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1.0 Úvod 
 

V této části I uvádíme další související povinnosti v oblasti podnikové ekologie a ochrany ŽP.  

 

První část (podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi) se zabývá opatřeními pro zvyšování 

hospodárnosti užití energie a povinnostmi fyzických a právnických osob při nakládání s energií. 

 

Druhá část (podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) upravuje posuzování vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, 

právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. 

 

Třetí část (podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) se zabývá udržením a obnovou přírodní 

rovnováhy v krajině, konkrétně se zabýváme problematikou kácení dřevin. 

 

Čtvrtá část (podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a dohody ADR) upravuje silniční dopravu 

nebezpečných věcí se zaměřením na povinnost ustanovit bezpečnostního poradce ADR. Pozor, ADR se 

rozhodně netýká jen přepravců! 

 

Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji rozvedeny ve čtvrté kapitole:  

bod povinnost předpisy 

4.1 

U systému vytápění budovy (nebo kombinovaného systému vytápění 
a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW a systému klimatizace (nebo 
kombinovaného systému klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 
kW je nutné zajistit pravidelnou kontrolu energetickým specialistou. 

§ 6a zákona 406/2000 Sb., 
vyhlášky č. 193/2013 Sb., č. 

194/2013 Sb. 

4.2 
Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji 
nebo nájmu budov je stanovena povinnost opatřit si průkaz 
energetické náročnosti. 

§ 7a zákona 406/2000 Sb., 
vyhláška č. 264/2020 Sb. 

4.3 Pro energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie je 
stanovena povinnost zpracovat energetický audit. 

§ 9 zákona 406/2000 Sb., 
vyhlášky č. 480/2012 Sb.  

4.4 

Při posuzování nákladů a přínosů využití kombinované výroby 
elektřiny či využití odpadního tepla v případě výstavby nebo 
podstatné rekonstrukce zdroje o celkovém tepelném příkonu nad 20 
MW, je stanovena povinnost zpracovat energetický posudek. 

§ 9a zákona 406/2000 Sb., 
vyhláška č. 480/2012 Sb. 

4.5 
Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit 
životní prostředí, podléhají povinnosti posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

§ 2-9 zákona  
č. 100/2001 Sb. 

4.6 Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné 
povolení. 

§ 7-9, § 86 zákona 114/1992 
Sb., vyhláška č. 189/2013 Sb. 

4.7 

Osoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel), dopravci 
a osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí (příjemce) jsou při 
přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit 
stanovené povinnosti. 

§ 23 zákona č. 111/1994 Sb., § 
17-17g vyhlášky č. 478/2000 

Sb.,  
Dohoda ADR 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p6a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p7a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p9a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111#p23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478#p17
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478#p17
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
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2.0 Základní pojmy  

Pro účely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energiemi se rozumí (body 4.1. až 4.4): 
automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků, softwaru a inženýrských 

služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz 
technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah 
pro nastavení některých vstupních parametrů, 

budovou  nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně 
uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě 
vnitřního prostředí za účelem vytápění nebo chlazení, 

energetickým auditem systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných 
znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která 
identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává 
zprávy o zjištěních, 

energetickým hospodářstvím budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na základě 
měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně 
nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě 
měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit, 

energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených 
technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem 
energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, 

jmenovitým chladicím výkonem systému klimatizace jmenovitý elektrický příkon pohonu zdroje chladu 
udaný výrobcem, 

jmenovitým výkonem  nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout 
při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem, 

nakládáním s energií  výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování energie, 
včetně souvisejících činností, 

průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti 
budovy nebo ucelené části budovy, 

systémem hospodaření s energií soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který 
stanoví cíl v oblasti účinnosti užití energie a strategii k dosažení tohoto cíle, 

systémem klimatizace zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, 
které je součástí budovy, 

systémem vytápění zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke zvyšování teploty, 
které je součástí budovy, 

větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
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3.0 Obecné povinnosti  
 

3.1 Hospodaření energiemi 
(zákon č. 406/2000 Sb.) 

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie (§ 6 zákona 406/2000 Sb.): 

Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie je povinen u nově zřizované výrobny elektřiny 

nebo zdroje tepelné energie a při obnově výrobny elektřiny nebo zdroje tepelné energie, při kterém dochází k 

úplné nebo částečné výměně zařízení s dopadem na instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny nebo 

instalovaný tepelný výkon zdroje tepelné energie, zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben 

elektřiny nebo zdrojů tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 441/2012 Sb. o 

stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie). 
 

Stavebník nebo vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen u nově zřizovaných rozvodných tepelných 

zařízení a u rozvodných tepelných zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby spočívající ve změně 

teplonosné látky, zajistit účinnost užití energie rozvodného tepelného zařízení stanovenou prováděcím právním 

předpisem (vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu). 
 

Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých 

geotermálních systémů a tepelných čerpadel je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o 

předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v 

technické dokumentaci nebo návodu na použití.   

 

3.2 Rozsah posuzování vlivů na životní prostředí 
(§ 1-2 zákona 100/2000 Sb.) 

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a 

rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný 

majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a 

souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, 

ptáky a evropská stanoviště. 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by 

mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 
 

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, 

popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. 

 

3.3 Obecná ochrana přírody a krajiny 
(§ 4-5 zákona 114/1992 Sb.) 

Základními povinnosti při obecné ochraně přírody: 

Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; 

jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p4
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Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla 

narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by 

mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho 

ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 

pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.  
 
K pěstebním a těžebním zásahům v lesích prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo 

protokolárně převzatou lesní hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné stanovisko orgánu 

ochrany přírody nevyžaduje.  
 
Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který 

vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích 

schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Tato ochrana se 

nevztahuje na zásahy při hubení rostlin a živočichů upravené zvláštními předpisy. 
 
Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při 

vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu 

rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 

ekonomicky dostupnými prostředky.  
 
Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením 

orgánu ochrany přírody.  

 
Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany 

přírody. 

 
Vývoz a dovoz ohrožených rostlin a živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, kterými je Česká 

republika vázána povoluje orgán ochrany přírody, s výjimkou vývozu a dovozu ohrožených druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, který je upraven zvláštním předpisem (zákon č. 100/2004 Sb. o 

obchodování s ohroženými druhy).   
 
Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo 

trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá provozovateli 

záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, 

přijme opatření k zamezení takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně znemožnily jeho 

návrat do přírody a jeho zapojení do volně žijící populace. 
 

3.4 Přeprava nebezpečných věcí po silnici 
(zákon č. 111/1994 Sb., dohoda ADR) 

Dohoda ADR stanovuje požadavky na přepravu nebezpečných věcí po silnici. Kromě vlastní přepravy se však 

také vztahuje i na s přepravou související činnosti jako jsou balení, plnění nakládka, či vykládka nebezpečných 

věcí. Mezi základní stanovené požadavky patří zajištění bezpečnostním poradcem, školení zúčastněných osob, 

předepsané vybavení vozidel a další požadavky. Povinnosti se netýkají jen přepravců, ale všech zúčastněných 

osob (odesílatel, dopravce, příjemce). 
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4.0 Základní povinnosti  
 

4.1 Kontrola systémů vytápění (dříve kotlů) a systémů klimatizace  
(§ 6a zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 193/2013 Sb., č. 194/2013 Sb.) 

U systému vytápění budovy (nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy) s výkonem nad 70 kW 

a systému klimatizace (nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání) s výkonem nad 70 kW je nutné 

zajistit pravidelnou kontrolu. 

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 

správce (§ 1190 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) jsou u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného 

systému vytápění a větrání budovy (tj. zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke 

zvyšování teploty, které je součástí budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni 

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 

kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,  

b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 

Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), Státní energetické inspekci (SEI) nebo příslušnému 

kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,  

c) oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby 

pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.  

 

Vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 

správce jsou u provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání (tj. 

zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí 

budovy) se jmenovitým výkonem nad 70 kW povinni 

a) zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o 

kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,  

b) předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a 

větrání MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona,  

c) oznámit MPO provedení kontroly osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby 

pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.  

 

Kontrolu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání a kontrolu 

provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání může provádět pouze 

a) energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písm. d), nebo  

b) osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu této činnosti podle právních 

předpisů jiného členského státu Unie; MPO je uznávacím orgánem.  

 

Povinnost zajištění kontroly systémů vytápění a systémů klimatizace se nevztahuje na systémy vytápění, 

kombinované systémy vytápění a větrání, systémy klimatizace a kombinované systémy klimatizace a větrání 

a) pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém budovy, který splňuje požadavky stanovené 

prováděcím právním předpisem,  

b) na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e, nebo  

c) umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) (tj. u budov zpravodajských služeb; u budov důležitých 

pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití; u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p6a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p1190
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p13a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p13a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p10
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p10e
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p7
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objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné; u vybraných budov k zajištění bezpečnosti 

státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá).  

 

Prováděcí právní předpis (vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů a vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a 

rozvodů tepelné energie) stanovuje 

a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému 

vytápění a větrání a provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a 

větrání,  

b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly,  

c) vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a zprávy o 

kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání,  

d) požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.  

 

Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy; jejich počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině 

zpráv vydaných v předchozím kalendářním roce. 

 

4.2 Průkaz energetické náročnosti budov 
(§ 7a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 264/2020 Sb.) 

Při výstavbě nových budov, při větších změnách budov, při prodeji nebo nájmu budov je stanovena 

povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti. 

Stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce jsou povinni 

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti ("průkaz") při výstavbě nových budov nebo při větších změnách 

dokončených budov, 

b) opatřit si průkaz u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 

než 250 m2,  
c) oznámit MPO zpracování průkazu osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii oprávnění 

osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie, 

d) umístit průkaz v budově určené k užívání veřejností (§ 7a odst. 1 písm. d). 
 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek 

nevzniklo, správce jsou povinni opatřit si průkaz: 

- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 

- při pronájmu budovy, 

- od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy, 
 

Další úprava v § 7a ještě řeší kdy je nutno: 

- předložit průkaz nebo jeho kopii, 

- předat průkaz nebo jeho kopii, 

- zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v 

informačních a reklamních materiálech.  
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p7a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p7a
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Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl 

zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a 

musí být zpracován energetickým specialistou.  
 

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanovuje vyhláška č. 264/2020 

Sb. o energetické náročnosti budov. 
 

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany 

písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla 

provedena před 1. 1. 1947. 

  

4.3 Energetický audit 
(§ 9 zákona č. 406/2000 Sb., vyhlášky č. 480/2012 Sb.) 

Pro energetické hospodářství s nadlimitní roční spotřebu energie je stanovena povinnost zpracovat 

energetický audit. 

(1) Podnikatel, který s podnikatelem nebo podnikateli, kteří se podílejí na jeho základním kapitálu nebo 

hlasovacích právech alespoň 25 % (dále jen "velký podnikatel"), 

- zaměstnává 250 a více osob nebo 

- vykazuje roční obrat vyšší než 1 300 000 000 Kč nebo roční bilanční sumu rozvahy vyšší než 1 100 

000 000 Kč, 

je povinen jednou za 4 roky zajistit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství provedení 

energetického auditu. Tato povinnost se vztahuje na podnikatele, který splňuje podmínku podle věty první 

2 po sobě jdoucí kalendářní roky.  

 

(2) Podnikatel, který nemá výše uvedenou povinnost zajistit provedení energetického auditu, je povinen 

zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota 

průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 

5 000 MWh.  

 

(3) České republika, kraj, obec, příspěvková organizace státu, kraje nebo obce, státní organizace založená 

zákonem, státní a veřejná vysoká škola a ČNB (dále jen "státní organizace") jsou povinny zajistit pro jimi 

vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční 

spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 

500 MWh.  

 

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle prvního odstavce se nevztahuje na "velkého" 

podnikatele, jehož energetické hospodářství má spotřebu energie nižší než 200 MWh ročně.  

 

Povinnost zajistit provedení energetického auditu se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické 

hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle 

harmonizované technické normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ČSN EN ISO 50001 

Systém managementu hospodaření s energií), jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.  

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p9
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Energetický audit provedený podle druhého a třetího odstavce (tj. firmy s nakládáním s energií nad 5000 MWh 

a státní organizace se spotřebou energie nad 500 MWh, tzn. mimo "velké" firmy) platí 10 let nebo do 

provedení změny energetického hospodářství, po které došlo za 2 po sobě jdoucí roky ke změně o více než 

25% při nakládání s energií energetického hospodářství ročně oproti stavu z platného energetického auditu. 

Před uplynutím platnosti energetického auditu posoudí dotčená osoba data o nakládání/spotřebě energií za 2 

roky předcházející ukončení platnosti energetického auditu.  

 

Rozsah energetického auditu zahrnuje veškeré ucelené části energetického hospodářství auditované osoby. 

Způsob provedení energetického auditu se provádí v souladu s harmonizovanou technickou normou upravující 

zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy 

energetických auditů (ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití). Zjištění energetického 

auditu jsou zpracována ve formě písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, jejíž obsah a způsob 

zpracování stanoví prováděcí právní předpis.  

 

Energetický audit musí 

a) být proveden pouze 

1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo  

2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle 

právních předpisů jiného členského státu Unie a  

b) být proveden do 1 roku od vzniku povinnosti na základě dat o nakládání s energií za 2 roky předcházející 

vzniku povinnosti a musí být proveden v souladu s právními předpisy. Státní organizace s hodnotou 

průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky 

35 000 MWh a vyšší provedou energetický audit do 3 let od vzniku povinnosti,  

c) být proveden v souladu s prováděcím právním předpisem a harmonizovanou technickou normou 

upravující energetické audity.  

 

Ten, komu nastala povinnost zajistit provedení energetického auditu, dále musí 

a) předložit na vyžádání energetický audit MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a 

odst. 2 zákona,  

b) oznámit MPO provedení energetického auditu osobou z jiného státu EU a předložit ministerstvu kopii 

oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie. 

 

Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanovuje vyhláška č. 480/2012 Sb. o 

energetickém auditu a energetickém posudku. 

  

4.4 Energetický posudek 
(§ 9a zákona č. 406/2000 Sb., vyhláška č. 480/2012 Sb.) 

Při posuzování nákladů a přínosů využití kombinované výroby elektřiny či využití odpadního tepla v případě 

výstavby nebo podstatné rekonstrukce zdroje o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, je stanovena 

povinnost zpracovat energetický posudek. 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, 

správce, vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#10
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p13a
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a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě 

výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém 

tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok 

a jaderných elektráren, 

b) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky 

po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu 

zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v 

případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém 

tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě, 

c) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se 

nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo 

podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném 

příkonu nad 20 MW, 

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování 

účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo 

druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze 

státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek 

na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům 

jednotlivého programu podpory jinak, 

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d), pokud 

poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak,  

f) stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o 

podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo 

evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na 

emise skleníkových plynů. 

Podrobněji energetické posudky řeší § 9a zákona. 

Energetický posudek musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou a na vyžádání se musí 

předložit MPO, SEI nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2 zákona. Obsah energetického 

posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška 

č. 480/2012 Sb.) 

  

4.5 Posuzování vlivů na životní prostředí 
(§ 2-9 zákona č. 100/2001 Sb.) 

Záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí, podléhají povinnosti 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by 

mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. 

Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a 

rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný 

majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a 

souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, 

ptáky a evropská stanoviště. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#9a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p2
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Záměrem se rozumí:  

- stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze 1 (příloha č. 1 k zákona), 

- stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle 

zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (tyto záměry podléhají 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení). 

 

Podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze 1 kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li 

uvedena. 

 

Předmětem posuzování jsou: 

- záměry (a změny těchto záměrů) uvedené v příloze 1 kategorii I; tyto záměry a změny záměrů podléhají 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, 

- záměry uvedené v příloze 1 kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou 

nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný 

negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo 

pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny 

záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, 

- podlimitní záměry (a změny podlimitních záměrů), které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní 

hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají 

posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. 

 

Oznámení: 

Oznamovatel (ten, kdo hodlá provést záměr) je povinen předložit oznámení záměru příslušnému úřadu. 

Náležitosti oznámení záměru stanovuje příloha č. 3 zákona. 
 

Nejedná-li se o záměry, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České 

republiky, nebo o záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může oznamovatel předložit místo oznámení 

dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k zákonu.  
 

Pokud se jedná o podlimitní záměr nebo jeho změnu předkládá oznamovatel jeho oznámení v rozsahu přílohy 

č. 3a k zákonu. Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda 

bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu. 

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné 

vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením 

zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
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Zjišťovací řízení: 

Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) zákona (záměry uvedené 

v příloze 1 kategorii I) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace. 

U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) zákona (změny záměrů kategorie I, dále 

záměry kategorie II  a jejich změny, podlimitní záměry a další) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr 

nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve 

spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.  

Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k 

zákonu.  

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení; v 

odůvodněných, zvlášť složitých, případech může být tato lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr 

zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům 

a dotčeným správním úřadům a zveřejní jej.   

  

4.6 Ochrana dřevin, povolení ke kácení dřevin  
(§ 7-9, § 86 zákona 114/1992 Sb., vyhláška č. 189/2013 Sb.) 

Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení. 

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je 

povinností vlastníků. 

Vyhláška č. 189/2013 Sb. stanovuje nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich 

ochranu.  
 

Povolení ke kácení dřevin (§ 8): 

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.  

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění 

výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování 

dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto 

soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při 

provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy 

nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně 

stanoveno jinak.  

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je 

může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. V případě 

odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné 

drážní tak může učinit jen na základě stanoviska drážního správního úřadu. 

 

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou: 

- pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 

m2, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p8
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- pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro 

dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 

10 let, 

- pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru jako druh 

pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 
 

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany 

přírody do 15 dnů od provedení kácení. 

Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a 

období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí, řeší vyhláška č. 189/2013 Sb.  
 

Náhradní výsadba a odvody (§ 9): 

Orgán ochrany přírody může v rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní 

výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o 

dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. 

Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby, je ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby 

a s povolením orgánu ochrany přírody povinen zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení 

životního prostředí. Ten, kdo kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do SFŽP. Výši odvodů, 

podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví zvláštní zákon. 
 

Odstranění následků neoprávněných zásahů (§ 86): 

Kdo poškodí, zničí nebo nedovoleně změní části přírody a krajiny chráněné podle zákona, je povinen navrátit 

ji do původního stavu, pokud je to možné a účelné. O možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu 

rozhoduje orgán ochrany přírody. Jestliže uvedení do původního stavu není možné a účelné, může orgán 

ochrany přírody uložit povinnému, aby provedl přiměřená náhradní opatření k nápravě. 

  

5.7 Povinnosti související s přepravou nebezpečných věcí 
(§ 23 zákona č. 111/1994 Sb., § 17-17g vyhlášky č. 478/2000 Sb., Dohoda ADR) 

Osoby předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel), dopravci a osoby zajišťující vykládku 

nebezpečných věcí (příjemce) jsou při přepravě nebezpečných věcí povinni v souladu s Dohodou ADR plnit 

stanovené povinnosti. 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) je hlavním předpisem 

pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech 

aktualizována a je vždy uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv. K dispozici je na stránkách MDČR. 
 

Dohoda ADR řeší požadavky nejen na přepravu, ale i na s přepravou související činnosti jako jsou balení, 

plnění nakládka, či vykládka nebezpečných věcí. Mezi základní požadavky patří zajištění bezpečnostním 

poradcem, školení zúčastněných osob, předepsané vybavení vozidel a další požadavky. 

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen "odesílatel") je při přepravě nebezpečných věcí 

povinna v souladu s Dohodou ADR: 

- předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady, 

- zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111#p23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478#p17
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
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- předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebez. věcí, 

- dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, 

- použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly, 

- zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci nápisy a bezpečnostními značkami, 

- označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu, 

- ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 

- zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a 

- uchovávat po dobu 2 let (od 1.7.2020 jen 1 rok) předepsané doklady. 
 

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR: 

- zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady, 

- zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená 
předepsanými doklady, 

- zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka složená z držitelů odpovídajících osvědčení, 

- převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena, 

- zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění 
nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní, 

- zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž 
je jejich obal poškozený nebo netěsný, 

- zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená 
v písemných pokynech pro řidiče vozidla, 

- provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením nákladu,  

- převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením nákladu, 

- používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou a hasicími přístroji, 

- dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí, 

- ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a 

- uchovávat po dobu 2 let (od 1.7.2020 jen 1 rok) předepsané doklady. 
 

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí (dále jen "příjemce") je při přepravě nebezpečných věcí 

povinna v souladu s Dohodou ADR: 

- ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 

- dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla, 

- zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a 

- uchovávat po dobu 2 let (ruší se od 1.7.2020) předepsané doklady. 
 

Řidič vozidla je (od 1.7.2020) při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR povinen 

- provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče a 
osvědčením o schválení vozidel pro přepravu nebez. věcí a řádně a vyplněnými průvodními doklady,  

- provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením nákladu,  

- převzít pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,  

- používat dopravní jednotku s předepsanou výbavou a vybavenou hasicími přístroji,  

- dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad vozidly a  

- dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely. 

- školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci upravuje § 17d-17g vyhlášky č. 478/2000 Sb. 
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Výjimka z povinnosti ustanovit bezpečnostního poradce (§ 17 vyhlášky): 

Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí 

silniční dopravou (bezpečnostní poradce), jak jsou uvedeny v dohodě ADR, se nevztahují na osoby, jejichž 

činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než 

limity uvedené v dohodě ADR, příloze A, části 1 kapitole 1.1 pododdílu 1.1.3.6 (Vynětí z platnosti pro 

množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou – viz dále přeprava v podlimitním množství), kapitole 1.7 

pododdílu 1.7.1.4 (stanovené výjimky pro radioaktivní látky), části 3 kapitole 3.3 (Zvláštní ustanovení pro 

určité látky nebo předměty), kapitole 3.4 (Nebezpečné věci balené v omezených množstvích) a kapitole 3.5 

(Nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích). 
 

Vynětí přepravy nebezpečných věcí z ADR: 

Přeprava některých nebezpečných věcí je při dodržení stanovených podmínek zcela, nebo z části vyňata z 

platnosti ADR (bod 1.1.3 dohody ADR, bližší podrobnosti pro vynětí jsou v jednotlivých bodech): 

- bod 1.1.3.1 Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravy, 

- bod 1.1.3.2 Vynětí z platnosti pro přepravu plynů, 

- bod 1.1.3.3 Vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek, 

- bod 1.1.3.4 Vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci balené v omezených 
nebo vyňatých množstvích,  

- bod 1.1.3.5 Vynětí z platnosti pro prázdné nevyčištěné obaly. Prázdné nevyčištěné obaly (včetně IBC a 
velkých obalů), které obsahovaly látky tříd 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 a 9, nepodléhají ustanovením ADR, 
jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí. Nebezpečí jsou vyloučena, 
jestliže byla provedena opatření vylučující všechna nebezpečí tříd 1 až 9.,  

- bod 1.1.3.6 Vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou (viz dále), 

- bod 1.1.3.7 Vynětí z platnosti pro přepravu systémů akumulace a výroby elektrické energie,  

- bod 1.1.3.8 (Vyhrazeno),  

- bod 1.1.3.9 Vynětí z platnosti vztahující se na nebezpečné věci používané pro chlazení nebo kondiciování 
během přepravy,  

- bod 1.1.3.10 Vynětí z platnosti vztahující se na přepravu lamp a žárovek obsahujících nebezpečné věci. 
 

Přeprava v podlimitním množství: 

Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou nepřevyšuje hodnoty uvedené 

ve sloupci (3) tabulky uvedené v 1.1.3.6.3 dohody ADR (příloha 2) pro danou přepravní kategorii (pokud 

nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do téže přepravní kategorie) nebo hodnotu 

vypočtenou podle 1.1.3.6.4 (pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do různých 

přepravních kategorií), mohou být přepravovány v kusech v téže dopravní jednotce, aniž se použijí určitá 

ustanovení. 
 

V případě přepravy v podlimitu nemusí být plněna následující ustanovení ADR: 

- řidič vozidla nemusí absolvovat školení řidičů ADR, 

- dopravní jednotka nebude označena oranžovými tabulkami, 

- dopravní jednotka nemusí mít výbavu předepsanou dohodou ADR, 

- ve vozidle nemusí být písemné pokyny pro případ nehody, 

Dopravní jednotka musí mít hasicí přístroj s obsahem min. 2 kg suchého hasicího prášku a přepravní doklad. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478#17
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5.0 Související předpisy 
 

Právní předpisy (přehled hlavních předpisů v jednotlivých oblastech): 

 

Oblast první: hospodaření s energiemi 

406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energiemi 

63/2002 Sb. Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu 
hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 

193/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie 
a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 

194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 
spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení 
vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným 
spotřebitelům 

441/2012 Sb. Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 

480/2012 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 

193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 

194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 

232/2015 Sb. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 

319/2019 Sb. Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 

4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech 

264/2020 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 

 

Oblast druhá: posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

100/2001 Sb.  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

353/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast 
posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a 
odnímání osvědčení  

453/2017 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí 

 

Oblast třetí: ochrana přírody a krajiny 

114/1992 Sb.  Zákon o ochraně přírody a krajiny 

395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 

189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

 

Oblast čtvrtá: přeprava nebezpečných věcí (ADR) 

111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 

478/2000 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) 

 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-63
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-232
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-319
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-353
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-453
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-395
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
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