Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod
Ministerstva životního prostedí pro provádní podrobného hodnocení
rizika ekologické újmy
Postup pi provádní podrobného hodnocení rizika ekologické újmy dle pílohy . 2
k naízení vlády . 295/2011 Sb. o zpsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších
podmínkách finanního zajištní.

l. 1
Úvod

Ministerstvo životního prostedí stanovuje tímto metodickým pokynem zpsob provádní
hodnocení rizik ekologické újmy vyplývající z ustanovení zákona . 167/2008 Sb., o
pedcházení ekologické újm a o její náprav a o zmn nkterých zákon, ve znní
pozdjších pedpis (dále jen „zákon“). Metodický pokyn je zamen na zpracování
podrobného hodnocení rizika ekologické újmy a jeho jednotlivé íslované odstavce sledují
azení ástí a bod uvedených v píloze . 2 k naízení vlády . 295/2011 Sb., o zpsobu
hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finanního zajištní (dále jen
„naízení vlády“).
Tento metodický pokyn je uren píslušným právnickým a podnikajícím fyzickým osobám,
ale má pomoci také orgánm státní správy, zejména kontrolním orgánm, které budou
provádt kontroly podle zákona.
l. 2
Základní pístupy k podrobnému hodnocení rizika

Podrobné hodnocení rizika probíhá v obdobných krocích jako základní hodnocení rizika a
jeho cílem je zejména odhad náklad na nápravná opatení (vetn preventivních opatení).
V pípad, že odhad výše náklad na nápravná a preventivní opatení pekroí 20 milion K,
zabezpeuje provozovatel finanní zajištní k náhrad tchto náklad podle zákona.
Toto hodnocení se zpracovává jako písemný dokument, ve kterém jednotlivé kapitoly tohoto
dokumentu píslušn zohledují požadavky jednotlivých ádk, seskupených do ástí A až F
pílohy . 2 k naízení vlády.
Pi zpracování podrobného hodnocení rizika provozovatel se schválenou dokumentací pro
objekty nebo zaízení zaazené do skupiny A podle zákona . 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií dokumentuje pouze ást D a F pílohy . 2 naízení vlády. Píslušný
provozovatel, který má schválenou dokumentaci pro objekty nebo zaízení zaazené do
skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií, dokumentuje v podrobném hodnocení
rizika pouze ást F pílohy . 2 naízení vlády.
Popis místa innosti, uvedený v ásti C a popis okolí – pedmtu ochrany, na kterém mže
vzniknout ekologická újma, uvedený v ásti D, zvlášt v bodech 16 a 17, se provádí
pimen z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy vzhledem ke scénám vzniku
ekologické újmy uvedeným v ásti E. Pokud není nkterý z bod pro provádné podrobné
hodnocení rizika relevantní, tuto skutenost zpracovatel výslovn uvede a odvodní.
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l. 3
Zpsob provádní a náležitosti podrobného hodnocení rizika

ást A (identifikaní)
1. Obchodní firma, název nebo jméno, popípad jména, a píjmení, sídlo nebo bydlišt,
identifikaní íslo osoby (IO) a datová schránka píslušného provozovatele.
2.
Jméno, popípad jména, píjmení, telefon a e-mailová adresa statutárního orgánu
píslušného orgánu nebo jeho lena.
Jméno a telefonické spojení na osobu (popípad osoby), která podrobné hodnocení
zpracovala (jméno, píjmení, telefon, email, pop. íslo autorizace/osvdení o odborné
zpsobilosti podle zvláštních pedpis (vetn údaj kdy byl tento dokument vydán, pod
jakým .j. a kým).
3. Provozní innost, popípad innosti, oprávnní a povolení k provozní innosti, popípad
innostem, další provozní a havarijní ády, které se vztahují k místu provozní innosti,
pro které se zpracovává hodnocení rizika a ze kterých hodnocení rizika vychází.íslo
poadí provozní innosti z jejich seznamu v píloze . 1 zákona. Pokud provozovatel
provádí více provozních inností uvedených v píloze, uvede jejich celkový výet. Název
a poloha místa provozní innosti, pro které se zpracovává podrobné hodnocení, se uvede
popisem jeho užití jako napíklad provozní zaízení, skladišt, jímka. Poloha místa
innosti pro kterou se hodnocení rizika provádí je možno provést geodetickým
zamením, odetem z mapy, mením GPS nebo odetem z mapy nap. na serveru
http://geoportal.gov.cz nebo na http://nahlizenidokn.cuzk.cz .
ást B (rekapitulace)
4. Výsledek základního hodnocení rizika a uvedení možných scéná, materiál a látek,
které mohou zpsobit ekologickou újmu a pro kterou bylo rozhodnuto provést podrobné
hodnocení rizika. Pokud základní hodnocení rizika provádno nebylo, tato skutenost se
uvede a zdvodní.
ást C (popisná - místo provozní innosti)
5. Popis místa provozní innosti píslušného provozovatele jako celku, tak i jejich
jednotlivých ástí významných z hlediska vzniku ekologické újmy (provozní, skladovací
a manipulaní místa, potrubní i jiné dopravní trasy nebezpených látek mezi
technologiemi, infrastruktura a ostatní).
6. Graficky zpracovaný plán místa provozní innosti (v odpovídajícím pimeném
mítku) rozlenný na jednotlivé objekty a zaízení, schéma systému vnitních
komunikací a píjezdových cest.
7. Graficky zpracovaný plán (v odpovídajícím pimeném mítku 1: 5 000 nebo 1: 10
000) okolních staveb a okolní infrastruktury. Tento plán musí umožnit mení
vzdáleností k jednotlivým pedmtm ochrany (viz podrobn v ásti D).
8. Graficky zpracovaný plán (1: 1 000) zpevnných nepropustných ploch stáecích a
manipulaních míst, dopravních tras souvisejících s místem provozní innosti,
znázornní nezabezpeených ploch z hlediska možného zneištní horninového
prostedí a podzemních vod (havárie na místech, kde se nacházejí potrubní mosty,
kolektory, možné havárie pi manipulaci a doprav).
9. Pehled a popis provozních inností s potenciálem rizika vzniku ekologické újmy, tzn.
popis mechanických inností, chemických a fyzikálních reakcí, a biologických popces,
které jsou použity pro výpoty a modely vybraných scéná vzniku ekologické újmy.
Chování nebezpených látek za normálních a pedvídatelných nehodových podmínek
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

zahrnuje provozní teploty a tlaky v prbhu najíždní, regenerace, bžných provozních
podmínek a v pípad odstávky nebo za jiných okolností; dále chování reakní smsi v
prbhu a následn po perušení technologického procesu; chování skladovaných
materiál za normálních provozních podmínek, následn po selhání funkce nebo
poškození zaízení a následné zmn skladovacích podmínek; kontaminaci vznikajících
produkt; selhání funkce ochranné obálky zaízení (loss of containment), které má za
následek únik nebezpených látek do okolí apod.
Pehled a popis inností souvisejících s manipulací, nakládkou, vykládkou, pepravou,
potrubní dopravou chemických i závadných látek, chemických smsí, odpad nebo
vybraných výrobk. Popis nebezpených inností (proces nebo skladování) musí
ukazovat úel a základní charakteristické rysy píslušných provoz v objektu nebo
zaízení, které jsou dležité pro bezpenost a mohou být zdrojem nebezpeí a vytvoit
nebezpené situace v objektu nebo zaízení. Tyto situace zahrnují:
a) základní provozy a innosti,
b) chemické reakce, fyzikální a biologické pemny a transformace,
c) doasné skladování na pozemcích objektu nebo zaízení,
d) ostatní se skladováním související innosti, tj. nakládku a vykládku, pepravu
vetn pepravy potrubními systémy,
e) vypouštní, jímání pro usazování a ukládání, optovné použití a recyklaci,
nebo zneškodování zbytk a odpad,
f) vypouštní a úpravu i zpracování odpadních plyn a odplyn,
g) ostatní fáze procesu, zvlášt innosti a provozy úpravy a zpracování surovin a
výrobk.
Pehled a popis inností souvisejících s doasným skladováním látek s potenciálem
dostateným ke zpsobení ekologické ujmy v míst provozní innosti a v jeho okolí
(vetn skladování v železniních nebo automobilových cisternách).
Pehled a popis postup zabezpeujících retenci a úpravy nebezpených látek ped jejich
využitím, vypouštním, píp. zneškodnním; odpady ve všech skupenstvích.
Popis kanalizaního systému, jeho koncovky a možnost uzavení a retence potrubního
systému.
Popis opatení, postup a operací k zajištní bezpenosti v jednotlivých fázích provozu
(zejména najíždní, provoz, odstavování, standardní a nestandardní podmínky, havarijní
stavy).
Pehled, množství a popis nebezpených látek a materiál používaných píslušným
provozovatelem nebo v technologii vznikajících nebezpených látek (vetn
nebezpených látek v železniních nebo automobilových cisternách) rozlenných do
jednotlivých kategorií podle R vt a H vt (jejich klasifikace a vlastnosti potebné
k analýze). Pro hodnocení rizika ekologické újmy musí být proto uveden pehled všech
nebezpených látek v objektu nebo zaízení. V tomto pehledu jsou uvedena maximální
množství, pítomná nebo potencionáln pítomná, a to vetn množství, která mohou
vzniknout pi havárii i pro která jsou objekty nebo zaízení kolaudovány, Vedle údaj o
množství jsou základním pedpokladem pro hodnocení nebezpených látek (tj. pro
provedení bilanních výpot, identifikaci a výbr scéná vzniku ekologické újmy, pro
provádní analýzy rizika, i pro ekonomické zhodnocení) také údaje o probíhajících
djích. Tyto údaje zahrnují informace o výrobních postupech, surovinách,
meziproduktech a výrobcích, a o stechiometrii probíhajících chemických reakcí,
termodynamice chemických reakcí a fyzikálních procesech, o kinetice chemických
reakcí, (vetn chemicko-inženýrských informací (tj. data o pestupu hmoty, tepla a
hybnosti). Pro hodnocení rizika jsou také dležité údaje o konstrukci aparát, údaje o
kontrolních systémech, mení a regulaci procesu. Pokud se v objektu nebo zaízení
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nachází velký poet rzných nebezpených látek, je vhodné pro úely jejich klasifikace
seskupovat tyto látky do kategorií podle druhu nebezpených vlastností. V takovém
pípad musí být v dokumentu uveden postup seskupování látek do kategorií.
ást D (popis okolí – pedmtu ochrany, na kterém mže vzniknout ekologická újma)
16. Popis výskytu chránných druh voln žijících rostlin a živoich stanovených v § 2
písm. b) zákona:
a) druhy pták podle seznamu uvedeného v píloze . 1 naízení vlády . 51/2005
Sb., kterým se stanoví druhy a poet pták, pro které se vymezují ptaí oblasti, a
vyhlášené ptaí oblasti pro vodní ptáky, v pípad, že jejich populace pesahují
20 000 ks,
b) druhy rostlin a živoich v zájmu Evropských spoleenství uvedené v píloze . 2
(A-C) k vyhlášce . 166/2005 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona
. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis, v
souvislosti s vytváením soustavy NATURA 2000, ve znní pozdjších pedpis
c) další druhy rostlin a živoich stanovené vyhláškou podle § 2 písm. b) bod 3
zákona.
Popis výskytu chránných druh zahrnuje zejména velikost místní populace, charakter
výskytu (trvalý výskyt, migraní zastávka, potravní zdroj), vazbu na biotop, nároky
druh a jejich citlivost na rizika (identifikace všech nepíznivých vliv, kterými mže
provozní innost nebo následky pi selhání zaízení i opatení psobit na chránné
druhy a popis vlastností druh, které jsou významné z hlediska provozní innosti nebo
ekologické újmy), související s provozní inností v souladu s kritérii uvedenými
v píloze . 3 k zákonu. Popis se zpracovává zejména na základ údaj získaných
terénním šetením a ze záznam o výskytu zvlášt chránných druh evidovaných
v Nálezové databázi ochrany pírody, spravované Agenturou ochrany pírody a krajiny
R. Další údaje je možné vyhledat na serveru AOPK R na webových stránkách
http://mapy.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
nebo
drusop.nature.cz
(píp.
http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=MapList)
nebo
http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
Popis chránných druh se zamuje na specifické podmínky prostedí lokality
(vegetace, vlhkostní pomry, pda) s ohledem na pedmt ochrany (stav populace, její
etnost a dynamika) dané lokality a její celistvost. Závrem popisu je posouzení
maximáln možného ovlivnní pedmtu ochrany (jeho citlivost) vyplývající z rizik
popsaných v ásti E.
Zpracování tohoto bodu je doporueno provést držitelem autorizace vydané podle § 45i
odst. 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších
pedpis.
17. Popis výskytu pírodních stanoviš, tj. typ evropsky významných stanoviš, uvedených
v píloze . 1 k vyhlášce . 166/2005 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Popisuje a
posuzuje se plocha a význam pírodních stanoviš a jejich zranitelnost vi rizikm
(identifikace všech nepíznivých vliv, kterými mže provozní innost nebo následky
pi selhání zaízení i opatení psobit na pírodní stanovišt a popis vlastností stanoviš
nebo prostedí, které jsou významné z hlediska provozní innosti nebo jejích dsledk
ekologické újmy) souvisejícím s provozní inností v souladu s kritérii uvedenými
v píloze . 3 k zákonu. Popis se zpracovává na základ informací obsažených ve
veejn dostupné aktuální vrstv mapování biotop, spravované Agenturou ochrany
pírody a krajiny R (viz ádek 16).
Popis výskytu pírodních stanoviš se zamuje na specifické podmínky prostedí
lokality (vegetace, vlhkostní pomry, pda) s ohledem na pedmt ochrany (stav
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18.

19.

20.

21.

22.

stanovišt, jeho významnost v rámci R) dané lokality a její celistvost. Závrem popisu
je posouzení maximáln možného ovlivnní pedmtu ochrany (jeho citlivost)
vyplývající z rizik popsaných v ásti E.
Zpracování tohoto bodu je doporueno provést držitelem zvláštní autorizace vydané
podle § 45i odst. 3 zákona . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní
pozdjších pedpis.
Popis a plán (1 : 5000 nebo 1 : 10 000) objekt obytné zástavby, infrastruktury, zaízení
pro veejnost (nap. nemocnice, školy, sportovní areály), vetn správních institucí
situovaných v okolí místa provozní innosti (nap. sídla orgán veejné správy),
dotených zdravotním rizikem vlivem ekologické újmy na pd.
Meteorologická charakteristika zamená na údaje z dlouhodobých sledování
meteorologických situací, které mohou mít vliv na vznik a rozsah ekologické újmy
(nap. prmrné a maximální srážky, maximální a minimální teploty, vlhkost, mlhy,
astá bouková innost (elektrostatické výboje), pevažující smr a rychlosti vtru
(vtrná ržice), stabilita atmosféry pípadné modelové vyjádení. Meteorologické
podmínky jsou ureny tídou stability, která klasifikuje území v závislosti na
parametrech, jako jsou rychlost vtru a denní a noní oblanost. Obecn platí, že když je
poasí stabilní nebo neutrální, pak se oekává, že uniklé látky se budou dostávat do delší
vzdálenosti, než se jejich koncentrace sníží (www.chmi.cz ).
Charakteristika a popis vodohospodáských pomr v okolí místa provozní innosti
s drazem na specifika, která mohou mít vliv na vznik i rozsah ekologické újmy (nap.
zátopová území pi povodních), rizika spojená s existencí významných
vodohospodáských dl (nap. hráze, pehrady), blízké situování vodohospodásky
významných vodoteí a vodních ploch a pípadné modelové vyjádení. Hodnotí se
zejména vztah k tlesm povrchových vod v ekách a nádržích z hlediska jejich ochrany
a využívání. Je možno použít nkterých matematických model k hodnocení dopad
zmny stavu vody nebo transportu kontaminace. Možno také vyhledat na portále
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu&,
nebo
http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
Charakteristika a popis geologických pomr, které mohou mít vliv na vznik ekologické
ujmy nebo na její rozsah vlivem šíení zneišující látky v životním prostedí (nestabilita
horninového podloží, sesuvy pdy, propustnost podloží, sklony geologických vrstev,
výskyt geologických zlom). Charakterizace pokryvných útvar a geologického podloží.
Je teba se zamit zvlášt na nesoudržné propustné sedimenty, sedimentární pánve
(zvlášt krasové oblasti) a ty odlišit od oblastí budovaných krystalickými horninami
s menším objemem a lokálním využívání zásob podzemních vod http://geoportal.gov.cz
http://www.geology.cz
Zpracování tohoto bodu je doporueno provést držitelem osvdení odborné zpsobilosti
k projektování, provádní a vyhodnocování geologických pracích s píslušnou
specializací (hydrogeologie, inženýrská geologie, environmentální geologie, sanace),
vydaným podle § 3 odst. 3 zákona . 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znní
pozdjších pedpis.
Charakteristika hydrogeologických pomr v okolí místa provozní innosti ve vztahu
k rozsahu ekologické újmy (jímací území zdroj pitné vody, území akumulace
podzemních vod) a pípadné modelové vyjádení. Vedle popisu charakteru
hydrogeologického rajonu je teba popsat existující ochranná pásma prostých
podzemních a minerálních vod a pirozené akumulaci podzemních vod. Pro hodnocení
lze použít matematické modely proudní podzemních vod a transportu kontaminantu.
íselné
oznaení
rajonu
je
možno
také
vyhledat
na
portále
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs_upzv&. Ochranná pásma jsou
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vyznaena tabulkami v terénu a jejich mapové zobrazení je uvedené na
vodohospodáských mapách a je možno také vyhledat na portále
http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvsopvz&. Název ochranného pásma
pírodních léivých zdroj a zdroj pírodní minerální vody se vyhledá portále
http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.
Zpracování tohoto bodu je doporueno provést držitelem osvdení odborné zpsobilosti
k projektování, provádní a vyhodnocování geologických pracích se specializací pro
hydrogeologii, vydaným podle § 3 odst. 3 zákona . 62/1988 Sb., o geologických
pracích, ve znní pozdjších pedpis.
23. Topografické pomry území – sklon terénu a jeho smr mající význam pro šíení
kontaminace a píjemce expozice. Morfologie terénu hraje dležitou roli pi rozptylu
uniklých látek (a tím také pi hodnocení následk), protože umle vytvoené nebo
pirozené pekážky mohou ochránit urité oblasti a prostory nebo naopak zpsobit velké
problémy jiným prostorm a oblastem. Nap. rozptyl nebezpených látek v údolích se
velmi liší od rozptyl v rovném terénu. Drsnost povrchu má rovnž velký význam, proto
se uvedou jeho hlavní morfologické charakteristiky.
24. Údaje o užívání území a demografii oblasti uvedené v územn plánovací dokumentaci
(nap. územním plánu obce, regulaním plánu apod.), dotené závažným rizikem
nepíznivého vlivu na lidské zdraví, pocházejícího z potenciální ekologické újmy na
pd.

ást E (stanovení scénáe ekologické újmy a popis preventivních opatení)
25. Postup a výsledky identifikace možných scéná událostí a jejich píin, které mohou
vyústit v ekologickou újmu a stanovení pravdpodobnosti jejich etnosti, vetn popisu
dívjších neoprávnných zásah, havárií nebo ekologické újmy, které se u píslušného
provozovatele vyskytly v posledních 10 letech. Identifikace a popis možných píin
vzniku ekologické újmy – dj nebo stav, které iniciují škodlivý potenciál zdroje rizika
– je základním pedpokladem identifikace a popis scéná ekologické újmy, což je
sestavení posloupnosti událostí, které vedou k ekologické újm. Posloupnost je
sestavena od základní události pes rozvíjející události až do koncové události scénáe
na základ existujících generických seznam vnitních a vnjších píin, nebo na
základ pímého stanovení.
26. Popis postupu a výsledky provedení odhad následk specifických identifikovaných
scéná vzniku ekologické újmy tj. její typ a rozsah a ávažnost, vetn provedených
výpot, model a grafické prezentace nejdležitjších výsledk odhad. Uvedou se její
typ a rozsah (závažnost), vetn provedených výpot, model a grafické prezentace
nejdležitjších výsledk odhad. Pro kvalitativní popis a grafické znázornní scéná je
výhodné grafické zpracování ve tvaru „motýlek“ (bow-tie). Na levé stran tohoto
grafického zobrazení jsou pomocí stromu poruch ureny píiny kritické nežádoucí
události, která je umístna v centru zobrazení. Tato kritická nežádoucí událost je pak
základní událostí rozvíjeného stromu událostí, umístného na pravé stran tohoto
grafického zobrazení, s koncovými stavy a následky a dopady tchto scéná. Zde je
možno dále rozvíjet analýzu v duchu zavedených nebo zavádných bezpenostních
bariér (ochrany) v jednotlivých vtvích logického diagramu. Jedná se o analýzu vrstev
ochrany, tzv. bezpenostních bariér, pod zkratkou LOPA („Layer of Protection
Analysis“), což je semikvantitativní technika použitelná po pedbžné analýze rizika a
po použití techniky HAZOP (HAzard and OPerability study) ped náronjšími
metodami kvantitativní analýzy.
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27. Postup a výsledky stanovení odhadu pravdpodobností reprezentativních scéná
ekologické újmy. Výbr reprezentativních scéná ekologické újmy je omezený soubor
scéná podobného charakteru nehodových událostí s urenými koncovými stavy tchto
scéná. Výbr musí pokrýt celé spektrum nežádoucích událostí. Pro typická zaízení
bývají obvykle známy typické scénáe havárií. Odhad následk a dopad na životní
prostedí se stanoví pomocí modelování fyzikáln chemických proces a jev, které se
objevují v událostech a koncových stavech urených scéná. Hodnocení následk
pomáhá stanovit opatení pro pijímání preventivních a nápravných opatení. Dále se
používá pro tvorbu havarijních plán a pro územní plánování v okolí místa provádné
innosti. Pro urení pravdpodobnosti a etnosti jsou obvyklé tyto pístupy: použití
generických dat (z literatury) nebo specifických údaj daného objektu nebo zaízení
(data z provozu a údržby), pop. jejich kombinace (nap. Bayesovské metody) nebo
metody analýzy stromu poruch (Fault Tree Analysis – FTA) a analýzy stromu událostí
(Event Tree Analysis – ETA). Lze využít i podložený úsudek expert z oboru
bezpenostního inženýrství (www.vubp.cz ). Zdroje dat musí být uvedeny v dokumentu.
28. Hodnocení neuritosti ve výše uvedených scénáích nap. nejistoty ve vstupních údajích,
v hodnocení synergických jev, nedostatené poznání výskytu chránných druh.
29. Popis metody použité (existující a publikované, nebo vlastní spolu s její verifikací) pi
hodnocení scéná. Modely vzniku událostí vedoucí k ekologické újm poskytují
ohodnocení koncových stav nehodových událostí kvantifikací hlavních parametr
(koncentrace, tepelná radiace, petlak) tchto jev. Modely zranitelnosti (modely dávek
i odezvy) poskytují ohodnocení dopad tchto jev na píjemce, a to kvantifikací
odezvy píjemc na tyto nepíznivé jevy.
30. Popis pijatých a plánovaných preventivní opatení technického i organizaního
charakteru vzhledem k scénám vzniku a velikosti ekologické újmy.. Provozovatel
prokazuje pijetí nezbytných opatení k prevenci ekologické újmy ve všech fázích
životního cyklu zaízení (fáze projektu, konstrukce, provozu, údržby a likvidace daného
zaízení). Preventivní bezpenostní opatení (technická a organizaní) se zamují
pedevším na prevenci iniciace událostí, které mohou vést ke vzniku ekologické újmy.
Pro snižování rizika se mohou použít opatení snižující následky událostí (nap. nižší
zádrže nebezpených látek, používání mén nebezpených látek) nebo snížení
pravdpodobnosti událostí (nap. záložní zaízení, zdvojení systém, bezpenostní
zaízení, alarmy).
31. Pehled a popis instalovaných detekních zaízení a monitorovacích systém pro detekci
látek vedoucích ke vzniku ekologické újmy. Informace o kontrolních a diagnostických
pístrojích používaných v zaízení (jejich umístní, technické ešení, spolehlivost atd.).
Lokalizace klíových preventivních systém nebo systém zmírujících ekologickou
újmu (nap. drenážní systémy, a nádrže, vetn mení množství odpadních vod, nádrže
s požární vodou, systémy ištní plyn, zacházení a práce s kapalinami a chemickými
látkami, lokalizace klíových ídicích systém, nap. poítaových ídicích systém a
izolaních systém. Lze uvést nap. popisy a informace o detektorech (analyzátorech) –
popis funkce detektor úniku nebezpených látek, vetn možnosti pípadného
automatického odstavení technologických zaízení, zpsobu spouštní vodních clon,
spouštní zvukové a svtelné signalizace úniku nebezpené látky, rozmístní idel, místa
vyhodnocení (ústedny), nastavení mezních hodnot koncentrací pro aktivaci apod.
Informace o EPS (elektronická požární signalizace) – popis funkce a rozmístní idel,
místa vyhodnocení (ústedny), popis reakce, automatická reakce, spouštní vodních
clon, odstavování technologických zaízení, zvukové a svtelné signalizace.
32. Popis pijatého systému trvalého sledování úinnosti opatení pro omezování rizika
vzniku ekologické újmy. Mení, monitorování a vyhodnocování jsou klíovými
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innostmi pro zjišování, zda dochází k plnní dílích úkol a zda dochází k naplování
cíl a politiky pro omezování rizika ekologické újmy. V nkterých specifických
pípadech požadavky na monitorování a mení vycházejí z konkrétních právních
pedpis (nap.zákon . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákon . 254/2001
Sb., o vodách, zákon . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, zákon . 76/2002 Sb.,
o integrovaném povolení). Pro oblast sledování je teba vytvoit systém mení a
monitorování s využitím vhodných ukazatel. Aby údaje získané z mení byly
spolehlivé, musí být provozovatelem zavedeny vhodné postupy pro provádní kalibrace
pístroj a mících nebo zkušebních zaízení, vetn ovování program využívaných
pi zpracování namených dat (výpoetní technika). Provozovatel zavádí a udržuje
postupy a innosti pro prbžné vyhodnocování získaných dat, vyhodnocení plnní
dílích úkol, vetn postup zavádní píslušných opatení.
33. Souhrn odhadu typu, rozsahu a závažnosti ekologické újmy, v pípad ekologické újmy
na pd obsahuje také hodnocení zdravotních rizik, které provede provozovatel ve
smyslu vyhlášky . 17/2009 Sb. Toto zhodnocení pispívá ke stanovení cílových
parametr, na které se nápravné opatení navrhují a z tchto návrh se odvozují náklady
na jejich provedení.
Poznámka: Metody hodnocení technologických /provozních rizik jsou uvedeny ve Vstníku
MŽP
XVII
(3)
(bezen,
2007)
(http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik/$FILE
/oer-MP_AR_%20LC-2007.pdf).

ást F (náprava ekologické újmy a její finanní vyíslení)
34. Stanovení cíl nápravných opatení
I. Ekologická újma na pd
Cílem nápravných opatení pi ekologické újm na pd je vylouení závažného rizika
na lidské zdraví související s pítomností látek, pípravk, organism nebo
mikroorganism zavedených na zemských povrch nebo pod nj (§ 4 odst. 1 vyhlášky .
17/2009 Sb., o zjišování a náprav ekologické újmy na pd (dále jen „vyhláška“)). Na
základ návrhu nápravných opatení (§ 5 vyhlášky) se následn provádí vlastní výbr
nápravných opatení (§ 6 vyhlášky).
II. Ekologická újma na chránných druzích voln žijících živoich i plan
rostoucích rostlin, pírodních stanovištích a na vodách
Pi stanovení cíl nápravy ekologické újmy na chránných druzích voln žijících
živoich i plan rostoucích rostlin, pírodních stanovištích a na vodách se postupuje
podle pílohy . 4 k zákonu:
Nápravy ekologické újmy na vodách a na chránných druzích nebo pírodních
stanovištích je dosahováno prostednictvím obnovy životního prostedí zpt do jeho
základního stavu pomocí primární, doplkové a vyrovnávací nápravy.
Úelem primární nápravy je obnovit poškozené pírodní zdroje nebo jejich zhoršené
funkce zpt do základního stavu nebo smrem k tomuto stavu.
Pokud se poškozené pírodní zdroje anebo jejich zhoršené funkce nevrací do základního
stavu, je provedena náprava doplková. Úelem doplkové nápravy je poskytnout
podobnou úrove pírodních zdroj nebo jejich funkcí, vetn zdroj nebo funkcí na
náhradní lokalit, je-li to vhodné, které by byly bývaly poskytnuty, kdyby poškozená
lokalita byla bývala vrácena do svého základního stavu. Kde je to možné a vhodné,
náhradní lokalita by mla být geograficky spojena s poškozenou lokalitou a ml by být
brán zetel na zájmy postižené populace.
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35.

36.

37.
38.

Vyrovnávací náprava se provádí s cílem vyrovnat pechodné ztráty pírodních zdroj
a funkcí ekajících na obnovu. Toto vyrovnání je složeno z dalších zlepšení chránných
pírodních stanoviš a druh nebo vody bu na poškozené lokalit, nebo na náhradní
lokalit.
Pístup ke stanovení nápravných opatení je obsažen v bod 3. - Stanovení nápravných
opatení a zpsob jejich volby je uveden v bod 4. - Volba nápravných opatení.
Zhodnocení vhodnosti, úelnosti a proveditelnosti nápravných opatení, vetn jejich
ceny pi uplatnní principu cenov nejnižšího rozumn dosažitelného opatení
(ALARA). Pijímání nápravných opatení je nutné až na úrove, kdy výdaje na jejich
provedení se stávají neúmrnými ve srovnání s píslušným pínosem. Ke snižování
rizika ekologické újmy se pistupuje z hlediska principu ALARA (As Low As
Reasonably Achievable), tj. princip snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumn
(racionáln) dosažitelné, resp. principu ALARP (As Low As Reasonable Practicable), tj.
princip snižování rizika na tak nízké, jak je to rozumn (racionáln) proveditelné
(opatení jsou ukonena, pokud náklady na další snížení rizika jsou neúmrné k pínosu
získanému realizací tchto opatení). Oba principy rozlišují v pijatelnosti rizika ti
úrovn: neakceptovatelné riziko, tolerovatelné riziko a riziko akceptovatelné.
Provedení finanního ocenní hodnocení nápravných opatení ekologické újmy, vetn
jeho rozdlení na provedení opatení pro nápravu ekologické újmy na chránných
druzích, pírodních stanovištích, na vod nebo na pd. Finanní ocenní obsahuje
rovnž vyíslení náklad na provedení nezbytných preventivních opatení dle § 6
zákona.
Možné pístupy k finannímu vyíslení náklad na navržená nápravná opatení jsou
uvedeny v píloze tohoto metodického pokynu; a to v píloze . 1 pro ekologickou újmu
vzniklou na pd nebo vod a v píloze . 2 pro ekologickou újmu vzniklou na
chránných druzích nebo pírodních stanovištích. Ob uvedené pílohy jsou k dispozici
pouze v elektronické form na www.mzp.cz.
Zhodnocení pínos z provedených nápravných opatení. Efektivnost nápravných
opatení se obvykle hodnotí aplikací analýzy pomru vynaložených náklad k
výslednému pínosu (Cost-Benefit Analysis – CBA, analýza náklad a pínos).
Zhodnocení nejistoty v návrhu odstranní a ocenní ekologické újmy. Uvádí se nejistoty
spojené s navrženými nápravnými opateními, vetn rozsahu i migrace zneištní s
cílem stanovit vypovídací schopnost a asovou platnost návrhu opatení. Dále se uvádí
doporuení pro snížení nejistot, která by se mla následn promítnout do návrhu
nápravných opatení, doplkových popípad vyrovnávací opatení. Do této kapitoly je
možné zahrnout pouze takové poznatky, nejasnosti a nejistoty, které nelze ovlivnit, nebo
jejichž ovování by pesáhlo rámec hodnocení rizika.
l. 4

Registrace v programu EMAS a certifikace podle norem SN EN ISO 14 000
Provádt podrobné hodnocení rizik a zabezpeovat finanní zajištní nemusí provozovatel,
pokud je registrovaný v Programu EMAS nebo má certifikovaný systém environmentálního
ízení podle norem SN EN ISO 14000.
Tato výjimka se vztahuje i na provozovatele, který prokazateln zahájil innosti potebné k
registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle norem SN EN ISO 14000, tj. provedl
úvodní environmentální pezkoumání a pijetí environmentální politiky a dosáhl registrace
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nebo certifikace do jednoho roku ode dne, který uril za datum prokazateln zahájené innosti
k registraci nebo certifikaci.
Na provozovatele, který neukonil registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle
norem SN EN ISO 14000 do jednoho roku od dne, které uril za datum prokazateln
zahájené innosti k registraci nebo certifikaci, se pohlíží jako na provozovatele, který provádí
provozní innost v rozporu se zákonem, protože neprovedl hodnocení rizika, popípad
nezabezpeil finanní zajištní podle § 14 zákona.
Pro provozní innosti uvedené v píloze . 1 k zákonu . 167/2008 Sb., na které se nevztahuje
registrace v programu EMAS nebo systém environmentálního ízení, podrobné hodnocení
rizik provozovatel provádí.
l. 5
Kontrolní innost
Píslušné kontrolní orgány podle zákona (eská inspekce životního prostedí, správy
národních park nebo chránných oblastí, újezdní úady) dohlížejí na plnní jednotlivých
povinností stanovených tímto zákonem nebo rozhodnutími i opateními vydanými na jeho
základ. Kontrolní orgán je oprávnn kontrolovat údaje poskytnuté provozovatelem a vyžádat
si doplující podklady a dokumenty.
Pracovníci píslušných orgán mohou pi kontrole vstupovat na pozemky a do objekt
souvisejících s výkonem jejich innosti. Pracovníci píslušných orgán se pi kontrole
prokazují píslušnými služebními prkazy.
Na prbh kontrolní innosti provádné podle zákona se vztahuje zákon . 552/1991 Sb., o
státní kontrole, ve znní pozdjších pedpis, který stanoví zejména práva a povinnosti
kontrolních pracovník a kontrolovaných osob.
Pi provádní kontroly se provádí kontrola provedení podrobného hodnocení rizika, které
pedloží provozovatel pi kontrole, piemž se postupuje podle kritérií uvedených v píloze .
3 k naízení vlády.
O kontrolním zjištní, tj. o výsledku kontroly zjištném v rámci kontroly plnní povinnosti
provádt hodnocení rizik podle § 14 odst. 1 zákona a naízení vlády, se poizuje protokol.
V rámci kontrolního protokolu kontrolní orgán uvádí zjištné nedostatky.
Podle zákona lze provozovateli uložit pokutu do výše 1 000 000 K za nesplnní povinnosti
zabezpeit finanní zajištní pi výkonu provozní innosti uvedené v píloze . 1 k zákonu
[§ 19 odst. 1 písm. e) zákona], jejímž nezbytným pedpokladem je správné a úplné provedení
hodnocení rizik podle naízení vlády.
Podle zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znní pozdjších pedpis, lze uložit
fyzické osob, která zpsobila, že kontrolovaná osoba (provozovatel) nesplnila povinnosti
vyplývající z tohoto zákona, poádkovou pokutu až do výše 50 000 K. Tuto pokutu lze uložit
i opakovan, nebyla-li povinnost splnna ani ve lht nov stanovené kontrolními pracovníky.
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l. 6

Tento metodický pokyn je platný od 1. kvtna 2012.

V Praze dne 30. dubna 2012

Ing. Karel Bláha CSc, v. r.
editel odboru environmentálních rizik a ekologických škod
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