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Novela havarijní vyhlášky z pohledu 

chemického průmyslu 

• UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byl zástupce Svazu chemického průmyslu 

v přípravné skupině pro tvorbu novely vyhlášky 450/2005 Sb., vytvořené 

při MŢP 

 

• UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je servisní organizací pro Skupinu 

UNIPETROL, a.s. v oblasti komplexní ochrany ţivotního prostředí 

 

• Aktuální prezentace představuje posouzení dopadů novely vyhlášky do 

praxe chemických podniků, vzešlého z jednání technické skupiny 

„vodohospodářů“ při Svazu chemického průmyslu 

 

• Tato prezentace byla na seminář zpracována na ţádost zástupců MŢP, 

coţ je vzhledem k očekávanému riziku kritiky výsledků činnosti 

pracovníků MŢP ze strany chemického průmyslu uznáníhodné  
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Vyhláška 175/2011 Sb. 

• Hlavní změny: 

• Změna limitů mnoţství látek pro zpracování havarijních plánů  

• Změna limitů pro zacházení ve větším rozsahu a spojeným se 

zvýšeným nebezpečím pro vody 

• Doplněny definice (záchytná vana, havarijní jímka, nadzemní nádrţ 

apod.)  

• Stanovuje poţadavky na odborně způsobilou osobu podle § 39 odst. 

4 písm. d) vodního zákona včetně způsobu jejich „akreditace“ 

• Stanovuje postupy provádění zkoušek těsnosti 

• Doplněno „skládkování“ do nakládání se závadnými látkami 

• Doplnění zemědělských pozemků s místy pro uloţení hnojiv 

• Definuje – upřesňuje kontrolní systém 

• Doplňuje náleţitosti havarijního plánu pro ochranu vod 
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Základní principy rozhodování 

Zacházení ve větším rozsahu Původní Nové 

- kapalné závadné látky stacionární 500 l 1 000 l 

- kapalné závadné látky přenosné a obaly 1000 l 2 000 l 

- pevné celkové 1 000 kg 2 000 kg 

Zacházení při zvýšeném nebezpečí Původní Nové 

 - ZNZL (kapalné – pevné – přenosné) 10 l - 15 kg – 15 l Dtto 

 - NZL (kapalné – pevné – přenosné) 100 l - 150 kg – 150 l 250 l – 300 kg – 300 l 

• Eliminace nutnosti zpracovávat havarijní plán v případě existence 1 sudu o 

objemu 200 l v garáţi, u drobných podnikatelů a zemědělců pro zacházení 

při zvýšeném nebezpečí 

• Pozitivní pro provozovny a odloučená pracoviště  
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Nové definice a upřesnění 

• havarijní jímka  - jímka, záchytná vana nebo nádrţ určená k zadrţení 

závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z 

nádrţí, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s 

objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrţe v ní 

umístěné nebo do ní svedené (upraveno z ČSN 753415) 

• odborně způsobilá osoba – fyzická osoba, která je způsobilá podle § 

6a provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrţí určených pro 

skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných 

závadných látek, 

    Nutnost právnické osoby (zaměstnavatele) určit fyzickou osobu 

(zaměstnance) můţe znamenat rizika: 

• Právní důsledky odpovědnosti zaměstnance 

• Mzdové poţadavky 

• Personální náhrady nebo doplnění vzdělání 

• Náklady na školení či kvalifikaci 
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Upřesnění kontrolního systému 

• Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek plní alespoň jednu z 

těchto funkcí: 

• a) kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němţ je obsaţena 

závadná látka,  

• b) zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně 

horninového prostředí povrchových a podzemních vod, 

• c) trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,  

• d) senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo 

• e) senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uloţených mimo 

zařízení podle jiného právního předpisu na okolní prostředí (zemědělci – 

hnojiva) . 

• Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je moţné provést 

senzoricky kontrolu celého jejich vnějšího pláště, můţe být zaloţen na 

senzorickém pozorování uţivatelem nebo jím vyškolenou a pověřenou 

osobou. 

Upřesnění na reálný stav běţných kontrolních systémů v chemickém 

průmyslu  
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Základní principy kontroly těsnosti 

• Způsob provádění kontroly 

• uţivatelé závadných látek provádějí kontroly způsobem podle 

odstavců 2 a 3 a o jejich výsledcích vedou evidenci.  

• základem kontroly je vizuální prohlídka skladů a skládek,  

• posouzení jejich technického stavu,  

• kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a  

• kontrola funkčnosti systémů pro průběţné měření výšky hladiny 

a pro ochranu proti přeplnění.  

• Evidence výsledků kontrol 

• evidence kontrol je na vyţádání předkládána příslušnému 

vodoprávnímu úřadu a České inspekci ţivotního prostředí, 

případně jiným kontrolním orgánům podle jiného právního 

předpisu, včetně technické výkresové dokumentace 

kontrolovaných zařízení. 

Riziko opomenutí jednoho z poţadovaných postupů;  není upřesněn 

způsob evidence (elektronická je moţná) 
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Činnost OZO podle § 39 odst. 4 písm. d) 

vodního zákona: 

• nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem 

stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet 

těsnost potrubí nebo nádrţí určených pro skladování a prostředků pro 

dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek; těsnost nádrţí 

určených pro skladování ropy nebo ropných produktů s minimálním 

objemem 1 000 m3, lze, pokud není výrobcem stanovena lhůta kratší, 

zkoušet nejméně jednou za 20 let 

• OZO – odborně způsobilá osoba: 

• Prokazatelně se seznámí s potrubím - nádrţí – prostředkem pro 

skladování či dopravu... závadných látek 

• Vypracuje předpis pro provedení zkoušky (dle EN 473 je jiţ zpracován)  

• Posoudí technický stav (vizuálně) zařízení…závadných látek 

• Posoudí výstupy kontrolního systému 

• Provede zkoušku těsnosti (viz.dále) 

V zákoně omezení pouze ZNZL a NZL; nelze vyţadovat pro závadné 

látky – rozpor se zákonem, nicméně platí zákon 
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Činnost OZO podle § 39 odst. 4 písm. d) 

vodního zákona: 

Provede zkoušku těsnosti podle § 3a, odst.2 písm.: 

a) - v souladu s odpovídající normou (např. 753415  a 750905) – nejsou 

závazné a platí jen pro ropné látky nebo vody! 

b)  - náhradním způsobem pokud to nelze dle písm. a): 

1) kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro 

zjišťování úniku závadných látek ze zkoušené nádrţe nebo 

potrubí z důvodů jeho netěsnosti 

2) zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, 

zeminy nebo půdy v okolí nádrţe nebo potrubí 

3) kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrţi 

nebo 

4) senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrţe nebo potrubí. 

• Sloţitost prokazování, ţe to nejde (izolace, MaR, malý prostor apod.) 

• Aktuální stav alespoň jedné ze sloţek dotčeného ŢP 

• Měření nemá definovanou přesnost; znamená to kalibraci měření nebo 

vlastní měření, případně nezávislé měření? 

• Senzorickou kontrolu nelze pouţít na prostředek pro dopravu (ADR) 
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Specifikace OZO - §6a 

(1)Buď certifikát dle EN 473 nebo předpoklady: 

a) zdravotní způsobilost – LPP včetně oční 1x za 3 roky (dle char. práce), 

b) vzdělání a praxi v rozsahu: 

1) VŠ vzdělání technických věd a technologií (vodní stavby, hydrogeolog nebo 

hydrochemik) + 1 rok praxe 

2) SŠ úplné vzdělání ve stavebnictví  + 3 roky praxe v oboru 

3) SŠ vzdělání s výučním listem a + 6 roků praxe ve strojírenství, strojírenské výrobě 

nebo stavebnictví  

c) znalosti právních předpisů a technických norem upravujících provoz, údrţbu a zkoušení 

příslušného zařízení dle druhu jejich konstrukce a skladované závadné látky. 

Zdravotní způsobilost je v chem. průmyslu standardem  

Vzdělanostní poţadavky se zásadně odchýlily od původních návrhů: 

• definice VŠ vzdělání je zřejmě z meziresortních připomínek a nemá 

souvislost s řešenou problematikou 

• v definice úplného SŠ úplné vzdělání absentuje technický směr 

Znalosti norem se obtíţně prokazuji (stačí zápis do „karty“ o přečtení) 
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Specifikace vzdělání OZO 

Kvalifikace pro specifické kontroly náhradním způsobem: 

1) kontrola výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování 

úniku závadných látek ze zkoušené nádrţe nebo potrubí z důvodů 

jeho netěsnosti 

2) zjištění a vyhodnocení aktuálního stavu podzemní vody, zeminy 

nebo půdy v okolí nádrţe nebo potrubí  

OZO musí mít příslušné vzdělání z oboru hydrogeologie nebo 

hydrochemie a být drţitelem osvědčení k vyhodnocování výsledků 

geologických prací v oboru sanační hydrogeologie 

3) kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrţi  

4) senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrţe nebo potrubí. 

OZO musí mít vzdělání v oblasti technických věd a technologií se 

zaměřením na hydrogeologii či hydrochemii 

Zásadní chyba celé vyhlášky – zdvojení vzdělanostních poţadavků na 

OZO, zásadní odklon od původních tezí a dohod 

Odstavec 3 (definuje vzdělání jen pro náhradní způsob) je v rozporu s 

odst. 1-2  (definují vzdělání pro oba způsoby – dle normy i náhradní) 
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Praktické provádění zkoušek těsnosti v 

chemickém průmyslu 

Systém zkoušek je zaloţen na pyramidě 

• Denní kontroly integrity (směnový pracovník) 

• Kontrolní prohlídky (technik-mechanik) – čtvrtletní 

• Roční prohlídky (zkoušky těsnosti) – tříleté 

• Zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky – pěti aţ devítileté 

• Zkoušky – NDT dle EN 473 jsou jen dílčí součástí kontrol těsnosti, 

rozhodně nejsou hlavní a garantující kontrolou těsnosti  pro zařízení 

Zkoušky provádí  

- Ve vyhrazených zařízeních revizní technici 

- V ostatních zařízeních technici údrţby (interní i externí)  

Zkoušky provádí  

- Revizní technici s průkazem dle příslušných vyhlášek 

- Zkušení technici údrţby 

- Dílčí částí těchto zkoušek mohou být nedestruktivní defektoskopické 

kontroly, prováděné pracovníky zkušeben  dle EN 473  
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Praktické provádění náhradního způsobu? 

Provádění zkoušky těsnosti náhradním způsobem a to: 

1. kontrolou výstupů z kontrolního systému zřízeného pro zjišťování úniku 

závadných látek ze zkoušené nádrţe nebo potrubí z důvodů jeho netěsnosti – je 

tím myšlen onen kontrolní systém dle §3? 

• kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němţ je obsaţena 

závadná látka,  

• Provádí technik-mechanik, metrolog, certifikát/školení od výrobce (ETK), 

v Ex provedení, vyhrazené el. zařízení - vzdělání dle vyhl.č. 50/78, 

obsluha zařízení – OZO dle zák. 309/2006 (zaměstnanec), revizní technik 

• zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového 

prostředí povrchových a podzemních vod, 

• Provádí hydrogeolog, geolog, hydrochemik 

• trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,  

• Dtto jako první odráţka 

• senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo 

• Provádí technik-mechanik, revizní technik 

• senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uloţených mimo zařízení 

podle jiného právního předpisu na okolní prostředí (zemědělci – hnojiva) . 

• Provádí technik-mechanik, stavař či ..kdokoliv inteligentní“ 
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Praktické provádění náhradního způsobu? 

Provádění zkoušky těsnosti náhradním způsobem a to: 

2) zjištěním a vyhodnocením aktuálního stavu podzemní vody, zeminy nebo 

půdy v okolí nádrţe nebo potrubí 

• Provádí hydrogeolog, geolog, hydrochemik 

3) kontrolou měřením poklesu hladiny skladované látky v nádrţi nebo 

• Provádí technik-mechanik, revizní technik 

4) senzorickou kontrolou stavu zkoušené nádrţe nebo potrubí. 

• Provádí technik – mechanik, stavař, revizní technik 

Definice OZO pro náhradní způsob se má vztahovat jen na hodnocení 

ekologického stavu půdy nebo podzemní vody, nikoliv na kontrolu 

těsnosti výstupů sondy na měření podtlaku či vizuální kontrolu sváru 

nádrţe => 

 

- Definice OZO musí doznat změny ve smyslu původních návrhů 

novely vyhlášky 
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Praktické provádění náhradního způsobu? 

Návrh změny poţadavků na OZO pro náhradní způsob: 

-Hydrogeolog, sanační geolog jen pro činnosti uvedené v bodě 2 

- návrh:Pro provádění zkoušek těsnosti náhradním způsobem 

podle § 3a odst. 2 písm. b) bodu   2 musí mít odborně způsobilá 

osoba příslušné vzdělání z oboru hydrogeologie nebo 

hydrochemie a být drţitelem osvědčení k vyhodnocování 

výsledků geologických prací v oboru sanační geologie 

-Pro činnosti  v bodě 1, 3 a 4 platí poţadavky vzdělanostní, 

kvalifikační a zdravotní 

-Návrh:V případě, ţe pro provedení zkoušky těsnosti podle § 3a 

odst. 2 písm. a) neexistuje odpovídající systém certifikace a pro 

náhradní zkoušky těsnosti prováděné podle § 3a odst. 2 písm. b) 

bod 1, 3 a 4 musí odborně způsobilá osoba splnit následující 

předpoklady: 
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Čestné prohlášení 

Formulář pro zařazení na seznam odborně způsobilých osob pro 

provádění zkoušek těsnosti: 

1)podle § 3a odst.2 písm. a)  - tj. pro zkoušky dle norem např. 75 0905 

2)Podle § 3a odst.2 písm. b)  - tj. pro zkoušky náhradním způsobem 

• Pro jednoznačně definované postupy v ČSN normách je nutné vyplňovat 

podrobný popis proškolení 

• „OZO“ bez certifikátu musí posílat jen osvědčení o zdravotní způsobilosti, 

případně kopie vysvědčení, pokud je to „oprávnění“ 

• Chybí povinnost poslat vysvědčení dle písmena b)   

• Hrozí lidová tvořivost (od kopírování definice závadné látky aţ po „louh“) 

• Zaslat doklad o zdravotní způsobilosti = náklady na LP – výpis ze zdravotní 

dokumentace podléhá lék.tajemství? + kaţdou novou LP znovu 

• Vše ověřené fotokopie = další náklady (jedna OZO cca 200 Kč) 

• Manipulace s pojmy – osvědčení, oprávnění a certifikát..chybí však         

doklad o nabytém vzdělání, který nicméně kaţdý rád pošle či doplní 

• Není řešeno, zda OZO chce poskytovat sluţbu externě – změna v přípravě 
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Písemný předpis zkoušky 

Obsah písemného předpisu zkoušky (PPZ) podle podle § 3a odst.2 písm. a):  

1. Pouţitá zkušební metoda: odkaz na ČSN 

2. Rozsah platnosti:  čeho – pokud PPZ tak na dobu ţivotnosti zařízení 

3. Pouţité normy a předpisy: odkaz na vodní zákon, vyhlášku, ČSN a pr.předpis 

4. Kritéria přípustnosti: vyhovuje, těsný, obstál ?? 

5. Poţadavky na kvalifikaci personálu: odkaz na vyhlášku 

6. Zajištění BOZP: odkaz na provozní předpis 

7. Rozsah zkoušky:  ??? 

8. Parametry zkoušky: ??? 

9. Poţadavky na materiál: metr..čistá voda..tuţka, papír 

10. Poţadavky na prostředí: ??? 

11. Zkušební zařízení: metr 

12. Schéma zapojení: ??? 

13. Postup zkoušky: odkaz na ČSN 

14. Vyhodnocení zkoušky: vyhovuje, těsný, obstál  

15. Zpracování výstupu zkoušení: ??? 

16. Předání protokolu: komu., kam.. 

17. Způsob archivace: čeho – předpisu nebo protokolu 
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Písemný předpis zkoušky 

Obsah písemného předpisu zkoušky (PPZ) podle podle § 3a odst.2 písm. b):  

1. Zdůvodnění, proč byla pouţita náhradní zkouška náhradní zkouška těsnosti 

2. Rozsah platnosti 

3. Pouţité postupy, normy a předpisy 

4. Kritéria přípustnosti 

5. Poţadavky na kvalifikaci personálu 

6. Zajištění BOZP 

7. Rozsah zkoušky  

8. Parametry zkoušky 

9. Postup zkoušky 

10. Vyhodnocení zkoušky 

11. Zpracování výstupu zkoušení 

12. Předání protokolu 

13. Způsob archivace 

Zdůvodnění náhradního způsobu – subjektivní  vs. objektivní  
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Změny v havarijním plánu 

 

• Bezpečnostní list nebo ILNO, pokud není, uvedou se vlastnosti 

(původně obráceně) = obrovský nárůst objemnosti dokumentu 

• Seznam zařízení včetně schematického zakreslení (ne tech.výkres) 

• Popis cesty odtoku OV, kanalizace, dešťových vod (ne rozsáhlé mapy) 

• Vypuštěna povinnost evidovat výsledky kontrol těsnosti a funkčnosti 

kontrolního systému z plánu 

Bez výrazných dopadů na chemický průmysl vyjma nákladného 

kopírování bezpečnostních listů jako příloh havarijního plánu  
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Poznatky, dopady: 

• Definice OZO je kombinací dostupné (certifikát dle EN 473) a moţné 

(zdraví, vzdělání, znalost,zkušenost) kvalifikace 

• Nemoţnost napravit chyby v zákoně (např. skládkování) 

• Drobná administrativní úspora státní správy díky změně limitů 

• Snaha vytvářet univerzální ČSN / EN 

• Vysoké náklady a administrativní náročnost podnikajících subjektů 

(školení osob, vytváření postupů, evidence OZO, evidence výsledků 

kontrol, zavedení interních norem) 

• Dílčí zájmy vytváří zmatky a rozporné ustanovení vyhlášky 

• Některá ustanovení jsou v rozporu se zákonem, jiná nelze splnit 

• Nejasnost v kvalifikaci OZO pro zkoušky a zkoušky náhradním způsobem 

• Navrţená změna poţadavků na OZO teprve umoţní realizaci zkoušek 
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Návrhy a opatření: 

• Chemický průmysl: 

• Vyhodnotit aplikaci novely v chemickém průmyslu především v 

oblasti splnění poţadavků na OZO - provedeno 

• Stanovit jednotný přístup k aplikaci novely v praxi – v přípravě 

• Připravit reakci na zásadní a nepřijatelné ustanovení vyhlášky – 

vzdělanostní poţadavky na OZO pro náhradní způsob – v 

přípravě s ohledem na návrh změny poţadavků na OZO 

• Aplikovat dosavadní „sofistikovanější“ systémy zkoušek těsnosti 

na novelu vyhlášky 

• Státní správa:  

• Připravit metodický pokyn 

• Připravit návrh změny poţadavků na OZO - provedeno 

• Zpracovat novelu (opravu) vyhlášky  -  
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Vyhláška 175/2011 Sb. 

Děkuji za pozornost 

 

 
Bc. Václav Vondra 

Vedoucí odboru ekologických zátěţí 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Litvínov - Záluţí 


