




Zkušenosti se základním 

hodnocením rizika 

ekologické újmy 

 

- plakátové sdělení 



Formulář základního hodnocení 

Část B Body 

Množství chemických látek a směsí5) umístěných v místě provozní činnosti uvedené 

pod body 10 a 11 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro látky či směsi 

a) Vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300 0,5 t 10 

b) Toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301 5 t 10 

c) Nebezpečné pro životní prostředí R50, H400 10 t 10 

d) Nebezpečné pro životní prostředí R51, R-52, R-53, R-54, R- 

55 a R-56, H411, H412, H413 

20 t 10 

5. 

e) Látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R29, 

EUH029 

0,5 t 10 

6. Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v 

příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro 

 a) závadné látky6) množství 2000 l nebo 2000 kg 5 

 b) nebezpečné závadné látky7) množství 150 l nebo 150 kg 5 

 c) zvlášť nebezpečné závadné látky7) množství 15 l nebo 15 kg 5 

7. Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými 

odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními podle 

jiného právního předpisu8) 

 a) s nebezpečnými odpady9) 5 

 b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními10) 5 

Mezisoučet části B  

 

Část A 

1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště, 

identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele: 

2. Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu 

příslušného provozovatele nebo jeho člena: 

3. Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu: 

4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení 

rizika a jeho identifikace, například provozní zařízení, sklad, mezideponie, odpadní 

jímka, úložné místo pro nakládání s těžebními odpady, výpustní objekt, objekt nebo 

zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy; 

souřadnice GPS v libovolném formátu: 

 

Část F 

25. Celkový počet dosažených bodů 

26. Datum a podpis 

 

. 

. 

. 
 

- příloha č. 1 NV 295/2011 SB. 

o způsobu hodnocení rizik 

ekologické újmy a bližších 

podmínkách finančního 

zajištění 



1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení, 
  

2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu, 
  

3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení, 
  

4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních  
    podléhající povolení, 
  

5. odběr povrchových vod podléhající povolení, 
  

6. odběr podzemních vod podléhající povolení, 
  

7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné 
    energie podléhající povolení, 
  

8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení, 
  

9. zacházení se závadnými látkami,  
  

10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo  
   biocidními přípravky, 
  

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

12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, 
  

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

14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení, 
  

15. nakládání s těžebním odpadem, 
  

16. provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle jiného právního předpisu. 

Kdo je provozovatel  
– seznam provozních činností dle z.č. 167/2008 



Výjimky   
z povinnosti zpracovat ZHR 

• pro mobilní zařízení, u něhož nejde stanovit přesné místo  provozní činnosti  
 

• pro ostatní činnosti, které mohou způsobit ekologickou újmu, ale nejsou výslovně 

  uvedeny v příloze č. 1 NV 
 

• v případě provozní činnosti č. 9, kdy příslušný provozovatel zachází se závadnými  

 látkami, nebezpečnými závadnými látkami nebo zvlášť  nebezpečnými závadnými látkami  

 v celkovém množství, které nedosahuje limitů stanovených v části B přílohy č. 1 NV 
 

• nebezpečné chemické látky a přípravky nebo  závadné látky součástí zařízení, jsou  

 v něm pevně (hermeticky) uzavřeny, s těmito látkami se nenakládá a provozovatel 

 používá zařízení pro provozní činnost neuvedenou  v příloze 1 ZEÚ 
 

• finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který vypouští 

  odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť 

  nebezpečné  závadné látky    



Nakládání se závadnými látkami či 

nebezpečnými chemickými látkami  
Provozní činnost č. 9 a č.10 

….vyplňování části B 

Provozní činnost č. 9  
 

•odvoditelná od konkrétního správního aktu činnost, při 

jejímž  vykonávání je nezbytné naplnit § 39 odst. 2 a 4 

zákona   č. 254/2010 Sb.  (disponovat schváleným 

havarijním plánem)  
 

• spojena s provozní činností a místem provozní činnosti, 

kterým se pro danou provozní činnost považuje „ucelené 

provozní  území“ dle § 2 písm.f)   vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

(havarijní  

  vyhláška) 

Provozní činnost č. 10  
 

• „výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení,   označování a  

    vnitropodniková doprava" (viz § 44a odst. 1 zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně 

    veřejného zdraví).  
 

• odvoditelná z konkrétního správního aktu (správního rozhodnutí, povolení  

 či souhlasu, kolaudační rozhodnutí/souhlas – skladování), z havarijního plánu, 

  živnostenského oprávnění či z předmětuobchodní činnosti spočívající v nakládání  

  s těmito látkami.   
 

• chemické látky - mají příslušné "R" věty dle přílohy č.1 NV 295/2011Sb  

                             nakládání s nimi = provozní činnost č. 10  

                             (daná látka již není znovu hodnocena v rámci provozní činnosti 9) 
 

                           -nemají příslušné "R" věty dle přílohy č.1 NV 295/2011Sb.,  

                            tzn. nakládání s nimi = provozní  činnost č. 9  

 

 



Výjimky   

z vyplňování části B 

Pro provozní činnosti č. 3, 5, 6, 7, 8 se část B nevyplňuje 

a zpracovatel pokračuje ve vyplňování částí C. 

 

Pokud počet dosažených bodů v mezisoučtu části B má 

hodnotu 0, potom provozovatelé provozních činností č. 9, 10, 11, 

14 a 15 nevyplňují část C. 

 

Provozovatel   provozní  činnosti   č. 14   s povolením  

na  topné medium plyn  a při jehož činnosti  nevznikají 

chemické látky ani odpady, nevyplňuje část B a C. 



Přeprava nebezpečných chemických 

látek a přeshraniční přeprava 

odpadu   

Provozní činnost č. 11 a č.13 

Hodnocení rizik se provádí pouze pro objekty a zařízení určené  

pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které má 

provozovatel ve vlastnictví nebo nájmu.  



Nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a 

genetickými produkty  

Provozní činnost č. 12 

Na konečné uživatele GMO schválených pro uvedení do oběhu 

(zemědělec, který koupí GM osivo, pěstuje GM odrůdu a skladuje sklizené 

GM zrno pro svou potřebu, dále zemědělec, který krmí GM krmivem, 

spotřebitel) se bod 12 přílohy č. 1 zákona o újmě nevztahuje, neboť se 

nejedná o nakládání s GMO ve smyslu definice uvádění do oběhu. 



Kontaktní údaje 

Ing. Šárka Mikundová 

Sarka.mikundova@mzp.cz 

Ing. Alexandra Skopcová 

Alexandra.skopcova@mzp.cz 



DĚKUJI ZA POZORNOST 



 


