizováni jen 2 zaměstnanci po dobu 2 
dnů, ale kontaminováno je 15 km řeky (viz odstavec 3 přílohy č. 3 zákona), zpráva by měla mít tuto formu:
závažná havárie – hlavní děj = 1405 únik kontaminované hasební vody do povrchové vody,
iniciační událost = 1102 únik kapaliny do půdy,
vedlejší událost = 1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející kaluže na ploše nebo v jímce).

Poznámka 1
Pokud je iniciační událost odlišná od té, která je popsaná explicitně v kódu 1, např. únik, oheň, exploze apod., pří-
slušná kolonka by měla být vyplněna kódem 1999 ostatní a v kolonce b) komentář by měl být podán přesný popis 
události.

Příklad 3
Jestliže je hlavní děj závažné havárie uvolnění nebezpečné látky, iniciační událostí může být závada ventilu (kód 1999 
a kód 5102 z výběrového seznamu příčin, viz níže).
 
Poznámka 2
V případech závažných havárií, majících závažné následky jak pro osoby, tak majetek nebo životní prostředí, se ve 
formuláři uvedou všechny případy hlavního děje, které přesahují kritéria závažné havárie.

Poznámka 3
Při zprávách o událostech, z nichž se nevyvinula závažná havárie, ale jsou klasifikovány jako skoronehody, by měl být 
proveden odhad potenciálních následků, a podle toho by měly být použity příslušné kódy.
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KÓD 1. Typ závažné havárie (vyhláška strana 3073)

únik: Únik nebezpečné látky do životního prostředí, zaviněný netěsností místa jejího umístění, nebo lidskou chy-
bou.
1101 únik plynu/aerosolu/páry atd. do vzduchu – typický únik v případě narušení potrubí, nádob atd. anebo špatnou 
funkcí bezpečnostních ventilů, při kterém plynný obsah unikne do okolního ovzduší.
1102 únik kapaliny do půdy – únik s podobnými příčinami jako v předchozím případě z nádob, potrubí atd., ale kapa-
lina se vylije na zem.
1103 únik kapaliny do vody – únik jako výše, ale uniklá kapalina se dostane do podzemní nebo povrchové vody.
1104 únik pevné látky – únik pevné látky do půdy (zahrnuje přenos vzduchem do půdy, např. prach).
1105 únik pevné látky – únik pevné látky do vody (zahrnuje přenos vzduchem do vody, např. prach).

požár: Tepelná radiace způsobená nekontrolovaným hořením materiálu, která může zapříčinit škodu na majetku nebo 
zdraví občanů.
1201 vzplanutí, hoření (obecně pojatý požár) – nejobecnější typ požáru, nespadající do žádné ze speciálních níže 
uvedených kategorií.
1202 plošný požár (uniklé kapaliny vytvářející kaluže na ploše nebo v jímce) – hoření materiálu, odpařovaného z 
vrstvy kapaliny na základně ohně. Běžný případ, když vzplane hořlavá pára z kapaliny, vylité a zadržené v kaluži na 
zemi nebo v jímce.
1203 požár tryskající kapaliny či plynu (unikající otvorem v zařízení pod tlakem) (jet fire) – hoření materiálu (plynu 
nebo kapaliny) tryskajícího z otvoru (obyčejně prasklina nádrže nebo otevření ventilu).
1204 hořící oblak par (čelo plamene postupuje podzvukovou rychlostí) (flash fire) – hoření směsi hořlavé páry a vzdu-
chu, při němž plamen proniká směsí podzvukovou rychlostí, tak, že z přetlaku (tlaku vyššího než atmosférický tlak) 
nevzniká tlaková vlna působící škodu. Běžný případ, když uniklá látka vytvoří oblak, který vzplane. Čelo plamene 
pak může postupovat oblakem a plamen je živen z oblaku, v nichž koncentrace hořlavého materiálu je v limitech 
hořlavosti.
1205 ohnivá koule (velké množství hořících plynů nebo par hořící kapaliny ve vzduchu, často po EVK) –podobné 
hořícímu oblaku par, ale v případech, kdy je vytvořena ohněm vznosná síla, udržující oblak výše ve vzduchu. Obvykle 
po EVK (viz níže).

výbuch: Rychlý únik energie, který způsobuje tlakovou vlnu schopnou způsobit škodu. V minulosti byly kategorizo-
vány i jiné příčiny, působící tlakovou vlnu, jako výbuchy (viz kód 1303 níže).
1301 fyzikální výbuch (roztržení zařízení tlakem) – narušení systému pod tlakem, v důsledku tlakové vlny (tlakový 
puls) a metaných částí materiálu (fragmenty systému), které mohou mít potenciál k způsobení škody.
1302 Výbuch par – EVK (expandující vroucí kapaliny) – používáno k popisu náhlého narušení vlivem ohně, který 
ohřeje nádobou / systémem, obsahujícím zkapalněný hořlavý plyn pod tlakem. Vede to obvykle k fyzikálnímu výbu-
chu (1301) a ohnivé kouli (1205).
1303 výbuch vlivem změn stavu (vlivem rychlé přeměny fází) – výbuch způsobený rychlou změnou stavu, obvykle 
spojenou s velkou změnou objemu materiálu, která způsobí tlakovou vlnu. V tomto případě není obvyklé uvolnění 
tepelné energie, ale vytvoří se tlaková vlna, a proto je tento jev kategorizován jako výbuch.
1304 výbuch následkem nekontrolovatelně probíhajících reakcí – výbuch, vzniklý reakcí způsobenou ztrátou kontroly 
v reakční nádobě nebo při jiném procesu, kdy je vyvoláno teplo a tlaková vlna.
1305 výbuch prachů (včetně prašných směsí) – výbuch materiálu, který je ve formě prachu.
1306 výbuch rozkladem nestabilních látek (explosive decomposition of unstable material) – výbuch vzniklý rozkladem 
nestabilního materiálu, který vede také k tlakové vlně, a který by byl pokládán za výbuch následkem nekontrolovatelně 
probíhajících reakcí, pokud by proběhl v reakční nádobě.
1307 výbuch oblaku par (čelo tlakové vlny se šíří nadzvukovou rychlostí) – výbuch na otevřeném prostranství oblaku, 
tvořeného směsí hořlavé páry nebo plynu se vzduchem. Zahrnuje též výbuch neuzavřeného oblaku páry (VNOP).

ostatní:
1401 produkty hoření unikající do ovzduší – případ, kdy produkty hoření unikají přímo do ovzduší. Produkty hoření 
jsou míněny nejenom produkty ohně, nýbrž i produkty jakékoli jiné nepředvídané chemické reakce.
1402 produkty hoření pronikající do půdy – případ, kdy se produkty hoření dostávají do půdy.
1403 proniky hoření pronikající do vody – případ, kdy produkty hoření unikají do povrchové nebo podzemní vody.
1404 únik kontaminované hasební vody do půdy – voda, použitá k hašení, zasakuje do půdy. Obvyklý případ fáze po 
uhašení požáru, pokud nebyl použit systém pro zachycení hasební vody.
1405 únik kontaminované hasební vody do vody – stejné jako výše, ale s tím rozdílem, že hasební voda uniká do 
povrchové nebo podzemní vody.
1999 ostatní – jakákoli jiná havárie, pro níž nelze použít kódů, uvedených výše. V tomto případě musí být detaily 
havárie uvedeny v Poznámce.
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A 2 Nebezpečné látky
Identifikace látek

Látka je identifikována svým nejběžněji používaným názvem nebo podle zařazení do seznamu jmenovitě vybraných 
nebezpečných látek (tabulka I) nebo skupin látek podle jejich vybraných nebezpečných vlastností nebo CAS, indexového 
nebo ES čísla podle přílohy č. 1 k zákonu.

Pro látky, patřící k jedné ze skupin nebezpečných látek, by měla být v této kolonce uvedena příslušná skupina. Tím 
bude samozřejmě definována pouze skupina chemických látek s podobnými vlastnostmi, např. vysoce hořlavé kapaliny, 
toxické látky atd. Podrobné vysvětlení skupin nebezpečných látek je uvedeno v následujícím odstavci.

Skupiny nebezpečných látek
V mnoha případech mají látky charakteristiky, které je přiřazují k více skupinám V takových případech, jak je zmíněno 

v příloze č. 1 k zákonu, bude látka přiřazena do skupiny, která má nejnižší klasifikační množství. Další možné skupiny 
nebezpečných látek mohou být pro hodnocenou havárii také důležité, a proto by měly být uvedeny.

Maximální množství
Maximální množství umístěné nebezpečné látky v jakékoli části objektu nebo zařízení v době závažné havárie. 

Alternativně pro nebezpečné látky vzniklé během havárie – maximální vzniklé množství, skutečně změřené množství 
nebo odhadnuté množství.

Použití látky
Chemické látky se rozlišují na základě jejich použití v objektu nebo zařízení.

výchozí látky 
(suroviny)

jakýkoli materiál, přicházející do objektu nebo zařízení, bez ohledu na jeho užití

poloprodukty nebo 
polotovary, vzniklé 
na místě

jakýkoli materiál, vyrobený v objektu nebo zařízení, ale dále zpracovávaný do konečného 
produktu nebo jiného poloproduktu nebo z něhož vznikne odpad; poloprodukt je materiál, 
který neopouští objekt nebo zařízení

konečné produkty jakýkoli materiál, jenž je normálním produktem daného objektu nebo zařízení při 
normálním postupu (nikoli v podmínkách havárie); zahrnuty jsou produkty s obchodní 
hodnotou, jakékoliv nežádoucí, ale nevyhnutelné produkty vzniklé při normálním postupu, 
a jakýkoli odpad vzniklý při normálním postupu; je nutné zdůraznit, že zatímco nežádoucí 
produkty (také označované jako vedlejší produkty) často mohou být zpracovány na 
něco jiného, odpad je definován jako něco, co už nemá další možnost zhodnocení a za 
normálních okolností je z objektu nebo zařízení odstraněno

produkty vzniklé 
při havárii

jakákoli látka, o které se předpokládá, že vznikla v důsledku závažné havárie v zařízení 
nebo v jeho okolí během havarijního úniku ze zařízení (např. dioxin při požáru v roce 
1976 v Seveso); v případech, že je nemožné identifikovat přesně vzniklé produkty, je nutné 
indikovat, pokud je to možné, alespoň skupinu látek a tu popsat v kolonce d) komentář 
k nebezpečným látkám

A 2 a Seznam nebezpečných látek v objektu nebo zařízení
Seznam nebezpečných látek podle § 3 zákona, které byly umístěné v objektu nebo zařízení v době havárie, nebo které 

v důsledku závažné havárie vznikly. Ve zvláštních případech mohou být zmíněny i jiné látky, které nejsou normálně 
zahrnuté v příloze č. 1 zákona, ale mají pro hodnocenou závažnou havárii význam.
A 2 b Seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii

V této kolonce by měly být uvedeny jen ty nebezpečné látky, které se (skutečně nebo potenciálně) podílely na závažné 
havárii.
Skutečné množství – množství nebezpečné látky, která se skutečně podílela na závažné havárii, tj. množství látky pro-
kazatelně uniklé, shořelé nebo jinak ztracené.
Předpokládané množství – celkové množství nebezpečné látky, které mohla při havárii uniknout, shořet apod. pokud 
by nebyl podniknut okamžitý zásah anebo pokud zabránily vnější okolnosti tomu, aby se na závažné havárii podílelo 
celé potenciální množství. Předpokládané množství bude v tomto případě odlišné od skutečného množství, podílejícího 
se na závažné havárii.

Příklad
V případě výroby a následujícího úniku dioxinů by tyto měly být uvedeny jako ekvivalenty TCDD, nikoliv jako maxi-
mální množství (které změřit je prakticky nemožné) a měla by být použita kolonka „možný abnormální produkt“.
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A 2 c Seznam látek nepřímo se podílejících na závažné havárii
V této kolonce by měly být uvedeny jen ty nebezpečné látky, které se podílely (skutečně nebo potenciálně) na ini-

ciačních událostech nebo příčinných dějích. Termíny skutečné množství a předpokládané množství mají stejný význam 
zmíněný výše.

A 2 d Komentář k nebezpečným látkám
Zde by měly být zmíněny jakékoli speciální podmínky skladování nebo činností (např. zmrazování, zvyšování tlaku, 

zvýšení teploty apod.). Rovněž by měly být vysvětleny příčiny nerovnosti mezi skutečným a potenciálním množstvím 
nebezpečných látek podílejících se na závažné havárii. V případech, ve kterých je podávána informace o vyjmenovaných 
látkách nebo skupinách látek, které nejsou uvedeny v příloze č 1 zákona, mělo by být v komentáři podáno vysvětlení 
důvodů, proč jsou tyto látky uváděny.

A 3 Zdroj havárie
Účelem této části je podání informace o přesné lokalizaci místa, kde se stala závažná havárie, typu průmyslu, průmys-

lové činnosti, výrobního zařízení, systému nebo jeho součástí, atd.

A 3 a Popis lokality
Měl by být uveden popis lokality na základě materiálu, který byl zaslán jako příloha k formuláři konečné zprávy 

o vzniku a následcích závažné havárie (např. mapy umístění objektu nebo plány zařízení, v němž došlo k závažné havárii 
apod.).

A 3 b Situace
Tato kolonka je určena k písemnému popisu místa havárie a uvádí se zde také popis míst výchozí události a průvodních 

dějů.

Hlavní OKEČ
Typ průmyslu, kde došlo k závažné havárii, by měl být uveden kódem č. 2 vyhlášky č. 255/2006 Sb. Kód zde není 

diskutován, neboť je přebírán ze Sdělení ČSÚ ze dne 18. prosince 2003 o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických 
činností (OKEČ).
Typ výroby / havarovaného zařízení

Typ výroby nebo havarovaného zařízení by měl být popsán s použitím kódu 3. Do tabulky v kolonce A3b se uvedou 
pouze kódy, které jsou nejdůležitější pro popis okolnosti závažné havárie, a všechny ostatní kódy, které jsou rovněž pou-
žitelné pro tento typ výroby nebo havarovaného zařízení by měly být zmíněny v poznámce A3c.

Příklad
Hořlavá kapalina uniká z prasklé nádrže a následně hoří a produkuje toxický plyn, to znamená, že přímo se podílející 
látkou je hořlavá kapalina.

Příklad
V zařízení existuje 100 tun nebezpečné látky, která je uskladněna v pěti různých nádržích po 20 tunách. Ventilový 
uzávěr jedné nádrže nefunguje správně a uniknou asi 3 tuny látky, takže v nádrži zůstane 17 tun. V tom případě by 
měla ve formuláři být uvedena následující množství:
a) kompletní seznam nebezpečných látek v objektu nebo zařízení uvádí maximální množství, tj. 100 tun,
b) seznam nebezpečných látek podílejících se přímo na závažné havárii uvádí skutečné množství uniklé látky, tj. 3 
tuny,
c) celkový obsah tanku, ze kterého látka unikla, odpovídá předpokládanému množství, tj. 20 tun.

KÓD 3 Výrobní proces / výrobní jednotka (vyhláška strana 3073)
výroba:
3101 přetržitá chemická reakce – reakce, která se odehraje v uzavřeném systému, např. když do reaktoru jsou při-
vedeny reagující látky v určitém momentu, nastane reakce a produkty jsou odstraněny z reaktoru později. Jde o typ 
reakce typický pro farmaceutické podniky a obecně pro takové reakce, které pracují s malými množstvími chemických 
látek.
3102 nepřetržitá chemická reakce – reakce, která se odehraje v otevřeném systému, např. existuje-li nepřetržitý přísun 
reagujících látek a produkty jsou odstraňovány během výroby pochodu. Typická reakce pro velká množství chemic-
kých látek, např. v rafinériích atd. V tomto kódu by měly být uváděny i částečně nepřetržité reakce, tedy takové, v 
nichž některé reagující látky jsou přivedeny na začátku a další reagující látky během výroby, nebo takové, kdy je jeden 
nebo několik produktů odstraňováno během výroby.
3103 elektrochemický proces – operace, v níž kromě operace chemické je zahrnuta také elektrochemická nebo jedno-
duchá výměna iontů, např. elektrochemické buňky.
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Havarovaná technologická část
Havarovaná technologická část se popíše s použitím kódu 4. Do tabulky v kolonce A3b se uvedou pouze kódy, které 

jsou nejdůležitější pro popis okolnosti závažné havárie, a všechny ostatní kódy, které jsou rovněž použitelné pro tento typ 
havarované technologické části, by měly být uvedeny v poznámkách A3c.

KÓD 4. Technologická zařízení (vyhláška strana 3073)
4001 reakční nádoba beztlaková – reakční nádoba, v níž je tlak jako v okolí, např. dávkovací reaktor pracující s tlakem 
menším než 1 atm.
4002 reakční nádoba tlaková – reakční nádoba, v níž je jiný tlak než v okolí, např. 50 atm.
4003 zásobník beztlakový (silo, cisterna, nádrž, sud atp.) – jakýkoliv zásobník, nespadající pod výše uvedené zásob-
níky, v němž je stejný tlak jako v okolí.
4004 zásobník tlakový (kulový, válcový apod.) – jakýkoliv zásobník, nespadající pod výše uvedené zásobníky, v němž 
je jiný tlak než v okolí.
4005 zásobník s regulovanou teplotou (chlazený nebo zahřívaný) – jakýkoliv zásobník včetně reakčních nádob, kde 
je jiná teplota než v okolí.
4006 ložná plocha (volně ložená hromada, kupa, pytle a tlakové lahve a různý materiál v nezakrytých obalech na 
hromadě nebo na zemi atd., nutno použít obou relevantních kódů) – materiál, umístěný nezakrytě např. v kupkách, 
hromadách, rozestřený na zemi atd. Je-li aplikovatelný více než jeden kód, ostatní nutno uvést v poznámce A3c.
4007 strojní zařízení (čerpadlo, filtr, kolonový separátor, míchadlo atp.) – stroje a zařízení jiné než ty, uvedené jme-
novitě ve výše nebo níže uvedených kódech.
4008 zdroj energie (motor, kompresor atp.) – zařízení na výrobu energie.
4009 výměník tepla (vařák, kotel, chladič, topný had atp.) – jakákoliv složka, jejímž úkolem je výměna tepla.
4010 ventily, regulátory, zařízení pro monitorování, vypouštěcí kohouty atp.) – jakýkoli kontrolní nebo monitorovací 
nástroj (např. takový, který monitoruje výšku kapaliny v tanku) a také ventily a kohoutky.
4011 součásti produktovodu, příruby – jakákoli složka napojená přímo na potrubí, např. příruby, roury atd., s výjimkou 
mechanických nebo jiných zařízení uvedených výše (např. čerpadla, ventily atd.).
4012 jiná přepravní zařízení, vybavení, vozidla – jakékoli jiné zařízení, neuvedená výše, využívané pro transport 
nebezpečné látky, např. kamióny, jeřáby, pásy atd.
4999 jiné – jakékoli jiné zařízení, neuvedené jmenovitě výše, pro něž by mělo být poskytnuto vysvětlení v poznámce 
A3c.

3104 fyzikální proces (míchání, tavení, krystalizace apod.) – operace, která nezahrnuje chemickou přeměnu, např. 
separace, adsorpce, míchání, krystalizace atd.
3105 stabilizační prostředky / užití pro úpravu (odstranění zápachu, dezinfekce apod.) – operace, které jsou součástí 
dalších úprav látek a produktů
3106 výroba energie – operace prováděné k výrobě energie, např. v elektrárně nebo v rafinérii atd.

skladování:
3201 spojené s výrobou (paletováním atp. v objektu nebo zařízení) – skladování na místě za účelem dalších úprav, pro 
využití při některých dalších postupech nebo pro držení zásob, např. skladování LPG k účelům výroby energie nebo 
skladování těžkých destilátů nebo surové ropy před dalším použitím.
3202 spojené s přepravou (mimo objekt nebo zařízení) – jakékoli skladování, které není na místě výroby

doprava/přeprava:
3301 produktovod – přeprava potrubím uvnitř nebo mimo zařízení
3302 mechanická přeprava (pásové dopravníky atd.) – přeprava mechanickými prostředky, např. pásovými doprav-
níky, zdvižemi atd.
3303 automobilová přeprava – přeprava povozy, např. nákladními vozy, jeřáby, výtahy atd.
3304 nakládání/překládání – nakládání a vykládání buď uvnitř nebo vně zařízení, např. nakládání kamionů, vykládání 
lodí atd.

ostatní:
3401 balení (obalování, plnění tlakových lahví, sudů, pytlování atp.) – balení výrobků, běžně uvnitř zařízení.
3402 zneškodňování odpadů (spalování, ukládání atp.) – činnosti spojené s likvidací odpadu, např. spalování, termická 
úprava atd.
3999 jiné – jakákoli jiná průmyslová činnost, výrobní zařízení, systém nebo jeho součásti, na které se nehodí výše 
uvedené kódy.
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A 3 c Poznámky
V této kolonce se uvede jakákoliv důležitá informace nebo rozšířený popis zdroje závažné havárie. Je nutné rozvést co 

nejvíce v kódovaných odpovědích detaily o typu, značce, stáří, času od poslední modifikace nebo údržby zařízení, normy 
použité v projektu zařízení, podmínky skladování i výrobních a skladovacích postupů, také skutečnost, zda zařízení bylo 
v okamžiku závažné havárie v provozu nebo v údržbě atd. Je možné uvést další specifické okolnosti, které se zdají být 
důležité pro hodnocenou závažnou havárii.

A 4 Meteorologické podmínky během havárie

A 4 a Srážky
Výběr je mezi podmínkami jako: mlha, déšť, kroupy, sníh, nebo žádné. Jakékoli další vysvětlení specifických podmí-

nek, např. silný déšť působící záplavy, může být součástí poznámky A4d.

A 4 b Vítr
Vítr se hodnotí z hlediska rychlosti, směru a jeho vliv na stabilitu podmínek

rychlost (metry/
sekundy)

střední rychlost větru měřená na stacionárním objektu ve specifikované výšce (např. 10 
metrů)

směr (odkud) směr, odkud vane vítr, např. vítr od severu k jihu je „severní vítr“.

intenzita (stupeň 
stability)

třída stability (v Pasquillech) je systém na měření meteorologických podmínek, založený 
na času v rámci dne, velikosti mraků, rychlosti větru a na ročním období; pro určení třídy 
stability je nutné použít tabulky, platné pro Českou republiku

A 4 c Teplota vzduchu
Teplota venkovního vzduchu, uvedená ve stupních Celsia.

A 4 d Poznámky
Uvede se, zda v daném regionu, kde došlo k závažné havárii, byly povětrnostní podmínky extrémní nebo normální, 

a jak mohly ovlivnit výchozí událost nebo doprovodné děje (vytrvalé deště, dlouhotrvající sucha apod.). V případě, že se 
meteorologické podmínky výrazně měnily během závažné havárie, uvedou se hlavní změny, včetně identifikace meteo-
rologické stanice, ke které se pozorování vztahují.

A 5 Příčina závažné havárie

A 5 a Hlavní faktory s určením posloupnosti
Příčiny závažné havárie, ať už byly způsobeny technickými / fyzikálními příčinami nebo lidskými / organizačními 

faktory, by měly být uvedeny kódem 5.

Příklad
V poznámkové kolonce je možno zmínit, že únik toxického plynu nastal při severním větru a toxický mrak byl nesen 
na blízké město a proto došlo k hromadné otravě. Nicméně, pokud by vítr vanul od východu, toxický oblak mohl být 
zanesen nad les bez větších následků.

Příklad:
Jestliže k závažné havárii dojde vlivem zvýšení tlaku v tlakovém zásobníku (kód 4004), který má také regulovanou 
teplotu (kód 4005), pak by měl být v relevantní kolonce uveden kód 4004 a kód 4005 by měl být v poznámce A3c.

KÓD 5. Příčina (vyhláška strana 3075)
technické závady při technologickém procesu:
5101 porucha vybavení nádoby/zásobníku – porucha nebo špatná funkce zařízení, které obsahuje různé chemické 
látky, včetně nádob a zásobníků různých typů a jejich vybavení (např. ventilů a potrubí).
5102 selhání nebo porucha zařízení nebo jejich částí – porucha zařízení nebo špatná funkce jejich různých částí jako 
jsou kompresory, pumpy, tepelné výměníky atd.
5103 ztráta kontroly nad procesem – kompletní nebo částečná ztráta kontroly nad procesem, např. nesprávná dodávka 
reagujících látek do reaktoru, která vede k nekontrolovatelnému vzrůstu tlaku, nebo totéž u tepla v tepelném výmě-
níku.
5104 koroze/únava materiálu – porucha zaviněná korozí nebo únavou materiálu, např. koroze stěn nádoby anebo 
únavová porucha části čerpadla.



44

5105 selhání nebo porucha řídících a kontrolních systémů – např. špatná funkce součásti, indikující zda je ventil 
zavřený nebo otevřený, nebo špatná funkce přístroje, monitorujícího koncentraci určité látky ve vzduchu atd.
5106 neřiditelná reakce – exotermická reakce, nad níž se ztratila kontrola vinou nepředvídaného vzestupu teploty.
5107 neočekávaná reakce / změna fáze – neočekávaná reakce nebo změna fáze, které vedly k havárii.
5108 blokování zařízení – např. blokování ventilu nebo potrubí.
5109 elektrostatický výboj – akumulace statické elektřiny, která může dát vzniknout jiskře, způsobující požár.
vnější příčiny:
5201 přírodní jevy (počasí, teplota, zemětřesení apod.) – závažná havárie způsobená přírodními jevy, např. povodní, 
zemětřesením, větrem atd.
5202 domino efekt z jiných havárií – domino efekt z jiných havárií, vzniklých buď uvnitř anebo vně objektu nebo 
zařízení (viz § 2, písmeno i) zákona).
5203 dopravní havárie – příčinou havárie může být přeprava látky (např. kamión s nebezpečnou látkou narazí do zdi), 
anebo vlastní vozidlo (např. vykolejení vlaku a jeho náraz do nádoby, obsahující nebezpečnou látku).
5204 zasažení předmětem – nějaký předmět zasáhne místo havárie, např. padající předmět zasáhne nádobu s nebez-
pečnou látkou a prorazí ji.
5205 výpadek dodávky (elektřina, plyn, voda, pára atp.) – výpadek, i krátkodobý, elektřiny, plynu, vody atd.
5206 nedostatky v ochraně / bezpečnosti technického zařízení a výrobků – špatná funkce nebo nedostatečnost bez-
pečnosti zařízení nebo jeho ochrany; např. sabotér se dostane do zařízení přes prostor, který není dostatečně střežen, 
atd.
organizace:
5301 neodpovídající organizace řízení
5302 špatný přístup v řízení – řídící složky projevují nevhodný přístup, např. uplatňují názor „lepší bezpečnostní 
opatření už nejsou potřebná“, nebo „personálu je už dost“, atd.
5303 organizační směrnice (žádné, neodpovídající, nevhodné, nejasné) – postupy, které by měly být použity personá-
lem při normální činnosti nebo za zvláštních okolností byly nejasné, neodpovídající nebo špatné.
5304 školení/instrukce (žádné, neodpovídající, nevhodné) – školení nebo instrukce, obdržené zaměstnanci a ostatními 
fyzickými osobami zdržujícími se v objektu nebo zařízení byly neodpovídající, nevhodné nebo neexistovaly.
5305 kontrola (žádná, neodpovídající, nevhodná) – kontrola zaměstnanců a ostatních fyzických osob zdržujících se 
v objektu nebo zařízení byla neodpovídající, nevhodná nebo neexistovala.
5306 skladba zaměstnanců (neodpovídající, nevhodná) – skladba zaměstnanců byla neodpovídající nebo nevhodná, 
např. bylo zapotřebí více zaškolených pracovníků.
5307 rozbor výrobního procesu (nesprávný, neodpovídající) – rozbor výrobního procesu a tím pádem i rozhodnutí, 
založená na tomto rozboru, byla nesprávná nebo neodpovídající.
5308 projekt objektu / zařízení / systému (neodpovídající, nevhodný) – projekt objektu, zařízení nebo systému byl chybný.
5309 uživatelská komplikovanost (strojů, systémů apod.) – obsluha zařízení nebo systému byla pro uživatele příliš 
komplikovaná.
5310 výroba, výstavba (neodpovídající, nesprávná) – výroba nebo výstavba zařízení nebo jeho části byla neodpoví-
dající nebo nesprávná, např. stěny nádoby nebyly správně svařeny atd.
5311 montáž. (neodpovídající, nesprávná) – zařízení nebo jeho část, např. pumpa nebo hasící systém, nebyly správně 
instalovány nebo byly na špatném místě.
5312 izolace systému / zařízení (žádná, neodpovídající, nesprávná)– nebyly izolovány části, které měly být izolovány, 
anebo izolace byla neodpovídající nebo nesprávná.
5313 údržba/oprava (žádná, neodpovídající, nesprávná) – údržba a opravy nebyly vykonávány anebo byly neodpo-
vídající či nesprávné.
5314 zkoušky/prohlídky/záznamy (žádné, neodpovídající, nesprávné) – postupy zkoušek, inspekcí a záznamů nebyly 
správné anebo k nim nedocházelo.

lidský faktor:
5401 chyba obsluhy – chyba nebo špatné rozhodnutí obsluhy – vědomé zanedbání zásad správné obsluhy a porušení 
některých předpisů. 
5402 chyba obsluhy – chyba nebo špatné rozhodnutí obsluhy – nevědomé zanedbání zásad správné obsluhy a porušení 
některých předpisů.
5403 zdravotní nezpůsobilost obsluhy (zahrnuje onemocnění, intoxikaci, smrt atp.) – zdraví obsluhy, např. jeho smrt, 
onemocnění; anebo operátor.
5404vědomé neplnění služebních povinností – neuposlechnutí příkazu nadřízeného anebo nesplnění povinností 
obsluhy, ačkoliv je schopen je plnit. 
5405 úmyslné poškození – záměrně škodlivý čin obsluhy, např. sabotáž.
jiné:
5501 neidentifikováno – příčiny závažné havárie neidentifikované během havárie.
5999 jiné – jakákoli jiná příčina, nezmíněná výše, jejíž detaily by měly být uvedeny v kolonce Poznámky.
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A 5 b Poznámky
Rozvedení kódovaných informací a uvedení jejich důležitosti v posloupnosti vzniku závažné havárie, včetně dalšího 

písemného vysvětlení souvislostí jednotlivých prvků. Detailně se uvedou cvičení a školení, která by mohla mít vztah 
k vědomému i nevědomému vlivu lidského činitele.

A 6 Objasnění příčin vzniku a průběhu závažné havárie
Tato volná kolonka je jedna z nejdůležitějších a uvede se zde pokud možno co nejvíce vysvětlujícího textu, popisují-

cího události, které vedly k závažné havárii. Popis zahrnuje detailní chronologický popis rozvoje závažné havárie, který 
doplňuje základní informaci, uvedenou v jednotlivých kolonkách. Uvede se zde rovněž jakákoli další informace, jež 
může být důležitá pro porozumění závažné havárii.

Část B Následky závažné havárie

Tato část zprávy by měla obsahovat kompletní informace o následcích závažné havárie podle vyhlášky č. 255/2006 
Sb. Mělo by být uvedeno co nejvíce detailů o havárii, aby pracovníci provádějící analýzu závažné havárie měli dostatek 
podkladů k porozumění jejím následkům.

B 1 Zasažená oblast
Tato kolonka je určena k informaci o následcích závažné havárie na širší geografické okolí, ve kterém se projevily nebo 

mohly projevit následky závažné havárie.

B 1 a Rozsah zasažení
Každý z bodů uvedených v kolonce se hodnotí samostatně.

ne žádný následek pro hodnocená místa nebo oblasti

možné v případě, kdy je možné předpokládat následek pro uvedená místa nebo oblasti, ale nebylo možné 
jednoznačně stanovit, jestli byly postiženy následky závažné havárie

ano pro hodnocená místa nebo oblasti, které byly prokazatelně postiženy následky závažné havárie

Poznámka
Pro zprávu o událostech, k nimž došlo jenom takřka (skorohavárie), by měl být ve zprávě jenom rozsah skutečných škod, 
zatímco odhad možných škod by měl patřit do kolonky Poznámky.

Hodnocení následků závažné havárie se provádí z hlediska jejich dosahu.

objekt, zařízení definice těchto termínů viz zákon

bezprostřední okolí následky, které dosáhly místní úrovně tak, jak je to obvykle definováno, např. blízké 
město, okolí průmyslové zóny atd.

region následky, které dosáhly regionální úrovně tak, jak je to obvykle definováno, např. velká 
část kraje nebo část státu atd.

přesahující hranice 
státu

účinky, které se rozšířily na prostor, který je součástí teritoria sousední země

B 1 b Dokumentace rozsahu zasažení
Ke konečné zprávě o závažné havárii se připojí mapa území s jasně vymezenými hranicemi míst, na kterých se pro-

jevily následky závažné havárie, Připojí se, pokud existují, fotografie, popisy následků a jakákoliv důležitá kvalitativní 
a/nebo kvantitativní data o následcích.

B 1 c Poznámky
Je nutné rozvést co nejpodrobněji každou z výše podaných informací, tak, aby se dosáhlo lepšího porozumění geogra-

fickému rozsahu následků závažné havárie. Mohou zde být uvedeny (zvláště na mapě) rozsah škod na budovách nebo 
koncentrace plynových oblaků. Detailní popis výše škod na tomto místě není vyžadován, protože údaje o výši škod 
způsobených závažnou havárií patří do části B5. V poznámce by měl být uveden také odhad možného rozsahu škod pro 
zprávu o událostech, k nimž nedošlo, ale mohlo dojít (skoronehody).
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B 2 Vliv závažné havárie na osoby
Vyčíslují se následky závažné havárie na osoby jak uvnitř, tak vně zařízení nebo objektu. Vyžaduje se numerický údaj, 

počet postižených, který reprezentuje počet osob postižených následky závažné havárie rozdělený do následujících 
kategorií.

zaměstnanci 
objektu nebo 
zařízení

osoby trvale zaměstnané v objektu nebo zařízení

zaměstnanci 
dodavatelů a 
ostatní osoby

další osoby, přítomné v objektu nebo zařízení z různých příčin (např. externí dodavatelé, 
návštěvníci atd.) v čase závažné havárie

záchranáři příslušníci složek IZS a dalších externích havarijních služeb, kteří se účastnili záchranných 
prací souvisejících se závažnou havárií (např. hasiči, policie atd.); nejsou zde uváděni 
zaměstnanci (např. hasiči – zaměstnanci objektu nebo zařízení), kteří se rovněž zúčastnili 
záchranných prací, patří však do výše uvedené kolonky (zaměstnanci podniku)

osoby v okolí osoby mimo objekt nebo zařízení, s výjimkou osob externích záchranných složek (jak jsou 
definovány ve výše uvedené kolonce)

Dopady na osoby jsou dále kategorizovány následujícím způsobem.

celkem ohroženo úplný počet osob, které mohly být ohroženy (byly vystaveny riziku) havárií; například: 
jestliže únik toxických látek z objektu dosáhl vzduchem nejbližší město, je nutno uvést 
občany tohoto města, včetně zaměstnanců objektu; riziko znamená závažné skutečné 
nebo potenciální vystavení nebezpečí pro lidské zdraví (okamžité nebo přicházející se 
zpožděním)

okamžitě usmrceno úmrtí v důsledku závažné havárie během havárie (okamžitá úmrtí)

zemřelo později úmrtí v důsledku závažné havárie zpožděně, ale nepochybně jako její důsledek (následná 
úmrtí)

hospitalizace otravy, chemické nebo jiné popáleniny, traumata nebo jiná fyzická nebo psychologická 
(trauma ze zranění) poškození zdraví osob, vyžadující jejich pobyt v nemocnici, delší než 
24 hodin (jiného charakteru než je pouhé pozorování nebo preventivní vyšetření)

ostatní vážná 
poranění

závažná poškození zdraví, vyžadující lékařské ošetření, ale nikoliv pobyt v nemocnici, delší 
než 24 hodin

preventivní 
vyšetření

počet osob, které nahlásily škodlivé účinky havárie na své zdraví a podstupují následně 
program monitorování zdravotního stavu

B 2 b Poznámky
Jsou zde rozvedeny výše uvedené číselné informace pokud možno do detailů a popsány typy poškození zdraví a jiné 

potenciálně důležité údaje. Například by měla být zmíněna specifická zranění osob v závislosti na jejich věku, lékařské 
podmínky pro ošetření nebo místo, kde ke zranění došlo. Pokud nebyly postiženy žádné osoby, je nutné uvést, proč tomu 
tak bylo.

B 3 Škody na životním prostředí
Tato část je určena k tomu, aby poskytla informace o dopadech závažné havárie na životní prostředí. Protože je to 

pravděpodobně z hlediska hodnocení nejobtížnější typ následků závažné havárie, je zde požadován kvalitativní typ infor-
mace (výběr kódů a kategorizace). Jestliže jsou k dispozici kvantitativní odhady dopadů na životní prostředí, mohou být 
vloženy do kolonky Poznámka (B3c).

B 3 a Zasažená složka životního prostředí
Složky životního prostředí se hodnotí z hlediska jejich ohrožení nebo zasažení s využitím kódu 6. Definice kódu nejsou 

podrobně vysvětlovány, protože jejich definice je jasná z jejich názvu.

Ohrožení
Jakákoli složka životního prostředí, která je dostatečně blízko k zařízení nebo objektu, aby ji závažná havárie ohrozila 

nebo mohla ohrozit, se hodnotí alternativami.
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možné pokud existovala možnost, byť i vzdálená, že složka mohla být ohrožena, např. pokud došlo k požáru 
objektu nebo zařízení v sousedství lesa

ano pokud složka mohla být skutečně zasažena např. když se požár dostal až k lesu v sousedství

Zasažení
Jakákoli složka, která je dostatečně blízko k zařízení nebo objektu, aby mohla být následky závažné havárie zasažena, 

se hodnotí alternativami.

ne nedošlo k žádnému zasažení

možné existuje podezření, že složka byla zasažena, ačkoliv nebylo možné postižení stanovit

ano průkazné zasažení

B 3 b Znečištění nebo zasažení nebo poškození
Tato kolonka je určena k podání informace o rozsahu škod na definované složce životního prostředí.
Možnosti „ne“, „možné“ a „ano“ mají stejný význam jako výše.

Obytné prostory (zamořené toxickým oblakem)
Spojení s únikem toxického plynu do životního prostředí se užije v případě, kde např. toxický oblak zasáhne obytnou 
zónu a může se vyskytnout závažné poškození zdraví osob, pokud nejsou včas přijata záchranná opatření (obvykle eva-
kuace nebo poskytnutí úkrytu).
Volně žijící živočichové a rostliny (zničené nebo zabité)
Smrt nebo kritické snížení populace živočišných a rostlinných druhů jako následek závažné havárie (způsobeny např. 
požárem, znečištěním povrchové vody, atd.).
Chráněné druhy rostlin a živočichů (zničené nebo zabité)
Jako výše, ale pro populace chráněné podle zvláštních předpisů.
Voda určená pro zásobování nebo rekreaci
Znečištění, škoda nebo poškození oblastí, kde se vyskytuje voda, sloužící k účelům zásobování obyvatelstva nebo zavla-
žování (např. umělé nádrže, rybníky, významné kolektory podzemních vod atd.), nebo rekreační plochy.
Ostatní povrchové a podzemní vody
Povrchové a podzemní vody, které nejsou součástí výše nebo níže uvedených kategorií. Znečištění nebo závažné poško-
zení sladkovodního prostředí spolu s poškozením existující flóry/fauny.
Půda (dlouhodobě vyřazená z užívání)
Kontaminovaná půda, která představuje velkou ekologickou zátěž. Tato zátěž způsobí, že veškeré druhy rostlin, které 
v těchto oblastech žijí, zaniknou nebo v budoucnosti bude bránit vstupu člověka anebo zabrání určitým jeho činnostem 
(např. zabrání obdělávání této půdy, atd.). 
Oblasti chráněné zvláštním právním předpisem
Znečištění nebo závažné poškození chráněných oblastí (např. národní parky, atd.), vyhlášených akumulací zásob pod-
zemních vod a oblastí s vysokým stupněm ochrany (např. vzhledem k jejich přírodní kráse, jako ekosystém vzácných 
druhů, atd.).

B 3 c Poznámky
Je zde rozvedeno pokud možno nejpodrobněji výše uvedené informace tak, že jsou poskytnuty informace o typu a ve-

likosti škod (počty zasažených, zasažené oblasti, objemy znečištěné složky životního prostředí, koncentrace škodlivin, 
vzdálenosti znečištění toku, množství poškozené populace, postižená oblast v procentech, poškozené druhy, atd.), pokud 
jsou dostupné (také v podobě odhadů). Pokud nehrozí poškození životního prostředí, uvede se tento fakt s vysvětlením 
proč. Jakékoliv náklady na nápravná opatření budou uvedeny v sekci B5. Uvede se pravděpodobný časový horizont 
nápravných opatření (okamžitá, střednědobá – 3 roky, dlouhodobá).

Příklad
V sousedství zařízení existuje venkovské osídlení (kód 6103), přírodní les (kód 6108), bažiny (kód 6110) a řeka (kód 
6204). V závislosti na typu havárie mohly být některé z těchto složek ohroženy a/nebo postiženy.
Případ: Po úniku toxické kapaliny vzniklo podezření, že jak bažina, tak řeka byly ohroženy. V konečném závěru platí 
postižení pro řeku, kdežto pro bažinné území zůstává pouze podezření, že bylo ohroženo, protože u něj není možné 
stanovit účinek.
Případ: Jak přírodní les, tak venkovská oblast byly v podezření, že mohly být ohroženy požárem, který se rozšířil 
za hranice zařízení. V konečném závěru nebylo konstatováno postižení venkovské oblasti, protože oheň se nešířil ve 
směru k ní, zatímco postižení lesa bylo průkazné (jeho část se vzňala).
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B 4 Škody na kulturním dědictví
Tato kolonka je určena k tomu, aby se uvedla informace o následcích havárie na kulturním dědictví, škody se hodnotí 

alternativami.

ne k popsání případu, kde dané položky nebyly vůbec postiženy

poškozená v případě, že nastala škoda na daných položkách, ale položky nebyly zničeny

zničená v případě, kdy položky byly kompletně zničeny

B 4 b Poznámka
Uvede se co bylo poškozeno nebo zničeno a specifikuje se typ a hodnota škody. Jakákoliv dostupná informace o ná-

kladech by měla být rozvedena v kolonkách B5. V případě, že nedošlo ke škodám na kulturním dědictví vlivem závažné 
havárie, ačkoliv existovala její hrozba, uvede se proč. Do poznámky se uvedou také údaje pokud byla provedena speciální 
opatření (např. přemístění uměleckých skvostů, zvláštní ochrana monumentu apod.).

B 5 Škody na majetku
Celkové náklady spojené s následky závažné havárie, pokud jsou známé, musí být vyčísleny v tis. Kč.

B 5 a Škoda na majetku
Tato položka vyjadřuje skutečnou hodnotu fyzického poškození budov, závodů, materiálů nebo jiného majetku (včetně 

hospodářských zvířat a úrody) přímo vyplývající ze závažné havárie, ale nikoliv náklady na nápravné práce či obchodní 
ztráty. Náklady na nápravu by měly být hlášeny jenom ve výši ceny skutečně vynaložené na opravu (viz příklad).

Náklady na zásah, asanaci nebo opravy
Tyto položky pokrývají skutečné nebo uvažované náklady na provoz záchranných služeb, sanaci kontaminace a ná-

sledné práce. Zde by měly být uvedeny náklady na přestavbu nebo jiné rekonstrukční práce, pokud už nebyly vyplněny 
jako škody na majetku v případech dílčích škod a pokud nebyly již uvedeny výše.

Škody u původce
Škody, které se vyskytnou mimo či uvnitř objektu nebo zařízení a jsou hrazeny provozovatelem nebo pojišťovací spo-

lečností provozovatele, např. náklady na materiálové škody nebo náklady na asanaci.

Škody mimo objekt nebo zařízení původce
Škody, které se vyskytnou mimo zařízení a jsou hrazeny nikoliv provozovatelem, ale místními obyvateli, místní nebo 

regionální správou nebo vládou atd.

B 5 b Poznámky
Uvede se co obsahují výše specifikované náklady na odstranění škod. Pokud nemohou být náklady, odpovídající ško-

dám na majetku a ostatní náklady vyčísleny samostatně, uveďte to a udejte celkové náklady. Pokud nebyly žádné náklady 
spojené s nápravou škod nebo údaje o nákladech jsou nedostupné, uveďte proč.

B 6 Zásah do života občanů v okolí objektu nebo zařízení
Tato kolonka je určena k informaci, týkající se následků závažné havárie na veřejný život. Uvedou se zde údaje o ome-

zení veřejných služeb, dopravy, evakuace budov, atd.

B 6 a Zasažené budovy nebo zařízení
Zasažení různých typů budov nebo zařízení v oblasti musí být definováno s ohledem na následující kategorie.

evakuace pokud budova byla evakuována během nebo v období po havárii

neobyvatelnost
pro budovy, které byly poškozeny nebo kontaminovány v takovém rozsahu, že byly shledány 
jako nevhodné pro další využití, ačkoliv nebyly zcela zničené

zničené pro budovy, které byly zcela zničené

Příklad
Pokud byla budova uvnitř objektu o hodnotě 200 000 Kč částečně poškozena následkem havárie a musela být opra-
vena nákladem 10 000 Kč, potom škoda na majetku činila 10 000 Kč a nikoliv 200 000 Kč, což by byla škoda na 
majetku pouze v případě celkového zničení budovy.
Poznámka
V případě, že bylo rozhodnuto neopravovat celkově nebo částečně zničenou část majetku, pak by měl být proveden 
odhad celkové ceny majetku nebo škody na majetku, a v kolonce B5b – poznámka by mělo být podáno vysvětlení.
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B 6 b Přerušená možnost užívání
Kolonky zahrnující různá veřejná zařízení a dopravní prostředky s možností odpovědi.

ne pokud jejich provoz nebyl přerušen

ano
v případě, že zařízení nebo doprava bylo vyřazeno z provozu, i když jen nakrátko; trvání přestávky musí 
být také vyznačeno v odpovídající kolonce (hodiny, dny, týdny).

B 6 c Zásah do společenského života
Tyto kolonky zkoumají reakce, zda havárie vzbudila zájem mezi obyvatelstvem mimo zařízení, v mediích a u poli-

tiků.

ne pokud zájem nebyl projeven

místní úroveň pokud zájem vznikl, ale pouze na místní úrovni

národní úroveň pokud zájem dosáhl národní nebo mezinárodní úrovně (uveďte dále v poznámce)

B 6 d Poznámky
Je zde rozvedena zkrácená informace uvedená výše, např. počet zúčastněných osob, důvody evakuace nebo přerušení 

možnosti užívání a jakékoliv další následky závažné havárie na společenský život. Pokud nebyl společenský život vůbec 
ovlivněn, je nutno to výslovně uvést.

B 7 Projednání následků závažné havárie
Tato volná kolonka je jednou z nejdůležitějších a vyplňuje se s odvoláním na celkový popis následků závažné havárie. 

Uvádí se detailní popis ničivých následků závažné havárie, přičemž základní informace, uvedené ve výše popsaných 
kolonkách, musí být co nejvíce rozvedeny. V této kolonce musí být zahrnuta jakákoli další důležitá informace, která by 
potenciálně mohla pomoci k porozumění následkům závažné havárie.

ČÁST C. ODEZVA PO ZÁVAŽNÉ HAVÁRII

Cílem této části, je poskytnout podrobnou informaci, která se týká odezvy po nahlášení závažné havárie. V tomto 
formuláři se uvede vše, co by při pozdější analýze závažné havárie umožnilo co nejlépe pochopit odezvu na závažnou 
havárii. Vysvětlení ke kolonkám uvedeným v této části podrobné zprávy jsou uvedena v následujících pododdílech.

C A Záchranné práce
Opatření, která byla provedena, nebo by měla být provedena jako odezva na závažnou havárii s ohledem na zmírnění 

dopadů závažné havárie nebo odezva v následném období, zaměřená na dekontaminaci a obnovu původního stavu, je-li 
obnova možná. V případě hlášení skorohavárií se za záchranné práce pokládají takové akce, které byly provedeny v prů-
běhu události, a které zabránily vývoji situace v závažnou havárii. Veškerá opatření jsou rozlišována na provedená „u 
původce havárie“ a „mimo objekt nebo zařízení provozovatele“. V tomto případě bude použito kódu 7.

C B Likvidační práce

C B a Provedené 
Opatření, která byla provedena nebo by měla být provedena jako odezva na závažnou havárii s ohledem na rychlé 

odstranění následků závažné havárie nebo odezva v následném období, zaměřená na úplné odstranění následků závažné 
havárie.

C B b Pokračující proces kontaminace nebo možnost další kontaminace
Tato kolonka vyjadřuje účinnost přijaté odezvy.

ne pokud v oblasti zasažené následky závažné havárie nezůstala další kontaminace nebo riziko z 
kontaminace

možná pokud v oblasti zasažené následky závažné havárie mohla zůstat kontaminace nebo riziko z kontaminace, 
ale nebylo to zjištěno s určitostí

ano  pokud v oblasti zasažené následky závažné havárie zůstala kontaminace nebo riziko z kontaminace 
nebezpečí

C B c Komentář
Je zde uveden chronologický výčet všech zásahových, likvidačních a asanačních prací po závažné havárii, a rozveďte 

co nejvíc zkrácenou informaci, podanou výše v kódech. Jsou-li dostupné, uveďte výčet a typy provedených záchranných 
prací. Uveďte, je-li to nutné, hodnocení jejich adekvátnosti, a podrobnosti týkající se monitorování zdraví osob či život-
ního prostředí, nebo informace týkající se speciálního obnovení / sanace životního prostředí, tak jak jsou potřebné a pro-
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váděné. Berte v úvahu, že náklady jakýchkoliv zde zmíněných opatření byly uvedeny v části B5 a že detailnější úvahy 
o adekvátnosti sanace znečištění nebo obnovy složek životního prostředí budou uvedeny v další části.

C C Asanační práce

C C a Práce provedené nebo rozpracované 
Asanační práce navazující přímo na záchranné a likvidační práce.

C C b Práce navrhované orgány veřejné správy v rozhodnutí vydaném provozovateli krajským úřadem nebo Českou 
inspekcí životního prostředí.

KÓD 7. Bezpečnostní opatření pro případ závažné havárie (vyhláška strana 3076)
bezpečnostní opatření provozovatele (původce)
7101 posouzení řízení / organizování – situace byla revidována řídícími orgány nebo organizací.
7102 skrápěcí systémy (skrápění vodou, vodní clony atp.) – systémy navrhované ke snížení následků zkrápěním zdroje 
havárie vodou.
7103 inertní systémy (pěna, inertní plyn atd.) – systémy zavedené k uhašení ohně použitím inertních materiálů, např. 
pěny, inertního plynu atd.
7104 havarijní odstavení zařízení – havarijní odstavení celého zařízení nebo jeho části a způsob použití.
7105 druhotná ochrana (ochranné valy, záchytné vany aj.) – ochrana navrhovaná pro užití v nouzových situacích 
s cílem zachytit obsah původní prasklé nádrže.
7106 akustické alarmy / sirény – akustické přístroje, jako alarmy, sirény, hlásiče a způsob použití.
7107 vnitřní záchranné jednotky (hasiči, zdravotníci, atp.) – záchranné týmy (záchranné oddíly, ambulance, speciální 
záchranné jednotky, atd.), patřící k zařízení a způsob použití.
7108 kontrola odtoku hasební vody – opatření ke kontrole odtoku hasební vody použité k uhašení požáru, která by 
eventuelně mohla obsahovat nebezpečné látky.
7109 detekce plynu, předpověď množství / rozptylu – použití systémů pro detekci plynu nebo systémů pro předpověď 
rozptylu plynu (obvykle počítačový kód).
7110 akustický konec poplachu – akustický konec poplachu, ohlašující konec vyhlášeného nouzového stavu.

služby poskytnuté provozovateli (původci závažné havárie)
7201 jednotky požární ochrany – použití jednotek požární ochrany.
7202 zdravotnická záchranná služba – použití jednotek zdravotnické záchranné služby.
7203 policie – zásah policie, buď městské nebo státní, podílející se na akci.
7204 armáda – účast armády na záchranných pracích.
7205 povodí / mobilizace dalších specialistů – použití specialistů z povodí (obvykle při haváriích na řekách atd.) nebo 
mobilizace dalších specialistů (při zvláštních situacích).
7206 dobrovolná sdružení – mobilizace dobrovolných sdružení.
7207 usměrnění pohybu občanů (davu) – pohyb občanů (davu) je usměrňován obvykle členy ozbrojených složek nebo 
jinými prostředky, např. signály, použití medií apod.
7208 řízení dopravy – řízení dopravy je prováděno členy ozbrojených sil nebo signály atd.

varování
7301 informování veřejnosti přímo havarijní službou – příkaz k ohlášení varování byl předán přímo havarijní službě, 
např. megafony, osobně, atd.
7302 informování veřejnosti veřejnými sdělovacími prostředky – příkaz k odchodu do úkrytu byl předán prostřednic-
tvím médií, např. rádia, místních nebo celostátních vysílání televize.

evakuace
7401 zcela nebo většinou osobními dopravními prostředky – většina nebo všechny evakuované osoby používají osobní 
dopravní prostředky, např. osobní auta, nákladní vozy atd.
7402 zcela nebo většinou organizovanou dopravou – většina nebo všechny evakuované osoby jsou přepravovány 
organizovaně, např. veřejnými autobusy, vlaky atd.
7403 použití organizovaných evakuačních center – byla použita evakuační centra poskytnutá na místní nebo státní 
úrovni evakuačních plánů.
7404 návrat domů po evakuaci – návrat evakuovaných osob do svých domovů.

omezení následků:
7501zamezení šíření látek – byla přijata opatření (vnitřní nebo vnější), sloužící k zamezení šíření nebezpečných 
látek.
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C 2 Existence bezpečnostní dokumentace provozovatele podle zákona o prevenci závažných havárií č. 59/2006 
Sb.

Tato část formuláře je určena k informacím o postavení objektu nebo zařízení vzhledem k požadavkům uloženým 
zákonem, zvláště o vztahu k povinnosti vypracovat některou z vyžadované bezpečnostní dokumentace.

C 2 a Vztah objektu nebo zařízení v období před závažnou havárií

Možnosti pro vztah objektu nebo zařízení k zákonu.
nespadá pro ty případy kdy uvedená povinnost osobě, která závažnou havárii způsobila zákon neukládá

nezpracován pro uvedené povinnosti, které měly být splněny před závažnou havárií, ale z různých důvodů tak 
nebylo učiněno

předloženo pro uvedené povinnosti, které již byly splněny a dokumenty zaslány na krajský úřad ke 
schválení

schváleno pro uvedené povinnosti při zpracování havarijní dokumentace, které byly zhodnoceny a 
schváleny krajským úřadem

C 2 b Hodnocení objektu nebo zařízení v období po závažné havárii
Hodnocení, jež následuje po závažné havárii, je zaměřeno na shodu informací v různých dokumentech zpracovaných 

podle zákona a skutečnosti, které se projevily při závažné havárii.

bylo identifikováno
umístění nebezpečných
látek

informace je zaměřena na objasnění, zda scénář havárie byl považován za možný 
již před vznikem závažné havárie

byly identifikovány 
následky nebezpečných
látek

informace je zaměřena na objasnění otázky, zda očekávané následky byly přibližně 
shodné se skutečnými následky v případě, že scénář závažné havárie byl hodnocen 
jako možný již před jejím vznikem

jsou rozdíly mezi 
očekáváním 
a skutečností

informace je zaměřena na objasnění, zda očekávané důsledky byly menší, rovné 
nebo větší než skutečné důsledky

C 2 c Zhodnocení řízení bezpečnosti
V této části formuláře se hodnotí různé prvky systému řízení bezpečnosti. Otázky, které je nutno zodpovědět: zda 

„prvek existuje“. Pokud ano, pak jak se “prvek uplatnil při hodnocení havárie“ s možnou odpovědí: ne, nebo zčásti 
a ano a zda byl prvek funkční dobře nebo špatně.

7502 neutralizace (odstranění) látek – nebezpečné látky byly zneutralizovány, obvykle chemickou cestou, např. byly 
použity chemikálie, které reagují s nebezpečnou látkou a zbaví ji škodlivosti, atd.
7503 zákaz použití vody/úrody/půdy – voda, úroda, hospodářská zvířata, půda, budovy atd. byly silně kontaminovány 
a vyřazeny z použití.

sanace:
7601 zasažené území vyčištěno – jakýkoli prostor, který byl kontaminován následkem havárie, byl vyčištěn a při-
nejmenším převážná část kontaminantu byla odstraněna.
7602 obnovení staveb – veškeré konstrukce (budovy, mosty atd.), které byly zničeny, byly zrekonstruovány nebo 
opraveny.
7603 sanace životního prostředí – životní prostředí bylo sanováno do předešlého stavu, tj. živočišné a rostlinné popu-
lace byly obnoveny apod.

sledování následků:
7701 zdravotní sledování/epidemie – zdraví obyvatelstva, které bylo zasaženo havárií, bylo podrobně monitorováno 
z důvodu epidemiologických studií.
7702 monitoring životního prostředí – stav životního prostředí byl po havárii monitorován.
7703 žádné – tento kód je rezervovaný pro případy, kdy po závažné havárii nebyla přijata žádná opatření jako odezva 
na ni.
7999 jiné – veškerá další nápravná opatření, která nebyla zmíněna výše.
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C 2 d Zhodnocení následků na životní prostředí
V této části formuláře mají být hodnoceny různé prvky systému hodnocení dopadů na životní prostředí. Otázky, které 

je nutno zodpovědět: zda prvek existuje, pokud ano, pak jak souvisel se skutečnými okolnostmi havárie s možnou odpo-
vědí: ne, zčásti nebo ano a zda prvek byl funkční dobře nebo špatně.

C 2 e Poznámka
Je zde uvedeno v detailech informace o vztahu osoby, která způsobila závažnou havárii, k povinnostem vyžadovaným záko-

nem. Pokud jsou povinnosti splněny, zvláště povinnosti týkající se řízení bezpečnosti, vysvětlete stav správního řízení k do-
kumentaci vyžadované zákonem na provozovateli (nepodáno, v řízení, vydané rozhodnutí).

C 3 Právní důsledky

C 3 a Právní opatření
V této části jsou uvedena zahájená občansko právní, trestní a jiná řízení v důsledku závažné havárie. Uvedou se co 

nejpodrobněji vypořádané nebo navrhované pokuty nebo vyplacená odškodnění, atd.

C 3 b Ostatní opatření
V této části jsou uvedeny sankce nebo opatření uložená orgánem státní správy. Uvedou se jejich detaily a jaké jsou 

jejich důsledky u provozovatele.

C 4 Získaná ponaučení

C 4 a Opatření přijatá k zamezení opakování tohoto typu závažné havárie
Jsou uvedena všechna technická, organizační nebo jiná opatření, která jsou považována za důležitá z hlediska zamezení 

možnosti opakování tohoto typu závažné havárie.

C 4 b Opatření ke snížení následků tohoto typu závažné havárie
Jsou uvedena všechna technická, organizační nebo jiná opatření, která jsou považována za důležitá pro zmírnění 

následků tohoto typu závažné havárie.

C 4 c Užitečné reference
Uvede se veškerý materiál, vztahujících se k hodnocené závažné havárie, tj. technické publikace, kvalitativní nebo 

kvantitativní rizikové modely, modely následků havárie, experimentální data, počítačové simulace apod.

C 5 Projednání zásahu
Tato volná kolonka je velmi důležitá a uvede se zde podrobný popis akcí, podniknutých v odezvě na závažnou havárii. 

Text rozvádí detailně základní informaci, která byla podána ve výše uvedených kolonkách. Měly by tu být uvedeny i ja-
kékoli další důležité informace, které by potenciálně mohly pomoci k porozumění odezvě na závažnou havárii.
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Čl. 3

Popis postupu zaslání písemného hlášení a konečné zprávy elektronickou formou
Soubor Hlaseni.DOC a KonecneHlaseni.DOC jsou připraveny jako formuláře ve formátu MS Word 97. Soubory je 

možno nakopírovat do libovolného pracovního adresáře. Ke spuštění je nutná instalace programu MS Word 97 nebo 
vyšší verze. Formulář a návod k použití je možno stáhnout na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR 
na adrese www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/havarie (rubrika „Životní prostředí“, sekce „Environmentální rizika“, oddíl 
„Havárie“). Na této stránce je v oddíle „Dokumenty“ odkaz Hlášení o závažné havárii – elektronická forma, viz obrá-
zek.

Pro práci se souborem je potřeba umožnit programu WORD pracovat s makry. Již při otevření souboru makro 
AutoOpen načte uživatelovo nastavení obrazovky (lišty, pravítka), obrazovku zjednoduší pro práci s formulářem a při 
ukončení práce s makrem AutoExit obnoví původní uživatelovo nastavení. Také ukládání vyplněného formuláře je rea-
lizováno pomocí makra, které vytváří automaticky název souboru a ukládá editovaný soubor ve dvou různých formách. 
Program otevře soubor Hlášení.DOC a objeví se následující obrazovka:
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V případě „Konečné zprávy“ o závažné havárii pak tato obrazovka:

Uživatel se pohybuje mezi jednotlivými poli (označenými modře) stiskem klávesy Tabelátor (směr vpřed) nebo stiskem 
Shift+Tabelátor (směr zpět). Jiná než modře označená pole nejsou editovatelná. V některých případech (datum, evidenční 
číslo) systém vyžaduje přesný tvar položky. Uživatel je upozorněn v případě, že zadá nevhodnou hodnotu. V textových 
polích prosím nepoužívejte znak středník (;). Uložení hotového záznamu je provedeno klepnutím na tlačítku s ikonou 
výbuchu a nápisem „Uložit hlášení“ případně „Uložit konečnou zprávu“:

Při stisku toho tlačítka dojde k následujícím událostem:
• Editovanému souboru je vytvořen název složený ze slova Hlášení a číslice, která vystupuje jako evidenční číslo, 

tj. například Hlášení19991201.DOC. Protože je evidenční číslo používáno k tvorbě názvu souboru, nepoužívejte 
v něm prosím neobvyklé znaky a omezte se na číslice, písmena a podtržení.

• Soubor je uložen jednak do subdirektoria Havarie_Data, které je automaticky vytvořeno pod aktuálním direk-
toriem, ve kterém je umístěn soubor Hlaseni.DOC. Do direktoria Havarie_Data je hlášení uloženo ve tvaru MS 
Word, jednak do direktoria C:\Data\Havárie\Data_TXT ve tvaru holého textového souboru, ve kterém jsou ulo-
ženy pouze hodnoty zapsané do modře vybarvených polí.

Pokud si uživatel přeje dále pracovat s hlášením, které začal zpracovávat, může jej otevřít (například soubor 
Hlášení19991201.DOC). Po ukončení editace je nová verze souboru uložena pod názvem Hlášení19991201.DOC, který 
je ale rozšířen o písmeno A, tj. pod názvem Hlášení19991201A.DOC. Každé další uložení přidá další písmeno A. Tento 
mechanismus funguje pouze pokud ukládáme editované soubory pomocí uživatelské lišty klepnutím na volbě Uložit 
hlášení (případně Uložit konečnou zprávu). Oba soubory je nutno zaslat (elektronickou poštou, na disketě). Soubor ve 
tvaru MS Word slouží k vizuální kontrole obsahu hlášení, tisku, další editaci. Soubor ve tvaru textového souboru slouží 
k importu do databáze MS Access.
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Čl. 4

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2007 a nahrazuje metodický pokyn odboru environmentálních 
rizik Ministerstva životního prostředí pro podání zprávy o vzniku a následcích závažné havárie 1. července 2002, publi-
kovaný ve Věstníku MŽP v částce 8/2002. 

V Praze dne 15. 1. 2007
Ing. Pavel Forint, v. r.

ředitel odboru environmentálních rizik
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2.

METODICKÝ POKYN
odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro

„Zpracování písemních podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování
a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“

podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

Čl. 1

Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem způsob zpracování písemných podkladů pro 
stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu (dále jen „podklad“), který zpraco-
vává provozovatel objektu nebo zařízení zařazených do skupiny B podle ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 
úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), dále jen „zákon“. 

Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 
jakož i kontrolním orgánům, které budou provádět inspekce podle zákona. 

Metodický pokyn je zaměřen na způsob výběru údajů pro zpracování podkladu a zpracování jednotlivých částí pod-
kladu:
• určení objektu nebo zařízení a jeho popis,
• popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit mimo 

objekt nebo zařízení,
• přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví občanů, hospodářská zvířata, životní prostředí a ma-

jetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky,
• přehled preventivních bezpečnostních opatření k minimalizaci následků závažné havárie,
• seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umís-

těny mimo objekt nebo zařízení provozovatele a popis složek IZS a dalších havarijních služeb uvažovaných při 
odezvě na závažnou havárii,

• další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem a informace pro podrobnější vyhodnocení možných následků 
závažné havárie.

Podle § 2 zákona je zóna havarijního plánování území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad uplatňuje 
požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. Zóna havarijního plánování nezahrnuje území, pro 
které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán. 

Zóna havarijního plánování se nestanovuje v případech, kdy o tom s uvedením důvodů rozhodl krajský úřad podle § 19 
zákona, například, když následky závažné havárie nepřekračují hranici zařízení nebo objektu. Tato skutečnost je uvedena 
v rozhodnutí krajského úřadu podle § 19 odst. 1 zákona, přičemž provozovatel je účastníkem správního řízení.

Čl. 2

Způsob výběru informací

Podklady zpracovává provozovatel na základě údajů v dokumentech bezpečnostní zpráva a vnitřní havarijní plán, zpra-
covaných podle vyhlášky č. 256/2006 Sb. Identifikace příslušných údajů v těchto dokumentech pro potřeby zpracování 
podkladu je uvedena v příloze č. 1 tohoto metodického pokynu.
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Zpracovatel podkladů vybere, s využitím výsledků provedeného hodnocení rizika (blíže Metodický pokyn MŽP pro 
zpracování analýzy rizika), všechny scénáře závažných havárií, které mohou vzniknout v objektu nebo zařízení a jejichž 
následky se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení.

Stanovení, zda se následky závažných havárií mohou projevit mimo objekt nebo zařízení se provádí na základě grafic-
kého znázornění výsledků hodnocení rizika, tj. zjištěných dosahů havárií. Do mapy objektu nebo zařízení a jeho okolí se 
vynáší křivky dosahů havárií, a to pro ty scénáře havárií, které pro daný zdroj rizika mají největší dosah. Jedná se např. 
o:
• izolinie koncentrací nebezpečných pro zdraví a životy občanů v případě úniku toxických látek,
• dosah tlakových vln v případě výbuchu,
• dosah tepelné radiace v případě požáru,
• dolety fragmentů způsobené výbuchem,
• rozsah znečištění podzemních nebo povrchových vod.

V případě scénářů havárií, jejichž následky zasahují mimo hranice objektu nebo zařízení, se vyberou údaje v rozsahu 
požadovaném v příloze č. 6 k vyhlášce č. 256/2006 Sb. ze zpracované bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu 
(viz příloha č. 1 k tomuto metodickému pokynu). Při zpracování podkladů je kladen důraz na:
• informace o objektu nebo zařízení (pro účely stanovení zóny havarijního plánování, příp. pro hodnocení domino 

efektu krajským úřadem), ·
• popis následků vně objektu nebo zařízení, 
• přehled spolupráce s vnějšími zásahovými složkami,
• způsob varování občanů.

Čl. 3

Zpracování podkladu pro objekt nebo zařízení

Rozsah zpracování podkladu se liší pro objekty a zařízení podle skutečnosti, zda na základě hodnocení rizika závažné 
havárie nastane některá z následujících dvou situací:
1. následky závažné havárie nepřesahují objekt nebo zařízení
 V případě, kdy hodnocením rizika nebyly zjištěny scénáře havárií, jejichž následky by se projevily mimo objekt 

nebo zařízení, předkládá provozovatel krajskému úřadu podklady podle bodu 1.–3. přílohy č. 6 vyhlášky č. 
256/2006 Sb., které obsahují následné údaje:

 1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení
 2. Informace o objektu nebo zařízení 
 U bodu 3 (Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit 

mimo objekt nebo zařízení) provozovatel pouze konstatuje, že závažné havárie, které mohou vzniknout v objektu 
nebo zařízení, se svými následky mimo objekt a zařízení neprojeví. Toto konstatování doloží plánem objektu 
nebo zařízení s vynesenými dosahy havárií s odkazem, že podrobné hodnocení rizika je uvedeno v bezpečnostní 
zprávě.

 U bodu 4 až 5 uvede provozovatel, že nejsou relevantní pro daný objekt nebo zařízení.

2. následky závažné havárie přesahují objekt nebo zařízení
 V případě, kdy hodnocením rizika byly zjištěny scénáře havárií, jejichž následky by se projevily mimo objekt 

nebo zařízení, předkládá provozovatel krajskému úřadu podklady obsahující údaje podle bodu 1.–9. přílohy č. 6 
vyhlášky č. 256/2006 Sb.

Čl. 4

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2007 a nahrazuje metodický pokyn odboru environmentálních 
rizik Ministerstva životního prostředí ke způsobu, jakým provozovatel vybere informace pro stanovení zóny havarijního 
plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu ze dne 2. července 2002, publikovaný ve Věstníku MŽP v částce 
8/2002. 

V Praze dne 15. 1. 2007
Ing. Pavel Forint, v. r.

ředitel odboru environmentálních rizik
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Příloha č. 1

Srovnání požadavků vyhlášky č. 256/2006 Sb. na obsah kapitol dokumentu pro stanovení zóny havarijního plá-
nování a vypracování vnějšího havarijního plánu (příloha č. 6 vyhlášky) s požadavky na způsob a rozsah zpraco-
vání bezpečnostní zprávy (příloha č. 3 vyhlášky), resp. způsob a rozsah zpracování vnitřního havarijního plánu 
(příloha č. 5 vyhlášky)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 256/2006 Sb. je v následujícím textu uvedena v plném znění kurzívou. Ke každému bodu je 
obyčejným stylem písma uveden odkaz na příslušnou kapitolu bezpečnostní zprávy (BZ; v řazení dle přílohy č. 3) nebo 
vnitřního havarijního plánu (VHP; v řazení dle přílohy č. 5).

1. Identifikační údaje o objektu nebo zařízení 
 a) obchodní firma (název), místo a PSČ, tel./ fax /e-mail, IČ, (BZ část I, kapitola 1a)
 b název a adresa objektu nebo zařízení v případě samostatné provozovny nebo odštěpného závodu, (BZ část I, 

kapitola 1b)
 c) jména, příjmení a bydliště fyzické osoby oprávněné jednat jménem provozovatel
 (BZ část I, kapitola 1c)
 d) uvedení jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření provozovatele realizovat preven-

tivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním havarijním plánu, a které jsou oprávněni v této věci komunikovat 
s krajským úřadem a operačním a informačním střediskem IZS, popřípadě přímo s jednotlivými složkami IZS 
nebo jinými havarijními službami. (VHP část I, kapitola 2)

2. Informace o objektu nebo zařízení 
 a) popis hlavních výrobních činností, (BZ část II, kapitola 1.5)
 b) popis hlavních technologických procesů, (BZ část II, kapitola 1.4)
 c) schematické znázornění hlavních výrobních částí, (BZ část II, kapitola 1.2b)
 d) schematické znázornění vzájemných vztahů hlavních technologických částí. (BZ část II, kapitola 1.2c)
 
3. Popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt 
nebo zařízení.
3.1 Seznam nebezpečných látek a jejich množství podle jejich chemických nebo obchodních názvů, včetně jejich klasifi-
kace a nebezpečných vlastností uvedených v návrhu na zařazení 
 a) umístěných v objektu nebo zařízení, (BZ část II, kapitola 1.3a, aa)
 b) vznikajících v průběhu činnosti, (BZ část II, kapitola 1.3a, aa až ae)
 c) vznikajících v interakci s dalšími látkami a přípravky v případě závažné havárie. (BZ část II, kapitola 1.3a, af)
3.2 Rizika vzniku závažné havárie a popis jejích scénářů (BZ část III analýza a hodnocení rizik ve struktuře přílohy 
č. 1 vyhlášky č. 256/2006 Sb.)
 a) informace o riziku závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení
 b) určení místa (například stáčiště, zásobníky, potrubní mosty, technologické jednotky) pravděpodobného vzniku 

závažné havárie, včetně grafického vyznačení identifikovaných zdrojů rizik
 c) popis scénářů předpokládaného průběhu závažné havárie.

4. Přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 
včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky. 
4.1 Informace o možných následcích závažné havárie (VHP část II, kapitola 1.2b)
 a) popis předpokládaného poškození staveb, včetně určení plošného rozsahu poškození, vyplývající z modelů pou-

žitých při hodnocení jednotlivých scénářů následků závažné havárie,
 b) popis předpokládaného poškození zdraví či ztráty života lidí vyplývající z rozptylových studií a dalších modelů, 

včetně uvedení předpokládaných koncentrací a určení jejich plošného rozsahu,
 c) předpokládané dopady závažné havárie na životní prostředí a hospodářská zvířata, včetně odhadu jejich ploš-

ného rozsahu a šíření.
4.2 Způsoby ochrany před možnými následky závažné havárie (VHP část II, kapitola 2.1)
 a) proti poškození staveb,
 b) před ztrátou života nebo poškození zdraví lidí při různých koncentracích nebezpečných látek šířených 

v ovzduší,
 c) před újmou (škodami) na jednotlivých složkách životního prostředí (okamžité, střednědobé a dlouhodobé),
 d) před poškozením hospodářských zvířat.
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5. Přehled preventivních bezpečnostních opatření ke zmírnění dopadů závažné havárie (VHP část II, kapitola 1.1)
5.1 Přehled preventivních bezpečnostních opatření provozovatele, zejména při navázání spolupráce s vnějšími zásaho-
vými složkami pro provedení zásahu v případě vzniku závažné havárie a omezení následků závažné havárie mimo objekt 
nebo zařízení
 a) jednoduché grafické a písemné vyjádření postupu provozovatele v případě vzniku závažné havárie vedoucí 

k omezení jejích následků, (VHP část II, kapitola 2.2a)
 b) přehled vnějších havarijních (zásahových) složek, o kterých provozovatel v dokumentaci uvažuje pro spolu-

práci při omezení následků závažné havárie podle zvláštních právních předpisů. (VHP část II, kapitola 2.2b)
5.2 Informace o způsobu varování a průběžném informování lidí v případě vzniku závažné havárie (VHP část II, kapi-
tola 2.3 a kapitola 3)
 a) informace provozovatele o aktivaci varovných systémů a poskytování dalších pokynů,
 b) stávající způsoby a prostředky vyrozumění a varování (sirény a vizuální zařízení, využití rozhlasu, telefonu 

a dalších médií, nebo systémů), včetně uvedení typu sirén, náhradních rozhlasových frekvencí, zvláštních telefon-
ních čísel atd.,

 c) stávající systém varovných signálů (zvukových, vizuálních, dalších),
 d) cvičení a výcvikové postupy využívané k zabezpečení nejvhodnějšího způsobu poskytování informace o vzniku 

a průběhu závažné havárie,
 e) cvičení a výcvikové postupy využívané k přípravě lidí při rozeznávání signálů a pochopení zpráv a informací 

o vzniku a průběhu závažné havárie,
 f) uvedení dalších informačních prostředků, které byly zřízeny pro lidi s ohledem na možné přetížení komunikač-

ních sítí provozovatele (např. státní rozhlasové a televizní vysílání).
5.3 Popis žádoucího chování ohrožených lidí v případě vzniku závažné havárie podle některého z uvažovaných scénářů 
a příslušné nutné minimum informací poskytnutých lidem.

6. Seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny 
mimo objekt nebo zařízení provozovatele. (VHP část II, kapitola 2.2b)

7. Popis ostatních zásahových a záchranných složek a jejich technické vybavení, které je umístěno mimo objekt nebo 
zařízení provozovatele, o jejichž využití uvažuje provozovatel ve své dokumentaci pro omezení a odstraňování následků 
závažné havárie. (VHP část II, kapitola 2.2b)

8. Další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem.

9. Informace, které jsou použity pro podrobnější vyhodnocení možných následků v daném místě, nebo pro podání úpl-
nější informace lidem či správním úřadům o možných rizicích závažné havárie a účinném způsobu ochrany před jejich 
následky 
 a) podrobnější specifikace technických prostředků na odstraňování následků závažné havárie,
 b) podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů.
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3.
METODICKÝ POKYN MŽP

pro Zpracování Základního popisu odpadů

Obsah

1 Předmět a účel Metodického pokynu
2 Skladba Metodického pokynu
3  Související právní předpisy a další podklady
4 Definice a pojmy
5  Doporučený obsah dílčích kapitol Základního popisu (dle Přílohy 1 vyhlášky)
5.1  Identifikační údaje dodavatele odpadu
5.2  Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl
5.3  Název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností odpadu
5.4  Popis vzniku odpadu
5.5  Vlastnosti odpadů
5.5.1  Fyzikální vlastnosti odpadu
5.5.2  Chemické, biologické, ekotoxikologické vlastnosti odpadu
5.6  Identifikační údaje osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v Základním popisu 

odpadu
5.7  Předpokládané množství odpadu v dodávce
5.8  Předpokládané množství a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu doda-

ného do zařízení za rok
5.9  Stanovení kritických ukazatelů
5.10  Další požadavky na obsah Základního popisu odpadů
5.10.1 Údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu
5.10.2 Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů
5.10.3 Prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona
5.10.4 Prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5)
5.10.5 Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv, zákaz smíchávání 

odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3)
5.10.6 Informace, že se jedná o odpad, u něhož byly v souladu s požadavky vyhlášky rozhodnuto příslušným krajským 

úřadem o navýšení limitních hodnot vybraných ukazatelů (č.j. příslušného rozhodnutí a doba jeho platnosti)
5.11 Pravidla pro zjednodušenou přejímku odpadu na skládku
5.11.1 Zjednodušená přejímka při opakovaných dodávkách
5.11.2 Zjednodušená přejímka odpadů, jejichž ZPO není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek
Příloha č. 1 Přehled ukazatelů, které jsou nejčastější příčinou nevyhovění odpadů pro ukládání na příslušný typ 
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1 Předmět a účel Metodického pokynu
Povinnost vypracovat Základní popis odpadu (ZPO) se vztahuje na všechny původce a oprávněné osoby podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění, dále jen „zákon“) a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmín-
kách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“). 

Metodický pokyn je určen pro zpracování Základního popisu všech odpadů. Je vycházeno z předpokladu, že ZPO je 
průvodní dokumentací odpadu, která poskytuje podklady pro rozhodování o nakládání s odpadem v souladu s požadova-
nou hierarchii nakládání podle zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, materiálové využití, energetické využití, 
odstranění). Metodický pokyn si klade za cíl poskytnout návod pro rozsah informací o skutečných vlastnostech odpadu, 
které by měly být obsaženy v základním popisu odpadu. Znalost vlastností odpadů umožňuje optimalizovat další naklá-
dání s odpadem a minimalizovat dopady nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí.

Povinnost vypracovat Základní popis odpadu se vztahuje na všechny původce a oprávněné osoby podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. Rozsah Základního popisu odpadu záleží na způsobu nakládání s odpadem. Při předávání odpadů na 
skládky a k využití na povrchu terénu je nutno do Základního popisu doplnit další požadované informace.

Metodický pokyn Zpracování základního popisu odpadu konkretizuje obsah jednotlivých kapitol Základního popisu 
odpadů, jak jsou stanoveny v Příloze č. 1, část 2 vyhlášky a vytváří základ pro „standardizaci“ informací poskytovaných 
tímto záznamem. Cílem metodického pokynu je sjednotit vypovídací úroveň základních popisů odpadů zpracovávaných 
různými subjekty a vyloučit  formálnost a s tím spojenou minimalizaci vypovídací schopnosti informací této průvodní 
dokumentace odpadu. 
Metodický pokyn je určen nejen jako doporučený návod pro zpracovatele základního popisu odpadu, ale je i po-
můckou pro kontrolní činnost orgánů státní správy. 

Při zpracování Základního popisu odpadu je doporoučeno využívat Bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek 
a přípravků, které např. v podobě surovin vstupují nebo mohou vstupovat do odpadu, průvodní dokumentaci výrobku, 
který se stane odpadem i zpracovaných Identifikačních listů nebezpečného odpadu.
Základní popis odpadu vypracovává původce nebo oprávněná osoba, která odpovídá za to, že uvedené údaje jsou 
úplné, správné a pravdivé.

Poznámka: Některé kapitoly tohoto metodického pokynu lze využít pro účely zpracování ZPO dle vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

2 Skladba Metodického pokynu
Metodický pokyn je členěn v souladu s osnovou základního popisu odpadu dle Přílohy č. 1, část 2 vyhlášky. Jednotlivé 

body osnovy jsou rozšířeny o podrobnosti, které jsou pro zpracovatele základního popisu odpadu vodítkem, které by měl 
při zpracování zohlednit a v souladu s požadavky v nich obsaženými hledat informace, které by dostatečně popisovaly 
vlastnosti odpadu.

Metodický pokyn poskytuje příklady postupu pro výběr kritických ukazatelů. Na základě výsledků studie [8] uvádí 
pro vybrané druhy odpadů příklady ukazatelů, které by byly nejčastěji příčinou nepřijetí odpadu do zařízení k nakládání 
s odpady.

Součástí metodického pokynu jsou příklady zpracovaných Základních popisů odpadů.

3 Související právní předpisy a další podklady
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon) a předpisy související zejména:
[1] vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška),
[2] vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) v platném znění,
[3] vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění,
[4] vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky 
č. 294/2005 Sb., v platném znění,
[5] vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethy-
ltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, monomethyldibromdifenylmethanem a veškerými 
směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném 
znění,
[6] vyhláška MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.

Další zdroje: 
[7] Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů, Věstník MŽP č. 5/2001,
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[8] ČSN EN 148 99 Charakterizace odpadů — Vzorkování odpadů — Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 
použití, 
[9] Transpozice „Rozhodnutí Rady 2003/33/EC“ do legislativní úpravy v ČR v části stanovení seznamu a limitů národ-
ních ukazatelů a zpracování prognózy zařazení odpadů do jednotlivých výluhových tříd a skupin (Ecochem, 2004),
[10] Metodický pokyn pro hodnocení vyluhovatelnosti odpadů, Věstník MŽP č. 12/2002,
[11] Metodický pokyn k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb, Věstník 
MŽP č. 9/2003,
[12] Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách podle článku 
16 Směrnice 1999/31/ES a její přílohy II,
[13] CEN/TS 15364:2006 Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Acid and base neutralization capacity 
test,
[14] CEN/TS 14429:2005 Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Influence of pH on leaching with initial 
acid/base addition.

4 Definice a pojmy
Pro potřeby tohoto Metodickém pokynu jsou použity zejména následující pojmy: 
základní popis odpadu – průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou 
v rozsahu stanoveném v bodě 2 Přílohy č. 1 vyhlášky, na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost 
a pravdivost odpovídá původce nebo oprávněná osoba, která základní popis odpadu předává s každou jednotlivou nebo 
první z řady opakovaných dodávek do zařízení (§ 2 písm. q vyhlášky) (dále jen „ZPO“) (§2 písm. q vyhlášky), 
dodávka odpadu – každý náklad odpadu přijatý do zařízení najednou od jednoho dodavatele (§ 2 písm. s vyhlášky),
opakované dodávky odpadu – pravidelně i nepravidelně se opakující dodávky jednoho druhu odpadu, stejných vlast-
ností, vznikající v neměnném technologickém procesu jednomu původci (§ 2 písm. s vyhlášky),
kritické ukazatele – limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti tech-
nologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho opako-
vaných dodávkách do zařízení bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení touto vyhláškou požadovány 
(§ 2 písm. l vyhlášky),
zkouška vzorku odpadu – stanovení požadovaných fyzikálních, chemických, ekotoxikologických, popř. (mikro)biolo-
gických ukazatelů ve vzorku odpadu, zkoušky pro účely zpracování ZPO lze provádět pouze v laboratořích, které mají 
třetí stranou ověřeny odbornou způsobilost dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Způsobilost laboratoře se vztahuje pouze na 
metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.
odběr vzorku – stanovený postup, který zahrnuje činnosti související s vyjmutím nebo skládáním vzorku dle požadavků 
příslušné specifikace, ale též manipulaci se vzorkem, tj. jeho uložení do vzorkovnice, případnou konzervaci, uskladnění, 
dopravu a předání do laboratoře, včetně pořízení příslušné dokumentace prováděné činnosti. 
program vzorkování – celkový postup vzorkování od prvního kroku, ve kterém jsou definovány cíle programu, až do 
posledního kroku, ve kterém jsou porovnávány dosažené výsledky s cíli [8],
plán vzorkování – souhrn všech informací vztahujících se ke konkrétnímu vzorkování [8],
manažer projektu – osoba odpovědná za přípravu programu vzorkování a plánu vzorkování [8],
zúčastněné strany – osoby zúčastněné při výměně informací týkajících se odpadu, který má být vzorkován, například: 
vzorkař, analytik, zákazník, zástupce veřejné správy a původce odpadu [8],
sledovaný ukazatel – vlastnost nebo znak odpadu, který je zkoušen, porovnáván nebo charakterizován [8],
heterogenita – míra nerovnoměrnosti rozložení sledovaného ukazatele v daném množství odpadu 
homogenita – míra rovnoměrnosti rozložení sledovaného ukazatele v daném množství odpadu. Odpad může být homo-
genní s ohledem na jeden sledovaný ukazatel (vlastnost), ale heterogenní s ohledem na jiný ukazatel [8],
způsoby vzorkování – všechny vhodné postupy a vzorkovací zařízení použité k získání a popisu vzorků odpadu, buď 
v terénu nebo během přepravy a v laboratoři [8],
pravděpodobnostní vzorkování – vzorkování prováděné na základě statistických principů vzorkování [8],
vzorkování s úsudkem – používá se tam, kde není možno použít pravděpodobnostní vzorkování [8],
osoba kvalifikovaná pro odběr vzorku pro účely základního popisu – fyzická osoba, která není vlastníkem. 
Doporučená kvalifikace: dokončené vysokoškolské vzdělání technického nebo přírodovědného směru a nejméně 3 roky 
praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání technického nebo přírodovědného 
(případně zdravotnického) směru ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posled-
ních 10 letech a dále je tato kvalifikace doložena následujícími dokumenty:
 odborný životopis,
 záznamy o absolvování kurzů, vztahujících se ke vzorkování (včetně vnitropodnikových zaškolovací kursů 

a kurzů sponzorovaných výrobci zařízení),
 záznamy o účasti na odborných seminářích, záznamy o absolvování školení nových vzorkovacích technik a pří-

strojů.
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5 Doporučený obsah dílčích kapitol Základního popisu (dle Přílohy 1 vyhlášky)

5.1 Identifikační údaje dodavatele odpadu
Požadovanými údaji uvedenými v základním popisu se rozumí:
Identifikační údaje – název organizace, adresa sídla organizace, identifikační číslo (IČ) – bylo-li přiděleno.

5.2 Název, adresa provozovny, kde odpad vznikl
Uvádí se vždy i v případě, že místo vzniku je totožné se sídlem organizace. Pokud se jedná o provozovnu, měl by její 

název obsahovat místně zavedený název a současně i název v souladu s organizačním řádem organizace včetně např. 
čísla provozovny.

5.3 Název druhu odpadu, katalogové číslo, kategorie, výčet nebezpečných vlastností odpadu 
Název odpadu – název odpadu a úplný název podle Katalogu odpadů.
Katalogové číslo odpadu – číslo dle Katalogu odpadů příslušné k názvu odpadu podle tohoto předpisu.
Kategorie odpadu – kategorie odpadu se uvede dle skutečných vlastností odpadu (dle § 6 zákona) ostatní odpad, nebez-

pečný odpad (pokud byl odpad podroben hodnocení nebezpečných vlastností odpadu uvede se číslo Osvědčení, datum 
jeho vydání a jméno pověřené osoby, která Osvědčení vydala).

Výčet nebezpečných vlastností – dle Přílohy č. 2 k zákonu (pouze u nebezpečných odpadů – nebezpečné vlastnosti se 
uvedou kódem i názvem (např. H2 – oxidační schopnost).

5.4 Popis vzniku odpadu
Odpad je zařazen do skupiny odpadů v souladu s Přílohou č. 1 k zákonu (Q1–Q16).
Výsledný rozsah popisu vzniku odpadu musí poskytovat oprávněné osobě dostatečnou záruku, že předávané informace 

mají dostatečnou vypovídací schopnost. 

Vyhláška rozlišuje dvě skupiny odpadů z hlediska neměnnosti (opakovatelnosti) vlastností odpadu, dodávaného do zaří-
zení: 
 odpad dodávaný opakovaně, který vzniká pravidelně v určitém technologickém procesu, 
 odpad dodávaný (vznikající) jednorázově.

Při popisu technologie vzniku by měl být zvážen rozsah jednotlivých bodů této kapitoly. Rozsah se může lišit podle 
skupiny odpadů. Dále uvedené kroky se při popisu technologie vztahují především na odpady vznikající v pravidelném 
opakujícím se procesu, u jednorázově vznikajících odpadů je lze použít přiměřeně.

Popis vzniku odpadu by měl informovat o způsobu vzniku odpadu, zda lze v souladu s popsaným způsobem vzniku 
odpadu předpokládat, že vlastnosti odpadu budou při dalších dodávkách srovnatelné, protože odpad vzniká v pravidel-
ném, neměnném technologickém procesu. 
Je třeba popsat postup vzniku odpadu (technologie vzniku) a současně informovat:
 že technologický postup vzniku odpadu je řízen a postup řízení včetně jeho monitorování je dokumentován (např. 

technologický postup je popsán a prováděn podle interního předpisu č. …, platného od (datum); je součástí 
projektu odstraňování stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu xy, č. j. …, ze dne; je součástí projektu 
sanace v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu xy, č. j. …, ze dne; odkaz by měl být uveden v takovém 
rozsahu, aby bylo umožněno dohledání příslušného předpisu a ověření uvedeného tvrzení),

 že dochází nebo nedochází ke změnám výrobního procesu, při kterém odpad vzniká,
 že se mění nebo nemění suroviny používané při technologickém procesu, z něhož odpad vzniká, resp. že změny 

vstupních surovin nemají vliv na vlastnosti odpadu,
 že do technologického procesu vzniku odpadu vstupují suroviny v podobě nebezpečných chemických látek nebo 

přípravků – tyto popsat v souladu s jejich bezpečnostním listem (dále jen „BL“) (název, nebezpečná vlastnost, R 
věty, S věty – nebo BL přiložit k Základnímu popisu odpadu), 

 že se mění nebo nemění dodavatelé surovin a případné jejich změny nemají vliv na vlastnosti odpadu, o výsled-
cích chemických, popř. fyzikálních zkoušek získaných dlouhodobým sledováním – zde by mělo být popsáno, zda 
nebezpečné chemické látky nebo přípravky vstupují nebo mohou vstupovat do odpadu a zda je jejich přítomnost 
v odpadu sledována, např. jako „kritické ukazatele“, jaká je doba mezi vznikem odpadu a jeho předáním do zaří-
zení.

Popis vzniku odpadu a dosavadního nakládání s odpadem by měl informovat i o všech okolnostech, které mají nebo 
mohou mít vliv na vlastnosti odpadu (např. způsob shromažďování a uchovávání odpadu). 

Popis vzniku odpadu by měl upozorňovat i na okolnosti, které mohou významně ovlivnit vlastnosti odpadu a obsahovat 
i doporučení pro uchovávání odpadu za podmínek, které zaručují stabilitu odpadu.
Příkladem může být upozornění na:
 fyzikální a chemické podmínky při technologickém procesu, 
 změny podmínek při uchovávání odpadu (např. teplota, tlak, vlhkost) jsou důvodem k očekávaným změnám vlast-

ností odpadu, upozornění na mezní podmínky, při nichž lze změny očekávat,
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 stabilita odpadu v návaznosti na dobu a podmínky uskladnění odpadu,
 znečištění odpadu v důsledku nevhodného nakládání např. skladování.

Ověření změn kvality odpadu se obvykle provádí analytickými zkouškami jeho vzorků, odebraných při nebo po mez-
ních podmínkách (viz např. výše uvedené příklady). 

5.5 Vlastnosti odpadů
V této části ZPO se shrnují fyzikální, chemické, ekotoxikologické, popř. biologické a jiné vlastnosti odpadu.
ZPO by měl obsahovat i zhodnocení proměnlivosti vlastností odpadu v prostoru a v čase (heterogenitu odpadu). 

Zhodnocení heterogenity se provádí např. na základě výsledků analytických zkoušek plánovaně odebraných vzorků. 
Zejména je důležitá znalost proměnlivosti těch ukazatelů, které omezují přijetí odpadu do zařízení. Je doporučeno, aby 
v případě, že sledovaný ukazatel je v odpadu zjišťován v míře větší než 80 % stanoveného limitu, bylo ověřování míry 
přítomnosti ukazatele v odpadu považováno za ověřování kritického ukazatele.

Při hodnocení heterogenity odpadů je doporučeno využívat statistické metody. Počty odebraných vzorků a stanovení 
jsou závislé na potřebě prokázat, že popisovaný odpad vyhovuje požadavkům na další nakládání s ním.

Analytické rozbory, ekotoxikologické a mikrobiologické testy odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu 
a hodnocení jeho přijatelnosti do stanovených zařízení (příslušné skládky, místa k využití odpadu na povrchu terénu) 
lze provádět pouze v laboratořích, které mají třetí stranou ověřeny odbornou způsobilost dle ČSN EN ISO/IEC 17 025. 
Způsobilost laboratoře se vztahuje pouze na metody jmenovitě uvedené v příloze osvědčení o odborné způsobilosti 
laboratoře. Tato podmínka se nevztahuje na metody stanovení kritických ukazatelů neuvedených v přílohách č. 2, 4 a 10 
vyhlášky.

Odběr vzorků odpadů pro účely zpracování základního popisu odpadu a sledování kritických ukazatelů může provádět 
pouze kvalifikovaná osoba, která není vlastníkem odpadu.

Pokud jsou při přejímce odpadů požadovány výsledky zkoušek a pokud se nejedná o odpady podle bodu 5.2. přílohy 
č. 1 vyhlášky, je vždy součástí ZPO odkaz na tyto dokumenty (číslo dokumentu, datum jeho zpracování, identifikace 
zhotovitele dokumentu, kde je dokument uchováván, na protokol o odběru vzorku odpadu a na protokol o výsledcích 
zkoušek odpadu). Vhodné je uvádět v ZPO i odkaz na Plán vzorkování. Náležitosti protokolu o odběru vzorků odpadů 
jsou uvedeny v příloze č. 5 k vyhlášce Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., 
o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a v Metodickém pokynu pro vzorkování odpadů.

Výsledky zkoušek bez doložení odpovídajícího protokolu o odběru vzorků odpadu jsou zpochybnitelné a nelze je pro 
účely základního popisu používat.

5.5.1 Fyzikální vlastnosti odpadu
Skupenství odpadu – kapalné nebo pevné

Při popisu pevných odpadů je doporučeno popisovat následující fyzikální a organoleptické vlastnosti:
barva – může být signálním znakem změny vlastností odpadu
zápach – může signalizovat změnu surovin, kontaminaci
vzhled – např. tuhá, měkká, plastická, monolitický odpad nebo sypký, granulovaný, zpevněné (vytvrdlé), nezpevněné
 – sypké
velikost částic, hmotnostní zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí – parametr je u některých druhů odpadu velmi 
důležitý, neboť zásadním způsobem může ovlivňovat heterogenitu odpadu. Z hlediska zajištění reprezentativnosti případ-
ného vzorku popisovaného odpadu může být neznalost granulometrického složení odpadu příčinou chybných informací 
získaných ze zkoušek vzorku odpadu.

Z dalších důležitých vlastností odpadu je v ZPO doporučeno uvést:
 změny vlastností odpadu v čase 

Pokud dochází v průběhu času, nebo měnících se fyzikálních podmínek (klimatické podmínky apod.) ke změnám 
vlastností odpadu, je potřeba tyto změny (a jejich příčiny) identifikovat a popsat – např. změna vlhkosti (sušiny), visko-
zity, tuhnutí, rozpad, biodegradace apod. 

Zejména však je nutné identifikovat ty charakteristické znaky odpadu, jejichž změny mohou mít za následek změnu 
v hodnocení přijatelnosti odpadu do příslušného zařízení. Mezi tyto znaky může patřit např.:
 změna, která má za následek zvýšení přítomnosti nežádoucích složek v odpadu (např. hydrolýza, oxidace),
 změna plasticity odpadu a obsahu vlhkosti,
 změna barvy/zápachu odpadu,
 změna granulometrie odpadu (např. „slévatelnost“ – zpevňování odpadu v důsledku atmosférické vlhkosti),
 změna měrné hmotnosti odpadu při dodávce.

Změny vlastností odpadu se popisují na základě praktických zkušeností nebo na základě zkoušek vzorků postihujících 
výskyt příslušného znaku v odpadu (např. s použitím metody vzorkování s úsudkem).

Znalost fyzikálních vlastností odpadu je mimo jiné důležitá pro tvorbu programu vzorkování a případné zhodnocení 
heterogenity odpadu.
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Kapalné odpady a odpad uvolňující sedimentací kapalnou fázi je zakázáno ukládat na skládkách všech skupin nebo 
používat na povrchu terénu (příloha č. 5 k vyhlášce).

Z fyzikálních vlastností kapalných odpadů a odpadů uvolňujících sedimentací kapalnou fázi jsou zásadní zejména 
následující vlastnosti:
viskozita – např. nízko viskózní, středně viskózní, vysoko viskózní kapaliny,
velikost částic pevné fáze – v případě heterogenních směsí (kaly, suspenze apod.),
podíl pevné a kapalné fáze – v případě heterogenních směsí (kaly, suspenze apod.),
barva (zákal) – může být signálním znakem změny vlastností odpadu,
zápach – může být signálním znakem změny vlastností odpadu.

5.5.2 Chemické, biologické, ekotoxikologické vlastnosti odpadu
V této části ZPO se uvádějí ty chemické, resp. ekotoxikologické vlastnosti odpadu, které dokládají oprávněnost uplat-

ňovaného způsobu odstraňování odpadu – tj. v rozsahu příslušného právního předpisu, např. vyhlášky.
K doložení oprávněnosti uplatňovaného způsobu odstraňování je doporučeno využívat statistické metody zpracování 

výsledků zkoušek. 
V případě ZPO nebezpečných odpadů se uvádí výčet nebezpečných vlastností odpadu (příloha č. 2 zákona). Popis 

nebezpečných vlastností je důležitý zejména vzhledem k povinnosti původce sledovat vlivy nakládání s odpady na zdraví 
a životní prostředí. 

U odpadů, u kterých byly nebezpečné vlastnosti vyloučeny, se uvádí informace o Osvědčení o vyloučení nebezpeč-
ných vlastností odpadu (např. číslo, doba platnosti, jméno pověřené osoby), včetně četnosti stanovených kontrol.

5.6 Identifikační údaje osoby odpovědné za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v Základním 
popisu odpadu

Požadovanými údaji, uvedenými v ZPO, se rozumí: jméno, příjmení, informace o možném kontaktu (adresa pro kon-
takt – adresa bydliště nebo zaměstnání, telefon, fax, e-mail) a podpis.

ZPO vypracovává původce nebo oprávněná osoba, která rovněž odpovídá za jeho úplnost a pravdivost (§2 vyhlášky).
Návrh ZPO může pro původce nebo oprávněnou osobu (odpovědnou osobu) zpracovat jiná osoba, ale odpovědnost za 

informace uvedené v ZPO je v souladu s ustanovením vyhlášky ve vztahu k třetí osobě nepřenosná.

5.7 Předpokládané množství odpadu v dodávce
Informace o množství odpadu v dodávce jsou důležité pro příjemce odpadu, který si na jejich základě může řídit vlastní 

aktivity (např. program ověřování a kontroly dodávaných odpadů) související s přijetím a dalším nakládání s odpadem.
V této kapitole je doporučeno uvádět upřesňující údaje:
 celkové obvyklé množství odpadu v dodávce,
 druh a přibližná specifikace předpokládaných technických zařízení, v nichž bude dodávka předána – např. druh 

obalu (kontejnery o obsahu…, vaky, pytle apod.), dopravní prostředek, (vagóny, nákladní automobily, traktor 
s valníkem, návěs kamionu, multikára apod.).

5.8 Předpokládané množství a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu 
dodaného do zařízení za rok

Informace o množství odpadu v dodávce jsou důležité pro příjemce odpadu, který si na jejich základě může řídit vlastní 
aktivity (např. program ověřování a kontroly dodávaných odpadů) související s přijetím a dalším nakládání s odpadem.
V této kapitole je doporučeno uvádět upřesňující údaje:
 rámcový harmonogram jednotlivých dodávek odpadů shodných vlastností v průběhu jednoho roku (četnost dodá-

vek za časové období),
 předpokládaná hmotnost (případně i objem) odpadu dodaného za rok.

5.9 Stanovení kritických ukazatelů
Tato kapitola ZPO uvádí výběr kritických ukazatelů a program jejich monitorování (četnost a způsob odběru vzorků 

a prováděných zkoušek).
Kritické ukazatele jsou limitní hodnoty koncentrace škodlivin a biologických činitelů vybraných na základě znalosti 

technologie vzniku odpadu, jejichž stanovení je nutné a postačující pro pravidelné ověřování kvality odpadu při jeho 
opakovaných dodávkách do zařízení stanovených v dohodě mezi dodavatelem a příjemcem odpadu bez ohledu na to, 
zda jsou nebo nejsou pro příslušné zařízení vyhláškou požadovány.
Za kritické ukazatele jsou považovány zejména:
 1. Ukazatel stanovený ve vyhlášce, jehož zjištěná hodnota dosáhla při zkoušce pro zpracování základního popisu 

odpadu více než 80 % stanovené limitní hodnoty nebo jehož zjištěná hodnota při započtení intervalu nejistoty 
překračuje stanovenou limitní hodnotu.

 2. Ukazatel ve vyhlášce neuvedený, ale jehož sledování je vyžadováno s ohledem na další nakládání s odpadem 
(je požadován např. provozním řádem příslušného zařízení).
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 3. Ukazatel, který je významný z hlediska možného výskytu nebezpečné vlastnosti odpadu (ukazatel stanovený 
pro zkoušky vlastností odpadu v Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu).

 4. Ukazatel, u kterého byla pro dotčený odpad rozhodnutím krajského úřadu navýšena limitní hodnota vybraného 
ukazatele. 

V případě, že kritickými ukazateli jsou škodliviny nebo biologický činitel, které nejsou pro příslušné zařízení vyhláš-
kou požadovány, musí být limitní hodnota kritického ukazatele stanovena na základě doložitelné návaznosti pro příslušné 
limity pro dané zařízení, např. podle požadavků zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Nevhodná volba kritického ukazatele 
se projeví např. v případě, kdy vybraný kritický ukazatel nepřekračuje stanovenou limitní hodnotu, ale byl překročen 
některý z limitů pro příslušné zařízení dle přílohy č. 2, 4 a 10 vyhlášky.

Pokud stanovené kritické ukazatele nejsou uvedeny v přílohách č. 2, 4 a 10 vyhlášky, případně ve vyhlášce č. 376/2001 
Sb. [6], nevztahuje se na metody jejich stanovení požadavek §4, odst. (2), tzn. metody stanovení nemusí být provedeny 
metodami, jmenovitě uvedenými v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

V Příloze č. 1 jsou pro vybrané druhy odpadů uvedeny ukazatele, které na základě výsledků studie [9] byly nejčastější 
příčinou nevyhovění daného odpadu příslušným limitním hodnotám pro ukládání odpadů na skládku. Tyto ukazatele jsou 
příkladem kritických ukazatelů. 

V Příloze č. 2 je uveden příklad stanovení kritického ukazatele. 

5.10 Další požadavky na obsah Základního popisu odpadů
Další požadavky na obsah ZPO pro přijetí odpadu na skládku odpadů a při využití na povrchu terénu jsou podrobně 

rozpracovány v bodě 3 přílohy č. 1 a v přílohách č. 2, 3, 4, 5 a 10 vyhlášky.

5.10.1 Údaje o vyluhovatelnosti a složení odpadu 
Tyto údaje jsou potřebné pro určení příslušné skupiny skládky, na kterou může být odpad uložen. Určení třídy vylu-

hovatelnosti a stanovení obsahu škodlivin v pevné matrici, včetně analytických metod je uvedeno ve vyhlášce (přílohy 
č. 2, 4, 10 a 12).

5.10.2 Mísitelnost odpadu s jinými druhy odpadů
Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných 

odpadů.
Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. 

Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími 
projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi ukládanými odpady a průsakovými vodami, jejichž jsou tyto 
odpady zdrojem, je považován zejména:
 vývin tepla s možností zahoření,
 vývin hořlavých plynů, toxických plynů, plynů podílejících se na vzniku skleníkového efektu nebo poškozujících 

ozónovou vrstvu Země, 
 vytvoření podmínek umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních 

průsakových vod.
Podle vyhlášky (příloha č. 3) nesmějí být do jednoho sektoru skládkového tělesa ukládány zejména:
 odpady upravené – stabilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry (např. energosádrovec) 

s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. s odpady komunálními),
 odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. anorganické odpady s obsahem kovů ze zpracování kovů, z povrchové 

úpravy kovů, z  hydrometalurgie neželezných kovů) s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. odpady 
komunálními),

 odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady s obsahem ropných látek,
 odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu (např. komunální odpady) nebo s od-

pady s kyselou reakcí. 
Uvedené omezení se vztahuje i na průsakové vody vznikající z odpadů podléhajících biologickému rozkladu, které by 

mohly ovlivňovat vlastnosti dalších odpadů uložených do skládkového tělesa.
V rámci posouzení mísitelnosti je podle vyhlášky také nutno vyhodnotit kyselinovou neutralizační kapacitu. Postup 

stanovení kyselinové neutralizační kapacity uvádějí materiály CEN (Evropské komise pro normalizaci): CEN/TS 
15364:2006 Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Acid and base neutralization capacity test [13] 
a CEN/TS 14429:2005 Characterization of waste – Leaching behaviour tests – Influence of pH on leaching with initial 
acid/base addition [14].
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5.10.3 Prohlášení, že odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu s § 11 odst. 3 zákona

5.10.4 Prohlášení, že se nejedná o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin (podle přílohy č. 5)

5.10.5 Opatření, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, (např. překryv, zákaz smí-
chávání odpadů vyhodnocený podle přílohy č. 3)

5.10.6 Informace, že se jedná o odpad, u něhož byly v souladu s požadavky vyhlášky rozhodnuto příslušným 
krajským úřadem o navýšení limitních hodnot vybraných ukazatelů (č.j. příslušného rozhodnutí a doba jeho 
platnosti)

Rozsah doplňujících informací v ZPO je doporučeno stanovit v dohodě s příslušnou oprávněnou osobou (provozova-
telem zařízení k nakládání s odpady).

5.11 Pravidla pro zjednodušenou přejímku odpadu na skládku 

Zjednodušená přejímka odpadu dle bodu 5 přílohy č. 1 vyhlášky může být využita při opakovaných dodávkách, nebo 
u odpadů, jejichž ZPO není třeba zpracovávat na základě výsledků zkoušek. Tyto odpady jsou stanoveny jednak v příloze 
č. 8 vyhlášky a dále se jedná o odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem 
na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací, a odpady, z nichž nelze odebrat 
reprezentativní vzorek. Informace uvedené v případě úsudku v ZPO musí mít vypovídací úroveň dostatečnou pro jedno-
značné konstatování o přijatelnosti odpadu na příslušnou skládku, tzn. že obsahuje zdůvodnění o splnění všech stanove-
ných sledovaných ukazatelů pro příslušnou skládku (např. v přílohách).

ZPO poskytuje oprávněné osobě informace o vlastnostech odpadu, včetně upozornění na možné odchylky oproti stej-
nému druhu odpadu produkovanému jinými původci, o výsledcích zkoušek vzorků odpadů a dokladech o monitorování 
kritických ukazatelů. Jeho smyslem je zajištění srovnatelné informovanosti o vlastnostech produkovaných odpadů, zvý-
šení odpovědnosti původce za informace poskytované při předávání odpadu oprávněné osobě.

Oprávněná osoba přijímá při zjednodušené přejímce odpadu odpovědnost za případný požadavek kontrolních orgánů 
na dokladování shody vlastností odpadu s požadavky stanovenými pro jeho přijetí do příslušného zařízení. Z tohoto 
pohledu je možné považovat zjednodušenou přejímku odpadu do zařízení za mimořádný případ přijímání odpadů.

5.11.1 Zjednodušená přejímka při opakovaných dodávkách
ZPO může být nahrazen čestným prohlášením, že odpad odpovídá základnímu popisu dodanému při první z řady 

dodávek. Čestné prohlášení musí v takovém případě jednoznačně a konkrétně identifikovat příslušný ZPO a informovat 
o výsledcích monitorování kritických ukazatelů v režimu a rozsahu vymezeném ZPO.

Tato forma zjednodušené přejímky umožňuje oprávněné osobě dostatečně objektivně posoudit vlastnosti přijímaného 
odpadu. V případě pochybností o jakosti dodávky odpadu je doporučováno provést kontrolní odběry vzorků a příslušné 
zkoušky.

5.11.2 Zjednodušená přejímka odpadů, jejichž ZPO není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek
Odpady uváděné v příloze č. 8 vyhlášky mohou být v souladu se schváleným provozním řádem přijímány na skládky 

bez zkoušek, jedná se především o neznečištěné stavební odpady – odpadní materiál na bázi skelných vláken, skleněné 
obaly, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 
sklo, zemina a kamení. Při přejímce na skládku musí být předáno čestné prohlášení nepodnikající fyzické osoby, že 
odpad není znečištěn žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost a neobsahuje kovy, plasty, azbest, chemikálie, 
a případně i další druhy odpadů neuvedené v citované příloze. Při podezření, že odpad je znečištěn (např. na základě 
vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat. Odpady mohou být na 
skládku přijaty dále v případě, že odpad nelze recyklovat ani jinak využít, dodávky odpadu jsou z jedné konkrétní stavby 
(místo vzniku) atd.

Pokud odborný úsudek nahrazuje zkoušky odpadu (dle bodu 5.2, písmeno b) a c) přílohy č. 1 k vyhlášce), musí posky-
tovat oprávněné osobě dostatečnou důvěru, že předávaný odpad splňuje stanovené požadavky na ukládání odpadu na pří-
slušné skládce. Je nutné zdůraznit, že úsudek není možné nahradit konstatováním a musí jednoznačně vyloučit možnost 
překročení podmínek stanovených pro přijetí odpadu na příslušnou skládku.

V případě, že nejsou prováděny analytické zkoušky odpadu, musí být pro každý ukazatel stanovený v přílohách č. 2 a 4 
vyhlášky podle příslušného typu zařízení pro využití nebo odstranění odpadu, podán dostatečný důkaz, že se příslušný 
ukazatel v odpadu nevyskytuje, resp. že se nemůže vyskytnout v nadlimitních koncentracích (dle příslušného typu zaří-
zení).

Příkladem uvedeného důkazu mohou být bezpečnostní listy surovin používaných v rámci technologie produkující 
odpad, respektive nepřítomnost surovin, které jsou nebo mohou být nositeli příslušných ukazatelů stanovených pro 
dotčené zařízení – skládku.
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Vyloučení nadlimitní koncentrace ukazatelů musí být provedeno postupem, který umožňuje ověření správnosti závěrů 
úsudku třetí osobou, tzn. veškeré kroky obsažené v úsudku musí být transparentní (např. výpočet maximálních koncent-
rací příslušných ukazatelů v odpadu ze znalosti obsahů ve vstupních surovinách a znalosti technologických procesů).

Obdobně u odpadů, ze kterých nelze odebrat reprezentativní vzorek, se musí odborný úsudek opírat o objektivní údaje, 
vztahující se k limitovaným ukazatelům pro příslušný typ zařízení, a vyloučení nadlimitních koncentrací musí vycházet 
z doložené znalosti materiálové skladby příslušného druhu odpadu (objemové, resp. hmotnostní podíly jednotlivých 
složek odpadu, včetně jejich proměnlivosti v souvislosti např. se změnou svozové oblasti, dodavatelů odpadu apod.; 
znalosti látkového složení odpadu ve vztahu k limitovaným ukazatelům, chemických analýz nejvíce se vyskytujících 
složek odpadu, resp. rizikových složek odpadu apod.). Příklady odpadů, ze kterých nelze odebrat reprezentativní vzorek 
– shrabky z česlí ČOV, komunální odpady, směsný stavební a demoliční odpad (podrobnosti jsou uvedeny v Metodickém 
pokynu k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb [11]).

Úsudek a záznam o jeho provedení vyžaduje vysokou odbornou způsobilost osoby, která ho zpracovává. Tuto způso-
bilost by měla být tato osoba schopna doložit (např. pověřením k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona 
o odpadech, dokladem o vysokoškolském, resp. středoškolském vzdělání technického nebo přírodovědeckého směru, 
praxí v oboru chemie nebo odpadovém hospodářství a znalostí o technologii vzniku (technolog původce) apod.).

Vypracování odborného úsudku nezbavuje oprávněnou osobu, která odpad přijala, odpovědnosti vyplývající ze 
zákona.

Příloha č. 1 Přehled ukazatelů, které jsou nejčastější příčinou nevyhovění odpadů pro ukládání na 
příslušný typ skládky

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi ČR – Ministerstvem životního prostředí a společností Ecochem, a.s. z roku 
2004 byla zpracována databáze analytických rozborů odpadů analyzovaných v letech 2002 až 2004 společností Ecochem, 
a.s. s cílem poskytnout objektivní data pro posouzení dopadu implementace Rozhodnutí Rady Evropské unie č. 2003/33/
EC při změnách limitních hodnot pro ukládání odpadů na jednotlivé typy skládek [8].
Zdrojem pro vypracování byla databáze analýz odpadů zpracovaných v Ecochem,a.s. v letech 2002–2004, tvořená:
 2 580 analýzami odpadů pro stanovení parametrů třídy vyluhovatelnosti I, II, III ve vodném výluhu (dle tabulek 

6.1, 6.2, 6.3 dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady)
 1633 analýzami vzorků odpadů pro stanovení ukazatelů v sušině (dle tabulek 8.1, 9.1, 9.2, 9.3 dle přílohy č. 9 

k vyhlášce č. 383/2001 Sb.)
Vzhledem k datu vzniku této zprávy je nutno pokládat tuto přílohu a informace v ní uvedené především za orientační. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. byla teprve v přípravě, proto byly jako limitní hodnoty využívané k hodnocení odpadů použity 
požadavky Rozhodnutí Rady 2003/33/ES.

Srovnání výsledků analýz s limitními hodnotami dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. poskytlo orientační přehled ukaza-
telů, ve kterých jednotlivé druhy odpadů v databázi analýz odpadů zpracovaných v Ecochem, a.s. v letech 2002–2004 
nevyhověly kritériím pro ukládání na jednotlivé skupiny skládek. 

V následujících tabulkách jsou tyto ukazatele uvedeny pro jednotlivé skupiny skládek a pro jednotlivé typy stanovení 
(v sušině, ve vodném výluhu). S vědomím, že spolehlivost a úplnost uvedených informací je limitována kvalitou šet-
řeného souboru dat (počtem použitých stanovení, původem odpadu apod.), lze uvedený přehled ukazatelů využít jako 
pomocný nástroj pro základní orientaci při hledání kritických parametrů v jednotlivých typech odpadů. 

Druh odpadu

Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci ve 
vodném výluhu

skládka S-IO skládka S-OO skládka S-NO

Škvára,struska a kotelní prach 
10 01 01

Ni, Cd, sírany, As, 
Cr, Pb, F

As, Ni, Cr Ni

Popílek ze spalování uhlí
10 01 02

sírany, Ni, Cd, 
fluoridy, Zn, Cr

As, pH, Cr, Ni, Zn As, Ni, Zn

Licí formy a jádra použitá k odlévání (O)
10 09 08

Cd, Zn, fluoridy, Ni DOC, Ni, Cr, As Ni, DOC
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Za výběr a stanovení kritických ukazatelů je zodpovědný původce nebo oprávněná osoba, neboť vyplývají z jedineč-
nosti vzniku daného konkrétního typu odpadů.

Druh odpadu

Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci ve 
vodném výluhu

skládka S-IO skládka S-OO skládka S-NO

Jiný popel a struska (O)
19 01 12

chloridy, sírany, Pb, 
Cr

Cr, Ni, Pb, As Ni, Pb

Stabilizovaný odpad (O)
19 03 05

sírany, Zn, fenoly, 
Ni

DOC, As, Ni DOC, Ni

Solidifikovaný odpad (O)
19 03 07

Ni, Cr, Pb, Cd, As, 
DOC

Ni, DOC, As, Cr Ni, DOC

Shrabky z česlí
19 08 01

fenoly, Ni, Pb, Hg pH, Ni, Cr, As Ni

Odpady z lapáků písku
19 08 02

DOC, fenoly, Ni, 
Pb, Cd, As

DOC, Ni, As, Cr DOC, Ni

Kaly z čištění komunálních  odpadních vod
19 08 05

DOC, Zn, Ni, 
fenoly, Cr, Pb

DOC, Cr, As, Ni DOC, Ni

Kaly z jiných způsobů čištění odpadních 
vod (O)
19 08 14

Ni, DOC, chloridy, 
sírany

DOC, Ni, Cr, Zn, As Ni

Odpad z čištění kanalizace
20 03 06

Zn, Pb, Cr, Cd, As, 
Ni

DOC, Ni, As, Cr DOC, Ni

Druh odpadu

Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci v pevné 
matrici

skládka S-IO skládka S-OO skládka S-NO

Škvára,struska a kotelní prach
10 01 01

TOC, uhlovodíky C10-C40 TOC TOC

Popílek ze spalování uhlí
10 01 02

TOC, BTEX TOC TOC

Nezpracovaná struska
10 02 02

- N N

Licí formy a jádra použitá k odlévání
10 09 07

TOC, uhlovodíky C10-C40 TOC TOC

Kaly z leštění a broušení skla obsahující 
nebezpečné látky
10 11 13

- - -

Kaly a filtrační koláče obsahující 
nebezpečné látky
10 11 17

uhlovodíky C10-C40, PCB, 
TOC, BTEX

TOC TOC

Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 01 10

BTEX, uhlovodíky C10-
C40, PCB

N N
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Druh odpadu

Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci v pevné 
matrici

skládka S-IO skládka S-OO skládka S-NO

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 02

uhlovodíky C10-C40, PCB, 
BTEX

N N

Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z 
metalurgických procesů (O)
16 11 04

BTEX - -

Popel a struska obsahující nebezpečné 
látky
19 01 11

TOC, BTEX TOC TOC

Jiný popel a struska (O)
19 01 12

TOC - -

Stabilizovaný odpad (O)
19 03 05

uhlovodíky C10-C40, PCB, 
TOC

- -

Solidifikovaný odpad (O)
19 03 07

uhlovodíky C10-C40, 
BTEX, TOC

- -

Shrabky z česlí
19 08 01

uhlovodíky C10-C40, 
BTEX, TOC

- -

Odpady z lapáků písku
19 08 02

uhlovodíky C10-C40, 
BTEX, TOC

- -

Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 05

uhlovodíky C10-C40, PCB, 
BTEX

TOC TOC

Kaly z jiných způsobů čištění odpadních 
vod obsahujících nebezpečné látky
19 08 13

uhlovodíky C10-C40, PCB, 
BTEX

N N

Vysvětlivky: DOC – rozpuštěný organický uhlík
Vysvětlivky:
uhlovodíky C10-C40 – pro účely byly použity naměřené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (NEL)
TOC celkový organický uhlík
BTEX suma vybraných aromatických uhlovodíků – benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny
N parametry nestanoveny
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Příloha č. 2 Příklad stanovení kritických ukazatelů
Při stanovování kritických ukazatelů je nutné nejprve odpad posoudit jako celek se všemi omezeními (zejména s ohle-

dem na přílohy č. 2,3,4,5 vyhlášky). Může se jednat o další vlastnosti ve vyhlášce neuvedené, které mohou mít vliv např. 
na mísitelnost odpadu.

Jako příklad je vyšetřovaným odpadem odpad katalogové číslo 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí.
Pro potřeby zpracování základního popisu byly v průběhu 3 měsíců odebrány 4 směsné vzorky a analyzovány v roz-

sahu tabulky č. 2.1 přílohy č. 2 k vyhlášce.

Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce.

Z výsledků tabulky vyplývá, že odpad nemůže být ukládán na skládce S-IO, S-OO1, S-OO2, S-OO3, z důvodu 
nadlimitních obsahů zvýrazněných parametrů. 

Zkoumanou eventualitou je možnost uložení odpadu na skládku nebezpečného odpadu: S-NO.
Dle kontroly s Přílohou č. 1 (Přehled ukazatelů, které jsou nejčastější příčinou nevyhovění odpadů pro ukládání na 

příslušný typ skládky) vyplývá, že As patří mezi ukazatele, které v odpadu 10 01 02 překračují limit pro třídu vyluho-
vatelnosti III.

Ukazatel As ve vodném výluhu ve vzorcích 1, 3 a 4 překračuje 80 % limitu třídy vyluhovatelnosti III. 
Ukazatel As je vybrán za kritický parametr v odpadu 10 01 02 Popílek ze spalování uhlí, tzn. je potřeba zvýšit četnost 

kontroly koncentrace As.

Příklad statistického hodnocení kritického ukazatele 

Je-li zvolen kritický ukazatel, je důležité výsledky jeho sledování včetně odběru vzorku, vyhodnocovat. 
Existuje řada postupů, které jsou uplatňovány podle konkrétní potřeby. Například je kritický ukazatel vyhodnocován 

pro účely řízení technologického procesu, při kterém vzniká odpad (např. měření pH při neutralizaci kyselých odpadních 
vod). 

Následující příklad uvádí postup uplatnění statistických metod při hodnocení kritického ukazatele pro účel charakte-
ristiky odpadu při zpracování ZPO. 
Poznámka:
Pro vymezení jakosti odpadu na základě analytických zkoušek se doporučuje využívat statistické postupy, které umožňují 
ověřit spolehlivost našich závěrů, získaných na základě výsledků zkoušek. 

Ukazatele ve 
vodném výluhu

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4
Vyhláška č. 294/2005 Sb. tabulka č. 2.1
I II a II b III

DOC 0,68 1,2 1,2 1,1 50 80 80 100

fenoly <0,005 <0,005 <0,005 0,0049 0,1 - - -

chloridy <0,001 <0,001 0,001 <0,001 80 1500 1500 2500

fluoridy 1,8 2,1 1,6 1,9 1 30 15 50

sírany 1200 800 750 1100 100 3000 2000 5000

As 2,2 2 2,2 2,4 0,05 2,5 0,2 2,5

Ba 0,2 0,23 0,14 0,19 2 30 10 30

Cd 0,013 0,008 0,005 0,009 0,004 0,5 0,1 0,5

Cr 0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,05 7 1 7

Cu 0,25 0,23 0,21 0,18 0,2 10 5 10

Hg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,2 0,02 0,2

Ni 0,087 0,14 0,091 0,076 0,04 4 1 4

Pb <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,05 5 1 5

Sb <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,006 0,5 0,07 0,5

Se 0,02 0,0199 0,0199 0,04 0,01 0,7 0,05 0,7

Zn 0,48 0,65 1,4 0,42 0,4 20 5 20

Mo 0,37 0,37 0,29 0,31 0,05 3 1 3

RL 350 1000 1400 800 400 8000 6000 10000

pH 4,55 4,85 4,4 4,67 - ≥6 ≥6 -
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Pro porozumění aplikace statistických parametrů je důležité si uvědomovat, že účelem Základního popisu odpadu je 
charakteristika skutečných vlastností odpadu, tzn. vlastnosti odpadů hodnocené v libovolném okamžiku z dobu produkce 
odpadu, resp. odpadu v libovolném místě jeho uložení. 
Pomocí odběru vzorků (a jejich analýz) můžeme však získat pouze odhad skutečných vlastností odpadu, protože počet 
vzorků primárně odebraných je omezený. 

Abychom byli schopni zhodnotit kvalitu našeho odhadu, provádíme jeho testování při zvolené hladině spolehlivosti. 
Příkladem výsledku testování může být určení potřebného počtu vzorků, abychom prokázali, že hodnocený odpad s de-
finovanou spolehlivostí nepřekročí daný limit předepsaný pro příslušné zařízení. 

V předchozím příkladě byl jako kritický ukazatel vybrán As. Výsledky analýz As získané při prvotním hodnocení 
kvality odpadů jsou uvedeny tabulce.

Parametry ve vodném výluhu vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4

As (mg/l) 2,2 2 2,2 2,4

Nyní je ale potřeba zjistit, jaký počet měření As bude dostatečný k prokázání, že odpad vyhovuje, resp. nevyhovuje 
příslušnému limitu pro zařízení (uložení odpadu na skládku nebezpečného odpadu S-NO).

Z dosud naměřených hodnot je vypočtena hodnota 90% percentilu.
(Poznámka: 90% percentil je vhodnější parametr při porovnávání výsledků s limitními koncentracemi nežli např. odhad 
mediánu, nebo střední hodnoty, neboť poskytuje 90% pravděpodobnost, že odpad vyhoví limitu, zatímco medián vyhoví 
pouze v 50 % případů). 

K výpočtu je možné použít statistické funkce uváděné ve statistické literatuře, popř. vztahy dostupné v stan-
dardních programech s tabulkovými procesory (např. MS Excel), nebo statistické softwary. Základní pojmy a vý-
počty jsou rovněž uváděny v Metodickém pokynu MŽP pro vzorkování odpadů. 

V našem případě použijeme zjednodušený vztah uvedený v Metodickém pokynu MŽP pro vzorkování odpadů pro 
výpočet odhadu percentilu pomocí aritmetického průměru a odhadu směrodatné odchylky s.
Odhad hodnoty P-percentilu na základě odběru n vzorků je dán vztahem:

XP = x + up . s
kde up je standardizovaná normovaná odchylka normálního rozdělení odpovídající kumulativní pravděpodobnosti p. 
Hodnoty standardizované odchylky up pro různé hodnoty pravděpodobnosti p uvádí tabulka:

P (percentil) 1 5 10 50 75 90 95 97, 5

P (kumulativní 
pravděpodobnost)

0, 01 0, 050 0, 1 0, 5 0, 75 0, 9 0, 95 0, 975

up (standardizovaná 
normovaná odchylka)

-2, 326 -1, 645 -1, 282 0, 000 0, 675 1, 282 1, 645 1, 960

Odhad hodnoty 90% percentilu je roven (při hodnotě x = 2,2 mg/l; s = 0,16 mg/l a up =1,282):

XP = 2,4 mg/l

Nyní musíme zjistit, kolik vzorků je potřeba k ověření, zda hodnota standardní chyby odhadu stanovení percentilu 
SE(XP) je menší než rozdíl mezi limitem pro uložení odpadu na skládce S-NO (2,5 mg/l) a odhadem 90% percentilu 
– hodnota d (v našem případě < 0,1 mg/l).

Ze vztahu pro výpočet standardní chyby odhadu percentilu:

kde n = počet vzorků, s = odhad směrodatné odchylky je odvozen vztah pro výpočet počtu vzorků n. 

n = (uas/d)2(1 + up
2/2)

kde d = rozdíl mezi odhadem percentilu (0,1 mg/l) a limitní hodnotou, ua = standardizovaná odchylka pro normální 
rozdělení odpovídající kumulativní pravděpodobnosti a (v našem případě jsme zvolili 95% interval spolehlivosti – ua = 
1,645), up = 1,282 (pro interval spolehlivosti 90 %), s = 0,16 mg/l.
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Naměřená hodnota odpovídá počtu:

n = 13,14 = 13

Minimální počet vzorků pro ověření vyhovění kritického parametru As je 13.
Na základě tohoto požadavku bylo odebráno dalších devět vzorků. V tabulce jsou uvedeny doplněné analýzy pro uka-

zatel As (celkem 13 vzorků).

Ukazatel 
ve vodném 
výluhu

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 vzorek 5

90% 
percentil

Vyhláška 294/2005 Sb. 
tabulka č. 2.1

I II a II b III

As

2,2 2 2,2 2,4 2,5

vzorek 6 vzorek 7 vzorek 8 vzorek 9 vzorek 10

2,7 2,8 2,1 2,5 2,6

2,75 0,05 2,5 0,2 2,5vzorek 11 vzorek 12 vzorek 13

2,8 2,6 2,1
Opakovaně byla z původních a nově dodaných analýz vzorků byla stanovena hodnota 90% percentilu pro stanovení As 

= 2,75 mg/l.
Z naměřených hodnot kritického parametru vyplývá, že obsah As nesplňuje požadavky pro ukládání odpadu na skládku 

nebezpečného odpadu S-NO. Proto je potřeba pro uložení na skládku tento odpad dále upravit.
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 P�íloha �. 3 P�íklad formulá�e pro zpracování Základního 
popisu odpadu 

Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

ZPO pro za�ízení

� skládka  � využití na povrchu terénu  

Identifikace dodavatele (p�vodce a oprávn�né osoby) odpadu 

ID p�vodce 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO

jméno:  

bydlišt�:

tel.:

fax:  

e-mail:
ID oprávn�né osoby 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO

jméno:  

bydlišt�:

tel.:

fax:  

e-mail:

Odpad (za�azení podle Katalogu odpad�)

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu 

Katalogové 
�íslo

Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad ostatní OKategorie
odpadu

Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad nebezpe�ný („*“) N
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Odpad, kterému byla kategorie nebezpe�ný odpad p�i�azena v souladu s § 6 
odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb. a nemá v 
Katalogu odpad� kat. �íslo ozna�ené hv�zdi�kou ("*") 

O/N
P�edpokládané množství 
odpadu v dodávce: 

P�edpokládaná �etnost dodávek odpadu 
srovnatelných vlastností: 

P�edpokládané množství odpadu 
dodaného do za�ízení za rok: 

Úplná specifikace odpadu p�vodcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu 

Informace o 
technologii vzniku 
odpadu / zm�ny
výrobního 
procesu, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 
Informace o 
surovinách 
vstupujících do 
procesu vzniku 
odpadu/ zm�ny
surovin, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 
Fyzikální nebo 
jiné vlastnosti 
odpadu 
(konzistence, 
barva,… atd.) 

Vý�et
nebezpe�ných
vlastností odpadu 

�� H1 Výbušnost �� H7 Karcinogenita 

�� H2 Oxida�ní schopnost �� H8 Žíravost 

�� H3-A Vysoká ho�lavost �� H10 Teratogenita 

�� H3-B Ho�lavost �� H11 Mutagenita 

�� H4 Dráždivost �� H13 Schopnost uvol�ovat NL do ŽP p�i nebo po ods. 

�� H5 Škodlivost zdraví �� H14 Ekotoxicita 

�� H6 Toxicita ��  nejsou
Byl odebrán 
vzorek pro zjišt�ní
vlastností 
odpadu? 

�� ANO Doložte Protokol o odb�ru a Protokol o výsledcích zkoušek 

�� NE
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Tab. 2.1 
Výluh I 

Tab.
2.1

Výluh
IIa

Tab.
2.1

Výluh
IIb

Tab.
2.1

Výluh
III

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Po�ty a typy 
laboratorních
analýz 
prokazujících 
vlastnosti odpad�

Tab.
4.1

Tab.
10.1

Tab.
10.2

Jsou stanoveny 
kritické ukazatele? �� ANO Doložte záznamy o výsledcích m��ení za poslední rok 

�� NE

Kritické ukazatele 
(klí�ové pro 
možnost p�ijetí
odpadu do 
za�ízení) 

Jsou stanoveny a pravideln� ov��ovány s �etností x za rok tyto: 

��jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje spln�ní podmínek dle p�ílohy �. 8 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v této p�íloze vyhlášky) 

Odpady, jejichž 
ZPO není t�eba 
vypracovat na 
základ� výsledk�
zkoušek 

��nelze odebrat reprezentativní vzorek

��odpad lze zhodnotit dle odborného úsudku 
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: Vodný výluh p�ipravený z 
odpadu postupem dle �SN EN 12457-4 (83 005) 
nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 2 vyhlášky �. 294/2005 Sb. pro 
výluhovou t�ídu �íslo 

I IIa IIb III

Odpad nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 4, tab 4.1 vyhlášky �. 294/2005 
Sb.

�� ANO������NE

�� NEHODNOCENO 

Obsah TOC v sušin� odpadu nep�ekra�uje povolený limit 
uvedený v p�íloze �. 4 k vyhlášce �. 294/2005 Sb. pro skupinu 
(podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci. Skupina 
(podskupina) skládky, pop�.sektor skládky, na kterou m�že
být odpad vzhledem k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a 
složení uložen 

S-OO1 S-OO2

zpracovat 
odbor.úsudek

odborný úsudek:

S-NO
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Povolené p�ekro�ení limitních 
hodnot ukazatel� stanovených 
v tabulce �. 2.1 (nesmí být 
p�ekro�en DOC) 
P�íloha �. 4, bod 10 
P�íloha �. 11, bod 1d), 2d), 3e 

Ukazatel:

Za�ízení:

Odpad bude odstran�n na 
skládce – ur�ete mísitelnost 
odpadu s jinými druhy odpad�,
pop�. další opat�ení

� není riziko nežádoucích reakcí 
� existuje jisté riziko�stanovit podmínky mísitelnosti a pop�. p�íslušná opat�ení po 
p�ijetí odpadu na skládku: 

Úprava odpadu � Odpad neupraven – výjimka dle §4 odst. 5 vyhl. 294/2005 Sb. 
� Biologická úprava 
� Fyzikáln�-chemická úprava 
� Úprava složení odpadu 
� Jiné zp�soby úpravy odpadu 

Ozna�it skupinu skládky 
� skládka S-IO 
� skládka S-001 

� skládka S-002 
� skládka S-003 

� skládka S-NO 

Ozna�it zp�sob využití na 
povrchu terénu 

� uzavírání skládky (ochranná vrstva kryjící t�snící vrstvu skládky, svrchní 
rekultiva�ní vrstva) 

� rekultivace vyt�žených povrchových d�lních d�l
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

� terénní úpravy nebo rekultivace (krom� rekultivace skládek) 
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

Poznámky, další informace o odpadu, p�ílohy atd. 
Zde uve�te další informace k popisovanému odpadu, nap�íklad informace o p�ílohách (�íslo protokolu o odb�ru vzorku, �íslo
protokolu o výsledcích zkoušek apod.), prohlášení p�vodce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti 
odpadu ke kompostování atd. (viz. odkazy v základním popisu)  
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

�estn� prohlašuji že: 
� všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné 
� odpad nelze využít ani jinak odstranit na základ� posouzení v souladu § 11 odst. (3) zákona �. 185/2001 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
� nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v bod� A. p�ílohy �. 5 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. 
� odpad lze ukládat na skládku za ur�itých podmínek stanovených ve vyhlášce �. 294/2005 Sb. 
� biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nep�esahuje 75 % 

Datum: Jméno a p�íjmení osoby odpov�dné za informace v ZPO: Razítko 

P�ílohy
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 P�íloha �. 4 P�íklad zpracovaného ZPO (na základ� výsledk�
zkoušek)

Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

ZPO pro za�ízení

�skládka  � využití na povrchu terénu 

Identifikace dodavatele (p�vodce a oprávn�né osoby) odpadu 

ID p�vodce 

název: Slevárny Mod�any a.s.,  
adresa:  
U Vltavy 14, 140 00 Praha 4 
I�: 29341433 

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název: Slevárny Mod�any a.s.,  
adresa:  
U Vltavy 14, 140 00 Praha 4 
I�: 29341433 

ZÚJ:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO  

jméno:  
Ing. Ji�í Novák 

bydlišt�:
Praha 3, Nad viaduktem 15, 

tel.: 229813137 

fax:  

e-mail: novak.jiri@atlas.com
ID oprávn�né osoby 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO

jméno:  

bydlišt�:

tel.:

fax:  

e-mail:

Odpad (za�azení podle Katalogu odpad�)

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu  
Kaly a filtra�ní kolá�e z �išt�ní plynu neuvedené pod �íslem 10 02 13  

Katalogové 
�íslo 1 0 0 2 1 4

Kategorie
odpadu Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad ostatní O
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad nebezpe�ný („*“) N
Odpad, kterému byla kategorie nebezpe�ný odpad p�i�azena v souladu s § 6 odst. 1 
písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb. a nemá v Katalogu odpad�
kat. �íslo ozna�ené hv�zdi�kou ("*") 

O/N
P�edpokládané množství 
odpadu v dodávce: 
5 tun 

P�edpokládaná �etnost dodávek odpadu 
srovnatelných vlastností: 

P�edpokládané množství odpadu 
dodaného do za�ízení za rok: 
240 tun Celkem 4 nákladní auta po 5 t za m�síc 

Úplná specifikace odpadu p�vodcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu 

Informace o 
technologii vzniku 
odpadu / zm�ny
výrobního 
procesu, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 

Vznik odpadu: odvodn�né kaly z mokrého �išt�ní odsávaného vzduchu z tavení a z 
ventilace provozu slévárny p�i výrob� šedé litiny P10.  

Technologický postup je pln� automatizovaný a standardizovaný, v�etn� kontroly 
používané vody – provádí se dle interního firemního p�edpisu (SM Q22/1996).  

Informace o 
surovinách 
vstupujících do 
procesu vzniku 
odpadu/ zm�ny
surovin, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 

suroviny vstupující do procesu, p�i n�mž jako vedlejší produkt odpad vzniká: kovový šrot 
(vlastní produkce), kupovaný šrot, feroslitiny, slévárenský písek, formy a jádra, vápenec, koks, 
fluorit (kazivec), �edi�, emulgátory – vstupní suroviny se v pr�b�hu let nem�ní (od 2002) – 
kontrola surovin probíhá dle interního pokynu S�V 25/05 

Technologické procesy ovliv�ující vlastnosti odpadu: pouze havarijní p�ípady – (vždy jsou 
dokumentovány) 

Fyzikální nebo 
jiné vlastnosti 
odpadu 
(konzistence, 
barva,… atd.) 

jemnozrnný až st�edn� zrnitý (do velikosti zrn 2 mm) odvodn�ný kal (kalolis), sušina min. 
70%, �erné barvy, materiál tvo�í kusy o max. velikosti 5x2x5 cm, rypný. Materiál mírn� adsorbuje 
vlhkost.  

Fyzikální vlastností odpadu se m�ní minimáln�, k p�ekro�ení uvedených mezních hodnot 
nedochází (s výjimkou havarijních p�ípad�). Uvedené vlastnosti odpad spl�uje p�i p�edání 
oprávn�né osob� (odpad je standardn� p�edáván do 14 dn� ode dne vzniku odpadu). 

Vý�et
nebezpe�ných
vlastností odpadu 

�� H1 Výbušnost �� H7 Karcinogenita 
�� H2 Oxida�ní schopnost �� H8 Žíravost 
�� H3-A Vysoká ho�lavost �� H10 Teratogenita 
�� H3-B Ho�lavost �� H11 Mutagenita 
�� H4 Dráždivost �� H13 Schopnost uvol�ovat NL do ŽP p�i nebo po ods. 
�� H5 Škodlivost zdraví �� H14 Ekotoxicita 
�� H6 Toxicita ��  nejsou – viz Posudek �. 023/2003 a Osv�d�ení o 
vylou�ení nebezpe�ných vlastností �. 005/2003 (platnost do 05/2007) 
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Byl odebrán 
vzorek pro zjišt�ní
vlastností 
odpadu? 

�� ANO Doložte Protokol o odb�ru a Protokol o výsledcích zkoušek (viz p�ílohy) 

�� NE

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Tab. 2.1 
Výluh I 9 2002

–2006 

Tab.
2.1

Výluh
IIa

Tab.
2.1

Výluh
IIb

Tab.
2.1

Výluh
III

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Po�ty a typy 
laboratorních
analýz 
prokazujících 
vlastnosti odpad�

Tab.
4.1

Tab.
10.1 3 2005–

2006
Tab.
10.2

Jsou stanoveny 
kritické ukazatele? 

�� ANO Doložte záznamy o výsledcích m��ení za poslední rok 

�� NE                      
     

Kritické ukazatele 
(klí�ové pro 
možnost p�ijetí
odpadu do 
za�ízení) 

Jsou stanoveny a pravideln� budou ov��ovány s �etností12x za rok tyto: 

Pb ve výluhu 
Pb v sušin�

��jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje spln�ní podmínek dle p�ílohy �. 8 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v této p�íloze vyhlášky) 

Odpady, jejichž 
ZPO není t�eba 
vypracovat na 
základ� výsledk�
zkoušek 

��nelze odebrat reprezentativní vzorek

��odpad lze zhodnotit dle odborného úsudku 
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: Vodný výluh p�ipravený z 
odpadu postupem dle �SN EN 12457-4 (83 005) 
nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 2 vyhlášky �. 294/2005 Sb. pro 
výluhovou t�ídu �íslo 

I IIa IIb III

odborný úsudek:
zpracovat 
odbor.úsudek
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Odpad nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 4, tab 4.1 vyhlášky �. 294/2005 
Sb.

�ANO�NE
�NEHODNOCENO 

Obsah TOC v sušin� odpadu nep�ekra�uje povolený limit 
uvedený v p�íloze �. 4 k vyhlášce �. 294/2005 Sb. pro skupinu 
(podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci. Skupina 
(podskupina) skládky, pop�.sektor skládky, na kterou m�že
být odpad vzhledem k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a 
složení uložen 

S-OO1 S-OO2 S-NO

Povolené p�ekro�ení limitních 
hodnot ukazatel� stanovených 
v tabulce �. 2.1 (nesmí být 
p�ekro�en DOC) 
P�íloha �. 4, bod 10 
P�íloha �. 11, bod 1d), 2d), 3e 

Ukazatel:

Za�ízení:

Odpad bude odstran�n na 
skládce – ur�ete mísitelnost 
odpadu s jinými druhy odpad�,
pop�. další opat�ení

� není riziko nežádoucích reakcí           
� existuje jisté riziko�stanovit podmínky mísitelnosti a pop�. p�íslušná opat�ení po 
p�ijetí odpadu na skládku: 

Úprava odpadu � Odpad neupraven – výjimka dle §4 odst. 5 vyhl. �. 294/2005 Sb. 
� Biologická úprava 
� Fyzikáln�-chemická úprava (snížení obsahu vody) 
� Úprava složení odpadu 
� Jiné zp�soby úpravy odpadu 

Ozna�it skupinu skládky 
� skládka S-IO 
� skládka S-001 

� skládka S-002 
� skládka S-003 

� skládka S-NO 



83

Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Ozna�it zp�sob využití na 
povrchu terénu 

� uzavírání skládky (ochranná vrstva kryjící t�snící vrstvu skládky, svrchní 
rekultiva�ní vrstva) 

� rekultivace vyt�žených povrchových d�lních d�l
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

� terénní úpravy nebo rekultivace (krom� rekultivace skládek) 
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

Poznámky, další informace o odpadu, p�ílohy atd. 
Zde uve�te další informace k popisovanému odpadu, nap�íklad informace o p�ílohách (�íslo protokolu o odb�ru vzorku, �íslo
protokolu o výsledcích zkoušek apod.), prohlášení p�vodce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti 
odpadu ke kompostování atd. (viz. odkazy v základním popisu)  

Protokoly o odb�ru odpad�: 021/2002/PK; 172/2002/PK; 034/2003/PK; 123/2003/PK; 016/2004/PK; 
204/2004/PK; 041/2005/PK; 099/2005/JN; 035/2006/JN Protokoly jsou uvedeny jako p�íloha 1 

Protokoly o zkoušce odpad�: 4021/2002; 4172/2002; 4034/2003; 4123/2003; 4016/2004; 4204/2004; 4041/2005; 
4099/2005; 4035/2006. Protokoly jsou uvedeny jako p�íloha 2 

�estn� prohlašuji že: 
� všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné 
� odpad nelze využít ani jinak odstranit na základ� posouzení v souladu § 11 odst. (3) zákona �. 185/2001 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
� nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v bod� A p�ílohy �. 5 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. 
� odpad lze ukládat na skládku za ur�itých podmínek stanovených ve vyhlášce �. 294/2005 Sb. 
� biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nep�esahuje 75 % 

Datum: Jméno a p�íjmení osoby odpov�dné za informace v ZPO: 

Ing. Ji�í Novák 28.8.2006

Razítko 

P�ílohy
Osv�d�ení o vylou�ení nebezpe�ných vlastností �. 005/2003 
Protokoly o výsledcích zkoušek 
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 P�íloha �. 5 P�íklad zpracovaného ZPO (na základ�
odborného úsudku)

Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

ZPO pro za�ízení

� skládka  � využití na povrchu terénu 

Identifikace dodavatele (p�vodce a oprávn�né osoby) odpadu 

ID dodavatele 

název: OÚ Horní Dolní

adresa: 
Horní Dolní 

I�: 22222222 

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název: OÚ Horní Dolní 

adresa: 
Horní Dolní 

I�: 22222222 

ZÚJ:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO  
jméno:  
Ing. Ji�í Novák,

bydlišt�:
Horní Dolní 2 

tel.: 422981313 

fax:  

e-mail novak.jiri@atlas.com
ID oprávn�né osoby 

název:

adresa:  

I�:

ZÚJ:

ID provozovny, kde odpad vznikl 

název:

adresa:  

I�:

ID osoby odpov�dné za info 
v ZPO  

jméno:  

bydlišt�:

tel.:

ZÚJ: fax:  

e-mail:

Odpad (za�azení podle Katalogu odpad�)

Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu Sm�sný komunální odpad 

Katalogové 
�íslo 2 0 0 3 0 1

Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad ostatní OKategorie
odpadu

Odpad za�azený podle Katalogu odpad� jako odpad nebezpe�ný N
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Odpad, kterému byla kategorie nebezpe�ný odpad p�i�azena v souladu s § 6 odst. 1 
písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb. a nemá v Katalogu odpad�
kat. �íslo ozna�ené hv�zdi�kou ("*") 

O/N
P�edpokládané množství 
odpadu v dodávce: 

P�edpokládaná �etnost dodávek odpadu 
srovnatelných vlastností: 

P�edpokládané množství odpadu 
dodaného do za�ízení za rok: 

Úplná specifikace odpadu p�vodcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu 

Informace o 
technologii vzniku 
odpadu / zm�ny
výrobního 
procesu, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 

Odpad vznikající na území obce sb�rem od fyzických osob.  

Informace o 
surovinách 
vstupujících do 
procesu vzniku 
odpadu/ zm�ny
surovin, které 
mohou mít vliv na 
zm�ny vlastností 
odpadu, 
s ohledem na 
další nakládání 

Z odpadu jsou vyt�íd�ny nebezpe�né složky. 

Fyzikální nebo 
jiné vlastnosti 
odpadu 
(konzistence, 
barva,… atd.) 

Vý�et
nebezpe�ných
vlastností odpadu 

�� H1 Výbušnost �� H7 Karcinogenita 

�� H2 Oxida�ní schopnost �� H8 Žíravost 

�� H3-A Vysoká ho�lavost �� H10 Teratogenita 

�� H3-B Ho�lavost �� H11 Mutagenita 

�� H4 Dráždivost �� H13 Schopnost uvol�ovat NL do ŽP p�i nebo po ods. 

�� H5 Škodlivost zdraví �� H14 Ekotoxicita 

�� H6 Toxicita ��  nejsou
Byl odebrán 
vzorek pro zjišt�ní
vlastností 
odpadu? 

�� ANO Doložte Protokol o odb�ru a Protokol o výsledcích zkoušek 
�� NE
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Tab. 2.1 
Výluh I 

Tab.
2.1

Výluh
IIa

Tab.
2.1

Výluh
IIb

Tab.
2.1

Výluh
III

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Typ 
analýz

Po�et
analýz

Za
období

Po�ty a typy 
laboratorních
analýz 
prokazujících 
vlastnosti odpad�

Tab.
4.1

Tab.
10.1

Tab.
10.2

Jsou stanoveny 
kritické ukazatele? �� ANO Doložte záznamy o výsledcích m��ení za poslední rok 

�� NE

Kritické ukazatele 
(klí�ové pro 
možnost p�ijetí
odpadu do 
za�ízení) 

Jsou stanoveny a pravideln� ov��ovány s �etnostíx za rok tyto: 
 NE 

��jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje spln�ní podmínek dle p�ílohy �. 8 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v této p�íloze vyhlášky) 

Odpady, jejichž 
ZPO není t�eba 
vypracovat na 
základ� výsledk�
zkoušek 

��nelze odebrat reprezentativní vzorek

��odpad lze zhodnotit dle odborného úsudku 
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: Vodný výluh p�ipravený z 
odpadu postupem dle �SN EN 12457-4 (83 005) 
nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 2 vyhlášky �. 294/2005 Sb. pro 
výluhovou t�ídu �íslo 

I IIa IIb III

Odpad nep�ekra�uje v žádném z ukazatel� nejvýše p�ípustné 
hodnoty uvedené v p�íloze �. 4, tab 4.1 vyhlášky �. 294/2005 
Sb.

�� ANO�NE
�� NEHODNOCENO 

Obsah TOC v sušin� odpadu nep�ekra�uje povolený limit 
uvedený v p�íloze �. 4 k vyhlášce �. 294/2005 Sb. pro skupinu 
(podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci. Skupina 
(podskupina) skládky, pop�. sektor skládky, na kterou m�že 
být odpad vzhledem k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a 
složení uložen 

zpracovat 
odbor.úsudek

viz Poznámky 

odborný úsudek:

S-OO1 S-OO2 S-NO
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Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Povolené p�ekro�ení limitních 
hodnot ukazatel� stanovených 
v tabulce �. 2.1 (nesmí být 
p�ekro�en DOC) 
P�íloha �. 4, bod 10 
P�íloha �. 11, bod 1d), 2d), 3e 

Ukazatel:

Za�ízení:

Odpad bude odstran�n na 
skládce – ur�ete mísitelnost 
odpadu s jinými druhy odpad�,
pop�. další opat�ení

� není riziko nežádoucích reakcí 
� existuje jisté riziko�stanovit podmínky mísitelnosti a pop�. p�íslušná opat�ení po 
p�ijetí odpadu na skládku: 

Není znám žádný problém 

Úprava odpadu � Odpad neupraven – výjimka dle §4 odst. 5 vyhl. �. 294/2005 Sb. 
� Biologická úprava 
� Fyzikáln�-chemická úprava 
� Úprava složení odpadu 
� Jiné zp�soby úpravy odpadu – vyt�íd�ní nebezpe�ných složek 

Ozna�it skupinu skládky 
� skládka S-IO 
� skládka S-001 

� skládka S-002 
� skládka S-003 

� skládka S-NO 

Ozna�it zp�sob využití na 
povrchu terénu 

� uzavírání skládky (ochranná vrstva kryjící t�snící vrstvu skládky, svrchní 
rekultiva�ní vrstva) 

� rekultivace vyt�žených povrchových d�lních d�l
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

� terénní úpravy nebo rekultivace (krom� rekultivace skládek) 
� < 1 m pod povrch 
� > 1 m pod povrch 

Poznámky, další informace o odpadu, p�ílohy atd. 
Zde uve�te další informace k popisovanému odpadu, nap�íklad informace o p�ílohách (�íslo protokolu o odb�ru vzorku, �íslo
protokolu o výsledcích zkoušek apod.), prohlášení p�vodce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti 
odpadu ke kompostování atd. (viz. odkazy v základním popisu)  



88

Základní popis odpadu ZPO 
(v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní, a v souladu s vyhláškou �.

294/2005 Sb.) 
Odborný úsudek: 
Odpad vznikl sb�rem od fyzických osob. Byly v n�m vyt�íd�ny nebezpe�né složky a složky využitelné 
recyklací. Neobsahuje tudíž složky �inící odpad nebezpe�ným. 
Vzhledem k povaze odpadu, který je tvo�en velmi nesourodou sm�sí nejr�zn�jších typ� materiál� je 
prakticky nemožné odebrat reprezentativní vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem 
vzorkovaného celku. 
Tyto záv�ry vycházejí z �lánku 1.1.4. odstavce b) a c) Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, ze které vychází 
vyhláška 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpad� na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

�estn� prohlašuji že: 
� všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné 
� odpad nelze využít ani jinak odstranit na základ� posouzení v souladu § 11 odst. (3) zákona �. 185/2001 Sb., 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
� nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v bod� A p�ílohy �. 5 
vyhlášky �. 294/2005 Sb. 
� odpad lze ukládat na skládku za ur�itých podmínek stanovených ve vyhlášce �. 294/2005 Sb. 
� biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nep�esahuje 75 % 
� odpad neodpovídá svými vlastnostmi požadavk�m �SN 46 5735 Pr�myslové komposty 

Datum: Jméno a p�íjmení osoby odpov�dné za informace v 
ZPO:

Razítko 

28.8.2006 
Ing. Ji�í Novák 

P�ílohy

Ing. Leoš Křenek, v. r.
ředitel odboru odpadů
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SDĚLENÍ

1.

SDĚLENÍ

odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC MŽP o adrese, na které se 
plní ohlašovací povinnost do Integrovaného registru znečišťování

V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o in-
tegrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ,ve znění pozdějších předpisů, a  §3 odst.2 nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování, je adresa pro elektronické ohlašování do Integrovaného registru 
znečišťování a dalších údajů ve smyslu § 4 výše uvedeného nařízení vlády: 

http://www. podatelna@centralniohlasovna.cz

Z elektronické podoby hlášení do Integrovaného registru znečišťování se vytiskne listinná podoba ohlášení a ta se zasílá 
na adresu:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, 
Centrální ohlašovna, 

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10.

Ing. Jaroslava Honová, v. r.

ředitelka oboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
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Mgr. Tomáš Bartonička, PhD.
Přírodovědecká fak. Masarykovy univerzity, KZE
Kotlářská 2
611 37 Brno
e-mail: bartonic@sci.muni.cz

Mgr. Jiří Bakeš
K Rybníčku 666
530 06 Pardubice
tel: 777 658 226
e-mail: j.bakes@hbh.cz

Mgr. Marek Banaš
Obránců míru 4
792 01 Bruntál
tel: 605 567 905
e-mail: marekban@centrum.cz
 
Mgr. Pavel Bauer
Balbínova 382, 261 01 Příbram II

prof. RNDr. Vladimír Bejček
Klešická 1554, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy

RNDr. Petr Blahník
Spořilovská 137, 503 41 Hradec Králové

2.

SDĚLENÍ

odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí k udělování 
autorizací podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění, pro účely provádění biologického hodnocení ve 
smyslu § 67 cit. zákona a zveřejnění seznamu autorizovaných osob

Zákonem č. 218/2004 Sb. byl s účinností od 28.4.2004 novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(dále jen „zákon“). Touto novelou byl mimo jiné v ustanovení § 45i odst. 3 zákona zaveden institut zvláštní autorizace 
k provádění posouzení podle § 45i zákona a k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona. Podmínky pro 
získání autorizace, její prodloužení a odnětí upravuje vyhláška č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny, která nabyla účinnosti dne 13.8.2004. Základním předpokladem pro získání autorizace je 
bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření a vykonání zkoušky odborné způsobilosti.  Autorizaci 
uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí. Autorizace je udělována na dobu 5 let a je možno ji opakovaně pro-
dloužit o dalších 5 let. Podmínkou prodloužení autorizace je podání písemné žádosti o její prodloužení, a to alespoň 
6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace.

RNDr. Jan Kender, v. r.
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Seznam osob, které získaly autorizaci dle § 45i odst. 3 zákona k provádění biologického hodnocení dle § 67 zákona 
v období od 3.5.2005 do 7.11.2006.

Kontaktní údaje autorizovaných osob jsou zveřejňovány na základě podkladů, které držitelé autorizace osobně poskytují 
Ministerstvu životního prostředí.
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e-mail: adrian.czernik@centrum.cz

Mgr. Jana Černá
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3.

SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání následující odvětvové technické normy vodního 
hospodářství:

TNV 75 7367 Jakost vod – Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)
Značná část chemických a biochemických reakcí probíhajících ve vodách a při úpravě a čištění vod závisí kromě 

hodnoty pH také na hodnotách oxidačně-redukčního potenciálu (ORP). Stanovení ORP je nezbytné pro výpočet forem 
výskytu (speciace) těch složek vody, které se vyskytují ve více oxidačních stupních. Protože většina oxidačně-redukčních 
reakcí závisí na hodnotě pH, je nutné současně měřit i tuto hodnotu. Mezní hodnoty pro oxidačně-redukční potenciál 
uvádějí legislativní požadavky pro jakost vody umělých koupališť (bazénové vody). 

Tato norma popisuje stanovení oxidačně-redukčního potenciálu ve všech typech vod, tj. v pitné vodě, přírodních vodách 
(povrchových a podzemních) a v odpadních vodách. Metoda umožňuje měření v rozsahu ± 1 500 mV.

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ a.s., oddělení technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

RNDr. Jan Hodovský, v. r.
ředitel odboru ochrany vod
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP  
s čtvrtletníkem EIA – IPPC – SEA 

a dalšími tiskovinami pro rok 2007 zasílejte na adresu

SEVT, a. s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné uvedených měsíčníků a čtvrtletníku s přílohami činí 750 Kč.
Jednotlivá čísla je možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.

Předplatitelé si mohou vyžádat elektronickou verzi periodik v pdf-souboru. 
Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete e-mail na adresu faq@env.cz a v něm 

uveďte periodikum, které chcete dostávat, zákaznické číslo, které máte 
přiděleno od SEVT, a abonentní adresu.
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