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Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa  
 

Pošlete nám prosím Váš e-mailový kontakt uživatele příručky. Můžeme Vám pak zasílat 
informace o aktualizacích příručky a legislativy před jejich tištěným vydáním. 

Vážení uživatelé, 

zasíláme Vám další aktualizaci publikace Příručka pro oblast životního prostředí / Příručka ekologa. Stav legislativních 
změn je k 6. 1. 2022. Věnujte pozornost přehledu změn a aktualit, je uveden v kapitole Aktuální informace – leden 2022, změny se 
Vás určitě dotknou.  

 

• Zapracované předpisy (legislativní změny za období srpen–prosinec 2021): 

− 311/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a 
postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 

− 345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 

− 392/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, a vyhláška č. 
474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva 

− 445/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
do kanalizací a o citlivých oblastech 

− 440/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 
významných lokalit,  

− 413/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

• Z Aktuálních informací  
- Nový ISPOP bez PDF formulářů: Od 2022 došlo k přechodu z původního systému využívajícího formuláře PDF na novou 

verzi tzv. webových (HTML) formulářů. Více v Aktuálních informacích leden 2022. 
Nedostupnost formulářů agendy Odpady: Upozorňujeme uživatele, že v systému ISPOP zatím nejsou k dispozici vybrané formuláře pro 
roční hlášení v agendě odpady (F_ODP_PROD, F_ODP_PROD_AV a F_ODP_PROD_EL) a roční zprávy (F_ODPRZ_EL, 
F_ODPRZ_BAT, F_ODPRZ_PNEU) za ohlašovací rok 2021. Do ISPOP budou nasazeny koncem ledna/na začátku února 2022. Důvodem 
prodlevy v nasazení je nedávná změna Registru zařízení, obchodníků a spisů spojená s přijetím nového zákona o odpadech, na kterou je 
třeba funkcionality a kontroly ve formulářích upravit. Hlášení není možné zaslat ani datovou schránkou, je nutné vyčkat do nasazení 
kontrol! 

- Hlavním obsahem této aktualizace je zapracování změn v části E – ISPOP a další drobnější změny. Více v Aktuálních 
informacích leden 2022. 

- V aktuálních informacích je uveden přehled změn, které nastaly ve sledovaném období. Dále je uveden přehled 
legislativních změn s anotacemi předpisů, připravované legislativní změny, změny ostatních vybraných právních předpisů a 
další informace.  

- Na Doprovodném CD bylo doplněno poměrně dost nových dokumentů.  

- Na Doprovodném CD máte dále jako obvykle vedle aktuálních právních předpisů k dispozici také publikaci v aktuální 
elektronické verzi ve formátu PDF. E-book umožňuje prohledávání textů pomocí funkce Hledat. Pro každou aktualizační 
periodu v rámci roku je zvolena samostatná barva (aktuální změny jsou označeny fialovou barvou), lze tak snadno 
vysledovat vývoj v legislativě podnikové ekologie v průběhu roku. 

Celý přehled změn a aktualit je uveden v kapitole Aktuální informace – leden 2022. 
 

Věříme, že Vám tato aktualizace pomůže při Vaší práci na úseku podnikové ekologie a ochrany životního prostředí.  

   

S pozdravem 

 

Ing. Zdeněk Fildán 
         ENVI GROUP s.r.o.  
 

komplexní řešení podnikové ekologie a EMS 



 

 

Návod na začlenění aktualizace do publikace 
Příručka pro oblast životního prostředí / Příručka ekologa 

Aktualizace 12-2021 (data k 6. 1. 2022) 
Identifikace Vyjmout Vložit 

 
Část Kapitola Označení stany strany počet 

listů strany počet listů 

- 

Titulní list - - 1 - 1  

Obsah doprovodného CD Obsah CD, strana vše vyjmout vše vložit  

Aktuální informace Aktuální semináře, strana  1-2 1 1-2 1  

Aktuální informace Aktuální informace – srpen 2021, strana vše vyjmout   

Aktuální informace Aktuální informace – leden 2022, strana  vše vložit  
 
 

B 
Kapitola 4.0 Část B, kapitola 4.0, strana 1-2 1 1-2 1  
Kapitola 6.0 Část B, kapitola 6.0, strana 23-24 1 23-24 1  
Kapitola 7.0 Část B, kapitola 7.0, strana 1-2 1 1-2 1  

 

E 
Obsah Část E, obsah, strana 1-2 1 1-2 1  

Kapitola 11.0 Část E, kapitola 4.0, strana 5-12 4 5-12 4  
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Obsah doprovodného CD 
 

I. Přílohy příručky přesunuté na CD: 
 

Část C – Ochrana a využití vod: 
Příloha č. 24 Obsah havarijního plánu (podle vyhlášky č. 450/2005 Sb.) 
Příloha č. 25 Identifikační údaje a vlastnosti zvlášť nebezpečných závadných látek pro účely vedení záznamů podle § 39 odst. 6 

vodního zákona a identifikační údaje a vlastnosti závadných látek uváděné v seznamu závadných látek v havarijním 
plánu v případě neexistence bezpečnostního listu nebo identifikačního listu nebezpečného odpadu (Příloha č. 2 k 
vyhlášce č. 450/2005 Sb.) 
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II. Dokumenty, vzory, žádosti, formuláře: 
 

Provozní a havarijní řády, ostatní příklady dokumentace 
- Provozní řád vnitřní kanalizace 
- Provozní řád skladu pevných hnojiv 
- Provozní řád skladu kapalných hnojiv 
- Provozní řád skladu přípravků na ochranu rostlin  
- Provozní řád skladu nebezpečných chemických látek a přípravků 
- Provozní řád skladu ropných látek 
- Provozní řád úpravny odpadních vod 
- Havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 
- Obsah provozního řádu vodovodu podle TNV 75 5950, Obsah provozního řádu kanalizace podle TNV 75 6911 
- Program použití kalů 
- Provozní řád olejového hospodářství (sklad LTO) 
- Provozní řád vodovodu 
- Obsah havarijního plánu k vyplnění podle vyhlášky č. 450/20005 Sb. 
- Provozní řád čistírny odpadních vod (ČOV) 
- Provozní řád odlučovače ropných látek 
- Provozní řád_odpady_sklad odpadů nad 100 t 
- Provozní řád_odpady_zařízení stacionár 
- Provozní řád_odpady_zařízení mobilní sběr 
- Provozní řád_odpady_zařízení mobilní recyklace 
- Provozní deník zařízení 
- Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší (výroba PUR pěny, vstřikování plastů, lakovna) 
- Příklady žádostí o povolení vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší  
- Příklady technické dokumentace k žádosti o povolení vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší 
- Test Podnikový ekolog + EMS 

 
Část A – Chemické látky a směsi 
- Stručný průvodce pro uživatele chemických látek na pracovišti 
- Informační plakát: Výstražné symboly – co znamenají? 
- Bezpečnostní karty (písemná pravidla) podle CLP pro různé chemické látky a směsi 
- Bezpečnostní pokyny podle CLP pro skupiny chemických látek a směsí 
- Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami 
- Postup při vzniku mimořádné situace 
- Výstražné symboly označení nebezpečných vlastností (Pozn.: pro označování látek a přípravků musí být použity symboly bez 

písmenného označení v piktogramu) 
- Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace – viz příloha č. 8 části A  
- Protokol, osnova, prezenční listina školení 
- Školení pracovníků – učební text 
- Školení pracovníků pro nakládání s chemickými látkami, odpady, havárie, závadnými látkami 
- Přehledová tabulka zákazů a povinností nakládání s chemickými látkami a směsmi podle zákona 258/2000 Sb. 

- Test znalostí z oblasti podnikové ekologie a EMS 
- Příručka k nařízení CLP - evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí  
- Plakát CLP 
- Přednáška Běžný podnik a ADR 
- Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o 

chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 
- Směrnice pro nakládání s chemickými látkami 
- Použití chemických látek ve výuce a při volnočasových aktivitách žáků 
- Základní školení pracovníků – ochrana zdraví a životního prostředí (CHLS, odpady, havárie) 
- Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 
- dokumenty z ECHA (Povolování; Chemické látky vzbuzující obavy; Jak se připravit na databázi SCIP)  
- Metodický výklad MZd k postupu oznamování nebezpečných směsí po 1.1.2021. Prezentace Oznamování směsí a 

předmětů od 1.1.2021 
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Část A – Zařazování prací (kategorizace) 
- Zařazení do kategorií – návrh opatření 
- Zařazení do kategorií – tabulka faktorů 
 

Část A – Prevence závažných havárií 
- Protokol nezařazení objektu - soubor XLS s výpočty 
- Příloha 1 zákona 224-2015: pomocná tabulka I a II s uvedením H-vět k jednotlivým klasifikacím 
- Metodický pokyn Posouzení objektu s nebezpečnými chemickými látkami, včetně způsobu zařazení objektu do 

skupiny A nebo B a zpracování návrhu zařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
- Protokol o zařazení objektu 

 

Část B – Odpadové hospodářství 
- Doprovodný doklad pro vývoz, dovoz, tranzit odpadů na zeleném seznamu 
- Orientační přepočtová tabulka množství odpadů  
- Metodické pokyny a návody 
- Formulář pro vedení průběžné evidence odpadů s integrovaným katalogem odpadů (formát MS Excel) 
- Studijní materiál: Vedení a ohlašování evidencí podle zákona o odpadech  
- Studijní materiál: Vedení evidence odpadů při zpracování elektroodpadů a autovraků 
- Příklady správného vedení evidence a ohlašování odpadů  
- Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu 
- Schéma Nakládání s odpadními oleji kódy KN 2710 91 00 a 2710 99 00 (spotřební daň) 
- Prezentace ze seminářů Odpady (Nový zákon o odpadech, Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, 

Změnový a obalový zákon, Stavební a demoliční odpady dle současné legislativy) 
- Porovnání "starého" (dle 93/2016 Sb.) a "nového" (dle 8/2021 Sb.) Katalogu odpadů 
- Nový Katalog odpadů (platí až od 1.1.2024)  
- Školení pracovníků nakládající se zdravotním/veterinárním odpadem 
- Základní popis odpadu 2022 
- Písemné informace o odpadu 2022 
- Dohoda o využit materiálu – vedlejší produkt 
- Žádost k zařízení - sklad odpadů_nad100t 
- Žádost na netřídění na ORP 2021 
- Povolení k odběru mat. ze závodu – mimo režim odpadů 
- Etikety na odpady s foto: Etiketa_200108_bioodpad, Etiketa_150102_plastové obaly, Etiketa_200301_komunál s rouškami, 

Etiketa_200301_komunál_bez roušek, Etiketa_200301_komunál_COVID, Etiketa_150101_papír a kartony, Etiketa_200101_papír, 
Etiketa_200102_sklo, Etiketa_200139_PET plastové obaly, Etiketa_200140 hliník. plechovky, Etiketa_150103_dřevěné obaly 

- Zdravotní odpady (povinně od 2023) Etiketa_180103_komplet info 
- Zdravotní odpady (povinně od 2023) Etiketa_180101_komplet info 

 
Část C – Využívání a ochrana vod 
- Metodický pokyn k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o 
citlivých oblastech  

- Vzorová žádost o povolení k odběru podzemních vod včetně pasportu studny 

 
Část D Ochrana ovzduší  
- Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe 
- Tabulka chladiv v GWP koeficienty 
- Výpočet ekvivalentu CO2 
- Metodický pokyn pro Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe vč. příloh č. 1-4 
- Metodický pokyn ke sčítání a zařazování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší  
- Užitečné pomůcky pro souhrnnou provozní evidenci a poplatky za zdroje znečišťování ovzduší: Převod souřadnic 

GPS, Výpočet tepla podle paliva, Emisní faktory pro čerpací stanice, Emisní faktory pro spalovací zdroje 
- Prezentace ze semináře k problematice ISPOP 
- Přednášky k oblasti Ochrana ovzduší (Ing. Zbyněk Krayzel):  

- PRED_Zakon 201_2012 stručná verze 1.1.2019 
- PRED_Zakon 201_2012 plná verze k 1.1.2019 
- PRED KZ Základní povinnosti v OO – 011 Bilance VOC 

- Prezentace a výklad nového zákona k problematice látek, které poškozují ozonovou vrstvu (regulované látky) a fluorovaných 
skleníkových plynů (zákon č. 73/2012 Sb.). 

- Metodické pokyny MŽP (např. MP ke sčítání zdrojů) - aktuální jsou k dispozici na www.mzp.cz v sekci Ovzduší 
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Část E – Integrovaná prevence 
- Aktuální dokumenty k tématu Integrovaný registr znečišťování jsou na http://www.ippc.cz/ 
- Formulář žádosti o vydání integrovaného povolení 
- Formulář základní zprávy 
- Formulář odborné posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami 
- Formulář zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení 
 
- Aktuální dokumenty k tématu Integrovaný registr znečišťování jsou na http://www.irz.cz/obsah/dokumenty 
- Materiál k semináři Ohlašování nový ISPOP 1-2022 

 
Část F – Nakládání s obaly 
- Metodika označování obalů 
- Podmínky uvedení obalu na trh 
- Stanoviska MŽP k některým druhům"obalů" 
- Změny ve značení obalů 
- Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg 
- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení § 5 zákona o obalech 
- Stručný průvodce podnikatele labyrintem zákona o obalech 
- Příklad technické dokumentace k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4 z.č. 477/2001 Sb. o obalech 
- Návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalu na základě vyhlášky č. 641/2004 Sb., o rozsahu a 

způsobu vedení evidence obalu a ohlašování údajů z této evidence 
- Souhrnná zpráva z ověření správnosti výkazů o produkci obalů do EKO-KOMu (jsou zde uvedeny nejčastější chyby 

zjištěné při auditech správnosti ohlašování produkce obalů) 
 

Část G – EMS podle ISO 14001 
- Prezentace ze semináře: EMS podle ISO 14001:2015 - dopady revize normy do praxe (Ing. Séger) 

 
Část H – Ekologická újma 
- Prezentace ze seminářů k ekologické újmě a hodnocení rizik 
- Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy  
- Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy 
- Formulář pro základní hodnocení rizik ekologické újmy 
 

 

Aktuální e-Book: Příručka podnikového ekologa  
Kompletní vydání této příručky v elektronické verzi na Doprovodném CD. Publikace je ve formátu PDF a umožňuje 
prohledávání textů pomocí funkce Hledat. V této elektronické verzi můžete využít grafickou úpravu, kdy jsou 
aktualizační změny označovány barevně odlišným textem. Pro každou aktualizační periodu v rámci roku je zvolena 
samostatná barva, lze tak snadno vysledovat vývoj v legislativě podnikové ekologie v průběhu roku. 
 

 

http://www.ippc.cz/
http://www.irz.cz/obsah/dokumenty
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III. Právní předpisy: 
 

Právní předpisy – část A Chemické látky a směsi  
- 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), ve znění zákona č. 61/2014 Sb., 350/2011 Sb., 324/2016 

Sb., 183/2017 Sb., 299/2017 Sb., 45/2019 Sb., 543/2020 Sb. 
- 163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
- 61/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 
 

- REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (aktuální znění na http://eur-lex.europa.eu) 
- CLP: Nařízení EP a rady EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (aktuální znění na http://eur-lex.europa.eu) 
- POPs: 1021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách 
 

- 258/2000 Sb. ZÁKON o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
- 428/2004 Sb. Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

klasifikovanými jako vysoce toxické 
- 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 

těchto prací 
- 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 

246/2018 Sb., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb. 
- 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 

testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli, ve znění 107/2013 Sb., 181/2015 Sb., 240/2015 Sb. 

- 180/2015 Sb. Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích 
- 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 
- 61/2018 Sb. Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 

 
Právní předpisy – část A Prevence závažných havárií 
- 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, ve 

znění 183/2017 Sb., 225/2017 Sb. 
- 225/2015 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B 
- 226/2015 Sb. Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře, ve znění 311/2021 Sb. 
- 227/2015 Sb. Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 
- 228/2015 Sb. Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech 

závažné havárie 
- 229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o 

kontrole 

 
Právní předpisy – část B Nakládání s odpady  
- 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 
- 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
- 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
- 345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 
 
-  542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
 
Předpisy EU (aktuální znění na http://eur-lex.europa.eu): 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů 
- POPs: 1021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách 
- 2017/852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti 
- Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být 

odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.   
- Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být 

odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. 
- Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.  
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic, NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ 

 
Těžební odpady: 
- 157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění 168/2013 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb. 
- 428/2009 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem  

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.e/
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- 429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších 
podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem, ve znění 281/2018 Sb. 

 

Právní předpisy – část C Ochrana a využití vod  
- 254/2001 Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. ..., 39/2015 Sb., 250/2016 Sb., 183/2017 Sb., 

225/2017 Sb., 113/2018 Sb., 312/2019 Sb., 403/2020 Sb., 544/2020 Sb. 
- 40/1978 Sb. Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, 

Šumava a Žďárské vrchy  
- 10/1979 Sb. Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské 

vrchy a Žamberk - Králíky  
- 85/1981 Sb. Nařízení vlády o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, 

Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy 
- 137/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů  
- 431/2001 Sb. Vyhláška o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci  
- 470/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, 

ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb., 267/2005 Sb. 
- 471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., 86/2021 Sb. 

- 20/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění 93/2011 Sb. 
- 225/2002 Vyhláška o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně 
- 293/2002 Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky č.110/2005 Sb. 
- 590/2002 Sb. Vyhláška, o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění 367/2005 Sb. 
- 71/2003 Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o 

zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění 169/2006 Sb. 
- 103/2003 Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 

protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění 219/2007 Sb., 108/2008 Sb. – Zrušeno NV č. 262/2012 Sb. 
- 142/2005 Vyhláška o plánování v oblasti vod (předpis ruší: 140/2003 Sb.) 

- 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění 175/2011 Sb., 66/2014 Sb.  

- 23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR 

- 203/2009 Sb. Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným 
rozlivům povodní 

- 393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí (ruší vyhlášku č. 292/2002 Sb.) 

- 5/2011 Sb. Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a 
náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění 264/2015 Sb., 349/2016 Sb. 

- 24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhl. č. 49/2014 Sb., 312/2015 Sb., 350/2016 Sb. 

- 49/2011 Sb. Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod, ve znění 44/2021 Sb. 

- 98/2011 Sb. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a 
umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, ve znění 313/15 Sb., 154/2016 Sb. 

- 155/2011 Sb. Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání 

- 157/2011 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhl. č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob  

- 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl (pozn. ruší 195/2002 Sb.) 

- 105/2012 Sb.  Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny 

- 178/2012 Sb.  Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

- 262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 117/14 Sb., 235/2016 Sb., 351/2016 Sb., 27/2018 
Sb., 277/2020 Sb. 

- 252/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto 
údajů do informačních systémů veřejné správy (ruší vyhlášku č. 391/2004 Sb.), ve znění 87/2021 Sb. 

- 414/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k 
nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 

- 46/2015 Sb.  Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a 
podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 232/2016 Sb. 

- 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 445/2021 Sb. 

- 57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod podzemních 

- 79/2018 Sb.  Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 

- 183/2018 Sb.  Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, 
ve znění vyhl 197/2019 Sb. 
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- 328/2018 Sb. Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných 
odpadních vod do vod povrchových 

Vodovody a kanalizace: 
- 274/2001 Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném 

znění  
- 428/2001 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění č. 146/2004, 515/2006 Sb., 120/2011 Sb., 48/2014 Sb., 448/2017, 
244/2021 Sb. 

- 252/2004 Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění 

- 35/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody 
koupališť, v platném znění 

 
Právní předpisy – část D Ochrana ovzduší  
- 73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění 89/2017 Sb., 183/2017 Sb. 
- 257/2012 Sb. Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ve znění 472/2017 

Sb. 
 

- 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., 87/2014 Sb., 382/2015 Sb., 369/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 
172/2018 Sb. 

- 312/2012 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, 
ve znění 154/2014 Sb. 

- 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při 
smogových situacích, ve znění 83/2017 Sb., 68/2020 Sb. 

- 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší, ve znění 155/2014 Sb., 406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb., 190/2018 Sb., 216/2019 Sb. 

- 189/2018 Sb.  Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění 492/2020 Sb. 
- 280/2020 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 

 
- 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

- 383/2012 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění 257/2014 Sb., 183/2017 Sb., 1/2020 Sb. 
- 192/2013 Sb. Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím 

skleníkových plynů  
- 565/2020 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku 

uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 
Předpisy EU (aktuální znění na http://eur-lex.europa.eu), v platném znění: 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (ruší 842/2006) 
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 

 
Právní předpisy – část E Integrovaná prevence  
- 76/2002 Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 437/2004 Sb., 695/2004 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 435/2006 Sb., 25/2008 Sb., 
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 69/2013 Sb., 64/2014 Sb., 39/2015 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb. 

- 288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (ruší vyhlášku č. 554/2002 Sb.) 
- 25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí a o změně některých zákonů, 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 255/2016 Sb., 183/2017 Sb. 
- 145/2008 Sb. Nařízení vlády ze dne 26. března 2008, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 

ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění 450/2011 Sb., 326/2020 Sb. 
Předpisy EU (aktuální znění na http://eur-lex.europa.eu), v platném znění: 
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a 

přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 
 

Právní předpisy – část F Nakládání s obaly  
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., 94/2004 Sb., 237/2004 Sb., 257/2004 

Sb., 444/2005 Sb., 66/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 62/2014 Sb., 64/2014 Sb., 149/2017 Sb., 183/2017 Sb., 
277/2019 Sb., 541/2020 Sb., 545/2020 Sb. 

- 111/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění NV 209/2010 Sb. 
- 115/2002 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s obaly 
- 116/2002 Sb., Vyhláška o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 
- 30/2021 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech 

 

Právní předpisy – část H Ekologická újma  
 

- 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě, č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 85/2012 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 183/2017 Sb., 
98/2019 Sb. 

http://eur-lex.europa.eu/
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- 17/2009 Sb. Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
- 295/2011 Sb. Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění 

 
Právní předpisy – ostatní část I (přehledový výčet bez uvedení novel) 
Energetika: 
- 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií  
- 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 
- 193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
- 194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
- 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 
- 140/2021 Sb.  Vyhláška o energetickém auditu 
- 141/2021 Sb.  Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
Životní prostřední obecně:  
- 100/2001 Sb., ZÁKON o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)  
- 123/1998 Sb. ZÁKON o právu na informace o životním prostředí  
- 103/2010 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění 257/2015 Sb.  
Ochrana přírody a krajiny  
- 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny  
- 395/1992 Sb. VYHLÁŠKA, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
- 468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny  
- 166/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v souvislosti s vytvářením 

soustavy NATURA 2000, ve znění 74/2016 Sb.  
- 81/2008 Sb. Sdělení MŽP o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu  
- 82/2008 Sb. Sdělení MŽP o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu  
- 66/2009 Sb. Sdělení MŽP o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu  
- 64/2011 Sb. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území  
- 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
- 318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 
- 187/2018 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 
Přeprava nebezpečných věcí po silnici 
- 114/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny  
- 478/200 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 
- mezinárodní dohoda ADR 

 
Poznámka k seznamu dokumentů: 
Tučnou kurzívou jsou zvýrazněny nové dokumenty a právní předpisy. 
Normální kurzívou jsou zvýrazněny novelizované právní předpisy a upravené dokumenty. 
Právní předpisy jsou též volně k dispozici na portálu Zákony pro lidi https://www.zakonyprolidi.cz/. 

https://www.zakonyprolidi.cz/
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Přehled seminářů a kurzů  
Přehled aktuálních seminářů: více na www.envigroup.cz / vše možno i ON-LINE/záznam 
Součástí všech seminářů je roční přístup k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. 

PODNIKOVÝ EKOLOG: 4denní pracovní kurz pro podnikové ekology Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP 

 19-20.5.+26-27.5. 
2022 Praha 
 15-16.9+22-23.9. 

2022 Praha 

 Čtyřdenní pracovní kurz pro začínající podnikové ekology. Praktická výuka zjištění povinností subjektů v oblasti PE: tvorba 
dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Povinnosti firem a jejich podrobné řešení.  

 Kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: roční aplikace Průvodce PE + aplikace ILNO a značení odpadů, kniha 
Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis. 

PODNIKOVÝ EKOLOG: 2denní kurz Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP 

 10-11.2.22 Praha 
 27-28.4.22 Praha 
 23-24.6.22 Praha 

 4-5.3.22 Brno 
 24-25.3.22 Olomouc 

 Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog, praktický návod na zjištění povinností firmy. 
 Podrobný přehled povinností firem a způsob jejich řešení. 
 Kompletní vzorová dokumentace a SW ekologa: roční aplikace Průvodce PE + aplikace ILNO a 

značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách 
legislativy. 

LEGISLATIVA ŽP V KOSTCE Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP 

 9.2.22 Praha 
 18.5.22 Praha 

 5.10.22 Praha 
 23.11.22 Praha 

 

 Rychlý přehled povinností firem a způsob jejich řešení. Legislativa ŽP vztahujících se na podnikovou praxi se 
zaměřením na důležité či problematické body. 

 Kompletní dokumentace a software podnikového ekologa: roční aplikace Průvodce PE + aplikace ILNO a značení 
odpadů, kniha Povinnosti firem v PE. Informační služba o změnách legislativy INFOservis. 

NOVÝ ISPOP 2022: Změny v ohlašování - ISPOP2, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ... Ing. Pavel Machálek; Ing. Zdeněk Fildán 

 24.1.22 online 
 31.1.22 Praha 

Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a 
dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení do IRZ a souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální 
praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. 

OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky Ing. Pavel Machálek; Ing. Zbyněk Krayzel 
 2.3.22 Praha Zákon o ovzduší a vyhláška č. 415/2012 Sb.: povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací 

agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. 
Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. 

Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce Ing. Eva Směšná 

 off-line záznam Zákon se vztahuje vybrané výrobky, kterými jsou elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla. Nový zákon 542/2020 
Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, regulaci obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, 
povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh, zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností, a to s cílem zajistit co 
největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití 
a odstranění, povinnosti osob při nakládání s výrobky s ukončenou životností.  

Maximální minimum pro původce odpadů a oprávněné osoby – kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP 
 19.1.22 

online 
 

Kurz zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti 
jako je evidence a ohlašování až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. 
Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.  
Ing. Kristýna Husáková, MŽP; Mgr. Štěpán Jakl, MŽP; Mgr. Vojtěch Pilnáček, CYRKL; Ing. Zdeněk Fildán, ENVIGROUP 

Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi: zákon 541/2020 Sb. a vyhláška 273/2021 Sb. Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup 

 16.2.22 Praha 
 25.5.22 Praha 
 17.10.22 Praha 

Nový zákon o odpadech. Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. Nový Katalog odpadů. Metodické pokyny MŽP. To vše 
zpracované pro běžnou praxi s důrazem na změny oproti původní legislativě. 

EKOLOGICKÁ ÚJMA: základní hodnocení rizik po změnách + Prevence závažných havárií + hlášení IRZ Ing. Zdeněk Fildán 

 16.3.22 Praha 
 off-line záznam 

Praktický způsob zpracování základního hodnocení rizik v interaktivním formuláři. Změny legislativy 2013-2020 (klasifikace chem. směsí, 
zranitelné oblasti, evropsky významné lokality, zdroje znečišťování ovzduší). Interaktivní formulář pro základní hodnocení rizik je 
součástí kurzu. Dále prevence závažných havárií + Integrovaný registr znečišťování. 

ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR Ing. Daniel Chrobok 

 off-line záznam 
 11.5.22 Praha 

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. 
Provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo 
převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, 
vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí? 

Změny v legislativě chemických látek a směsí od roku 2021 RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP 

 off-line záznam 
z 13.12.21 

Přehled aktualit napříč chemickou legislativou a souvisejících předpisů. Změny v povinnostech podle nařízení CLP a REACH, nové povinné 
údaje v BL podle REACH, UFI kódy a SCIP databáze. Nový „evropský“ způsob oznamování nebezpečných směsí (namísto CHLAP) 
Oznamování SVHC látek v předmětech do databáze SCIP (nová povinnost od ledna 2021). Informace o kontrolách prováděných ČIŽP v 
oblasti chemických látek. 

Chemická legislativa v praxi a sestavování bezpečnostního listu: 2D kurz 
2-denní intenzivní kurz: chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi 

Ing. Hana Krejsová 

 23-24.2.22 
Praha 

Prakticky zaměřený kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo 
profesionální činnosti.  Představení základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny 
praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování; tvorba a kontrola bezpečnostních listů). 

CHEMICKÉ LÁTKY na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví Ing. Zdeněk Fildán Envigroup;  
VÚBP; Krajská hygienická stanice 

 off-line záznam 
 6.4.22 Praha 

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při 
nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné 
podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. 

16.2.22 online Novinky v chemické legislativě (webinar) 

 
 

http://www.envigroup.cz/


 Příručka pro oblast životního prostředí 

 

   Datum vydání: leden 2022 Aktuální semináře, strana 2 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Příručka pro oblast životního prostředí 

 

   Datum vydání: leden 2022 Aktuální informace – leden 2022, strana 1  
 

Aktuální informace – leden 2022 
 

1.0 Doprovodné CD – výběr změn 
 

eB
oo

k Aktualizace příručky 12-2021 (přehled změněných stran příručky) s barevným zvýrazněním změn – fialová barva. 

E-book Příručka pro oblast životního prostředí verze 12-2021 s barevným zvýrazněním posledních změn – fialová barva. 

CD 

Aktualizace právních předpisů 

Odpady: 
- Školení pracovníků nakládající se zdravotním/veterinárním odpadem 
- Základní popis odpadu 2022 
- Písemné informace o odpadu 2022 
- Dohoda o využit materiálu – vedlejší produkt 
- Žádost k zařízení - sklad odpadů_nad100t 
- Žádost na netřídění na ORP 2021 
- Provozní řád_odpady_sklad odpadů nad 100 t 
- Provozní řád_odpady_zařízení stacionár 
- Provozní řád_odpady_zařízení mobilní sběr 
- Provozní řád_odpady_zařízení mobilní recyklace 
- Povolení k odběru mat. ze závodu – mimo režim odpadů 

Etikety na odpady s návodnými foto/texty  
- Etiketa_200108_bioodpad 
- Etiketa_150102_plastové obaly 
- Etiketa_200301_komunál s rouškami 
- Etiketa_200301_komunál_bez roušek 
- Etiketa_200301_komunál_COVID 
- Etiketa_150101_papír a kartony 
- Etiketa_200101_papír 
- Etiketa_200102_sklo 
- Etiketa_200139_PET plastové obaly 
- Etiketa_200140 hliník. plechovky 
- Etiketa_150103_dřevěné obaly 
- Zdravotní odpady (povinně od 2023) Etiketa_180103_komplet info 
- Zdravotní odpady (povinně od 2023) Etiketa_180101_komplet info 

Materiál k semináři Ohlašování nový ISPOP 1-2022 

 
2.0 Změny právních předpisů pro hlavní části publikace  
 

Část A – Chemické látky a směsi 
• 311/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního 

plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Vydáno na základě: 224/2015 Sb. 
Předpis mění: 226/2015 Sb. 

Předmět úpravy: 
Mění se vymezení zásad pro stanovování množství nebezpečné látky (toxické kapaliny, látky podporující požár nebo ropné 
látky), které může při závažné havárii ohrozit obyvatelstvo, a to při zachování požadavků na zajištění bezpečnosti v zóně 
havarijního plánování. 

 

Část B – Odpady 
• 345/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 

Datum účinnosti od: 1. října 2021 
Vydáno na základě: 542/2020 Sb. 

Předmět úpravy: 
Vyhláška stanovuje podrobnosti týkající se sběru, zpracování a evidence vozidel s ukončenou životností a podmínky pro 
opětovné použití těchto vozidel, je náhradou za vyhlášku č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, která byla 
zrušena k 1. 1. 2021 zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Nová vyhláška, která zapracovává příslušné evropské předpisy, upravuje: 
- obsah provozního řádu zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, 
- náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností do zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, 
- technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a na soustřeďování vozidel s ukončenou životností, 
- způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů provozovatelem zařízení ke sběru vozidel s 

ukončenou životností a zpracovatelem vozidel s ukončenou životností, 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39202
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39202
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39220
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- technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností, 
- části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před jejich dalším zpracováním demontovány, 
- způsob demontáže nebezpečných částí vozidel s ukončenou životností a způsob odčerpání provozních kapalin z vozidel s ukončenou 

životností, 
- rozsah a způsob vedení evidence materiálů a částí k opětovnému použití zpracovatelem vozidel s ukončenou životností, 
- způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí, 
- podmínky přípravy k opětovnému použití opětovně použitelných dílů a jejich skladování, 
- rozsah údajů vedených v Informačním systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností (dále jen „Informační systém“) a 
- náležitosti dokladu o opravitelnosti vozidla a o funkčnosti části vozidla. 

 

Část C – Ochrana a využití vod 
• 392/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,  

a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva 
Datum účinnosti od: 1. listopadu 2021 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. IV 
Vydáno na základě: 156/1998 Sb. 
Předpis mění: 377/2013 Sb.; 474/2000 Sb. 

Předmět úpravy: 
Vliv na havarijní plány zahrnující skladování hnojiv. K vyhlášce č. 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv - 
novela zejména stanovuje:  
- podmínky pro skladování technologických vod, separátu digestátu a separátu kejdy, 
- podmínky pro používání technologických vod a vedení jejich evidence,  
- pravidla pro umístění příkrmiště, 
- vzor formuláře pro hlášení o používání upravených kalů, 
- způsob výpočtu průměrné hodnoty odběru živin plodinami a 
- pravidla pro vedení evidence o použití hnojiv v elektronické podobě, její strukturu umožňující předávání dat pomocí dálkového přenosu 

dat. 
 

• 445/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Vydáno na základě: 254/2001 Sb. 
Předpis mění: 401/2015 Sb. 

Předmět úpravy: 
Upravují se pravidla měření látek znečišťujících vodu: emisní limity pro sírany při vypouštění odpadních vod z výroby oxidu 
titaničitého sulfátovým procesem a emisní limity pro tuto výrobu probíhající chloridovým procesem. 

Další úpravy mají legislativně-technickou povahu a jejich cílem je oprava chyb a nepřesností v přílohách předmětného nařízení.  
 

Část E – ISPOP 
Nové ohlašovací nástroje ISPOP: změny od 2022 – ISPOP bez PDF formulářů 
Od 2022 došlo k přechodu z původního systému využívajícího formuláře PDF na novou verzi tzv. webových (HTML) 
formulářů. 
U vyplnění formulářových listů byla snaha zachovat současný stav především po stránce vizuální, zcela se ale mění způsob 
práce s celým dokumentem, kdy je ucelený soubor s jednotlivými stránkami nahrazen aplikací, která zobrazuje v otevřeném 
okně vždy pouze aktuálně vyplňovanou stránku. 
Významnou změnou je rozdělení původního jednotného systému ISPOP, zahrnujícího správu uživatelů a subjektů vč. 
provozoven (OVZ, IRZ) a míst nakládání s vodami, na dva samostatné systémy – ohlašovací systém ISPOP a Centrální registr 
ŽP (CRŽP) obsluhující zmíněnou správu uživatelů, provozoven atd. Do systému byla migrována hlášení za rok 2018 a 
novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná. 
Seznámení s novým systémem pro ohlašování – ISPOP (https://www.ispop.cz/): 
Zpracování všech hlášení probíhá pomocí webových formulářů. "Nový" ISPOP obsahuje (po přihlášení) záložku pro vyplnění 
formuláře, zobrazení podaných hlášení a záložku propojení do CRŽP: 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39242
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39242
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39271
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39271
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39271
https://www.ispop.cz/
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Informace o Centrálním registru ŽP (https://crzp.mzp.cz/portal): 
V Centrálním registru životního prostředí jsou dostupné primárně funkcionality registrů subjektů, uživatelů, zmocnění a rolí. 
CRŽP dále zabezpečuje evidenci Provozoven OVZ, Provozoven IRZ, obsahuje informace o Místech užívání vody, k dispozici 
je Registr OZO, který obsahuje přehled výrobců kotlů a přehled odborně způsobilých osob (OZO). Jednou z novinek je 
funkcionalita EU Registr průmyslových míst. 

 
Další informace o novém ISPOP jsou uvedeny v kapitola 4.6 příručky v části E.  
Na webu ISPOP a CRŽP jsou k dispozici také nové manuály a video návody: 
ISPOP / Manuály a návody 

Rychlí průvodci systémem ISPOP 
• Rychlý průvodce ohlašovacím formulářem 
• Rychlý průvodce ohlášením do ISPOP 
Obecné manuály pro práci v systému ISPOP 
• Uživatelská příručka Ohlašovatele 
• Nastavení vyskakovacích oken 
Manuály pro agendu Odpadů 
• Manuál pro práci s formulářem F_ODP_ZARIZENI_541_2020 
• Manuál pro práci s formulářem F_ODP_PROD 
Videomanuály:  
• Videomanuál - vyplnění hlášení do ISPOP 
• Videomanuál - práce s ohlašovacím formulářem 
 
CRŽP / Nápověda / Manuály a návody 

Návody pro registraci a správu uživatele a subjektu 
•  Průvodce registrací uživatele 
•  Průvodce registrací subjektu 
•  Průvodce registrací zahraničního subjektu 
•  Průvodce správou subjektu 
•  Průvodce správou účtu 

Návody pro práci v systému CRŽP 
•  Aplikační notifikace 

Návody pro práci se zmocněním 
•  Vzor plné moci 
•  Průvodce přidělením zmocnění 

Návody pro registraci provozoven OVZ a IRZ 
•  Průvodce registrací provozovny IRZ 
•  Průvodce registrací provozovny Ovzduší 

Návody pro agendu OZO 
•  Návod pro Výrobce kotlů 
•  Návod pro Odborně způsobilou osobu 
 

Část H – Ekologická újma 

• 440/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu 
evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů 
Datum účinnosti od: 23. prosince 2021 
Vydáno na základě: 114/1992 Sb. 
Předpis mění: 318/2013 Sb. 

Předmět úpravy: 
Hodnocení rizik ekologické újmy - novela prováděcího předpisu upravující evropsky významné lokality (řádek C8 v základním 
hodnocení): Ve výčtu EVL na území ČR jsou provedeny následující změny: název EVL Svatá a Prostřední vrch se mění na EVL 
Dambořický les, ruší se EVL Praha-Letňany. Jsou provedeny legislativně technické úpravy v popisu přírodních podmínek u 
dalších 6 EVL. 

https://crzp.mzp.cz/portal
https://www.ispop.cz/
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/Formulare-ISPOP.pdf
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/OHLASENI-DO-ISPOP.pdf
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/ISPOP_Prirucka-Ohlasovatele_2021_v1.pdf
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/ISPOP_vyskakovaci-okna_20211230.pdf
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/F_ODP_ZARIZENI_541_2020_manual_v1.pdf
https://www.ispop.cz/wp-content/uploads/F_ODP_PROD_manual_v1.pdf
https://www.ispop.cz/manualy-a-navody/
https://www.ispop.cz/manualy-a-navody/
https://crzp.mzp.cz/portal
https://crzp.mzp.cz/portal/napoveda/
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Registrace-uzivatele_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Registrace-subjektu_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Registrace-zahranicni-osoby-pravnicke-osoby-bez-ICO_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Sprava-subjektu_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Sprava-uctu_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Notifikace_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/Plna_moc_vzor_2022_verze1.0.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_Zmocneni_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP-Registrace_provozovny_IRZ_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP-Registrace_provozovny_ovzdusi_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_OZO_vyrobce_2022_ver1.pdf
https://crzp.mzp.cz/portal/wp-content/uploads/CRZP_OZO_revizni_technik_2022_ver1.pdf
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39269
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39269
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Část I – Související oblasti – posuzování vlivů na životní prostředí 
• 413/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
Datum účinnosti od: 20. listopadu 2021 
Předpis mění: 100/2001 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 1304/0 

Předmět úpravy: 
Obsah změny: Z důvodu odstranění interpretační nejasnosti se jednoznačně stanoví, že závazné stanovisko k vlivům prioritního 
dopravního záměru na životní prostředí musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. 

 

 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39253
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39253
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1304&CT1=0
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3.0 Připravovaná legislativa MŽP (zdroj: MŽP) 
 

Připomínkové řízení: 

• - 

Vypořádání připomínkového řízení: 

• Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti a způsob zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně 
se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu 

• Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 
pro období 2015-2024 

• Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí 
skleníkových plynů z pohonných hmot 

• Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Projednávání návrhů ve vládě: 

• Návrh nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých 
nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s 
emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 
NV upravuje podmínky poskytování kompenzací nepřímých nákladů v souvislosti s fungováním evropského systému obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů. 

• Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností 
Navrhovaná vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi a akumulátory a odpadními 
pneumatikami. 

 
Vládní návrhy zákonů projednávané v Parlamentu ČR: 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů 
Oblast nakládání s tzv. regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny (F-plyny) je do značné míry harmonizována přímo 
použitelnými předpisy EU. Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-
plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu 
výkonu státní správy v této oblasti. 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů, ve znění pozdějších předpisů 
Navrhuje se upravit zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v tom smyslu, aby 
bylo možné pro krytí části nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla využít část prostředků aktuálně alokovaných pro 
Modernizační fond. 

• Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí 
Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 
2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. 

• Návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 
Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 
2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje 
příslušná práva a povinnosti výrobců tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků. 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znění pozdějších předpisů 
Novelou zákona se usiluje o zajištění jeho souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o 
záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS v aktuálně 
platném znění. 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Hlavním cílem navrhované právní úpravy je uvést vnitrostátní právní úpravu do souladu se změnou přílohy II a novou přílohou VI 
Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který je znám také jako „Madridský protokol“. 

 

https://www.mzp.cz/cz/vyhlaska_regulace_akvakultura
https://www.mzp.cz/cz/vyhlaska_regulace_akvakultura
https://www.mzp.cz/cz/narizeni_odpadove_hospodarstvi_2024
https://www.mzp.cz/cz/narizeni_odpadove_hospodarstvi_2024
https://www.mzp.cz/cz/narizeni_vlady_biopaliva_emise
https://www.mzp.cz/cz/narizeni_vlady_biopaliva_emise
https://www.mzp.cz/cz/kriteria_asfaltova_smes
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_pravo_informace_zivotni_prostredi
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_pravo_informace_zivotni_prostredi
https://www.mzp.cz/cz/poskytnuti_kompenzace_podminka
https://www.mzp.cz/cz/poskytnuti_kompenzace_podminka
https://www.mzp.cz/cz/poskytnuti_kompenzace_podminka
https://www.mzp.cz/cz/navrh_vyhlasky_vyrobky_ukoncenou%20zivotnosti
https://www.mzp.cz/cz/regulovane_latky_plyny
https://www.mzp.cz/cz/regulovane_latky_plyny
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_povolenky
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_povolenky
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_vyrobci_obalu
https://www.mzp.cz/cz/navrh_zakona_vyrobci_obalu
https://www.mzp.cz/cz/zakon_omezeni_plastove_vyrobky
https://www.mzp.cz/cz/nakladani_gmo_navrh_zakona
https://www.mzp.cz/cz/nakladani_gmo_navrh_zakona
https://www.mzp.cz/cz/antarktida_zakon_navrh
https://www.mzp.cz/cz/antarktida_zakon_navrh
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4.0 Změny ostatních vybraných právních předpisů 
  

Ochrana přírody, ochrana vod 

• 364/2021 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie 
v oblasti invazních nepůvodních druhů 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. X 
Předpis mění: 114/1992 Sb.; 246/1992 Sb.; 289/1995 Sb.; 254/2001 Sb.; 449/2001 Sb.; 99/2004 Sb.; 326/2004 Sb.; 
314/2019 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 731/0 

Ostatní - zemědělství 

• 309/2021 Sb. Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv 
Datum účinnosti od: 1. října 2021 
Vydáno na základě: 156/1998 Sb. 
Předpis ruší: 273/1998 Sb.; 475/2000 Sb. 

• 312/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení 
požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 
Datum účinnosti od: 1. října 2021 
Vydáno na základě: 156/1998 Sb. 
Předpis mění: 474/2000 Sb. 

• 291/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 
hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 
Datum účinnosti od: 1. září 2021 
Vydáno na základě: 246/1992 Sb. 
Předpis mění: 208/2004 Sb. 

• 299/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Datum účinnosti od: 1. října 2021 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. V 
Předpis mění:156/1998 Sb.; 90/2016 Sb.; 503/2012 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 755/0 

Ostatní – požadavky na výrobky 

• 334/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 
Datum účinnosti od: 1. listopadu 2021 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. II 
Vydáno na základě: 22/1997 Sb. 
Předpis mění: 481/2012 Sb. 
Obsah změny: Novela zavádí výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek (sloučeniny olova, 
šestimocný chrom a rtuť) v elektrických a elektronických zařízeních. 

Ostatní - energetika 

• 349/2021 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona 
o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Vydáno na základě: 165/2012 Sb. 

• 362/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. VI 
Předpis mění: 458/2000 Sb.; 455/1991 Sb.; 634/2004 Sb.; 406/2000 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 799/0 

• 367/2021 Sb. Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Předpis mění: 165/2012 Sb. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39230
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39230
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=731&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39201
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39203
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39203
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39195
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39195
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39197
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39197
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39197
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=755&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39211
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39211
https://www.enviprofi.cz/33/novela-nv-o-omezeni-pouzivani-nekterych-nebezpecnych-latek-v-elektrickych-a-elektronickych-zarizenich-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZxwIzkFJkP1UL-CRy69gU3c/?odkud=ENEKO&wa=WWW21E5%20EK&uid=CT02146990&e=452738&utm_source=ENEKO&utm_medium=enl&utm_campaign=ENEKO-2021-37&utm_content=ENEKO-zpravodajstvi&contract=E20486110&odkud=ENEKO&utm_content=ENEKO-zpravodajstvi&justlogged=1
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39222
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39222
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39228
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39228
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39228
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=799&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39230
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39230
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Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 966/0 

• 382/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Pozn. k úč.: výj. viz čl. XI 
Předpis mění: 165/2012 Sb.; 310/2013 Sb.; 406/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 311/2006 Sb.; 201/2012 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 870/0 

Ostatní – bezpečnost práce 

• 390/2021 Sb. Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
Datum účinnosti od: 1.11.2021 
Vydáno na základě: 262/2006 Sb. 
Předpis ruší: 495/2001 Sb. 

Ostatní – požární ochrana 

• 415/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
Datum účinnosti od: 1. prosince 2021 
Předpis mění: 133/1985 Sb.; 239/2000 Sb. 
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu: Sněmovní tisk č. 1027/0 

Ostatní 

• 454/2021 Sb. Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Vydáno na základě: 449/2021 Sb. 

• 451/2021 Sb. Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Pozn. k úč.: výj. viz § 11 
Vydáno na základě: 246/1992 Sb. 
Předpis ruší: 411/2008 Sb.; 205/2011 Sb. 

• 456/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených 
za pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Datum účinnosti od: 1. ledna 2022 
Vydáno na základě: 289/1995 Sb. 
Předpis ruší: 139/2004 Sb. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=966&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39236
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39236
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=870&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39241
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39241
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39242
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39242
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=1027&CT1=0
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39276
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39276
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39277
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39277
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39277
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4.0 Tabulkový přehled povinností 
 

V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (zákona VUŽ). Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji 
rozvedeny v páté kapitole.  

bod povinnost předpisy 

5.1 Každá osoba musí definovat stav věci (věc/odpad/vedlejší produkt). Každý je povinen při své 
činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti. 

§ 4-5, § 8, § 12 zákona o 
odpadech 

5.2 Povinnosti při ukončení odpadového režimu: možnosti, kdy odpad přestává být odpadem. § 9-10 zákona o odpadech 

5.3 Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu 
odpadů. 

§ 6 zákona o odpadech, § 4-
5, příloha č.1 vyhl. 8/2021 

Sb. (Katalog odpadů) 

5.4 Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie. 
§ 7 zákona o odpadech, § 6-7 

vyhl. 8/2021 Sb. (Katalog 
odpadů) 

5.5 Vlastník pozemku s nezákonně soustředěným odpadem je povinen oznámit tuto skutečnost 
obecnímu úřadu ORP a odpad odklidit.  § 14 zákona o odpadech 

5.6 Původce odpadů je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech. § 15 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.7 Provozovatel zařízení je povinen plnit základní povinnosti ze zákona o odpadech. § 16-19 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.8 Provozovatel zařízení je povinen provozovat zařízení podle stanovených podmínek. § 21-25 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.9 
Každý je povinen soustřeďovat odpady pouze za splnění stanovených technických podmínek a 
odpady musí soustřeďovat odděleně. Skladovat odpad lze pouze v zařízení ke skladování 
odpadu. 

§ 30-31 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.10 Provádět sběr, úpravu, využití nebo odstranění odpadu lze jen v zařízení za stanovených 
podmínek. 

§ 32-43 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.11 Obchodovat s odpady lze jen na základě povolení k obchodování s odpady. § 26-27, § 44-45 zákona o 
odpadech 

5.12 Osoby zúčastněné na přepravě odpadů jsou musí zabezpečit přepravu podle ADR, uchovávat 
doklady, informovat řidiče, označit vozidlo a další. 

§ 46 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.13 Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů. 

§ 47-58 z. o odp., nař. EU č. 
1013/2006 o přepravě 

odpadů, vyhl. o 
podrobnostech 

5.14 Povinnosti obcí, osob a firem při nakládání s komunálním odpadem. § 59-62 zákona o odpadech, 
vyhláška o podrobnostech 

5.15 Při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kaly a sedimenty musí být plněny 
stanovené požadavky. 

§ 63-70 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.16 Při nakládání s nebezpečným odpadem je nutné plnit stanovené požadavky (balení, 
označování, ILNO, hodnocení vlastností, zákaz mísení).  

§ 71-77 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.17 Před přepravou nebezpečných odpadů je odesílatel povinen ohlásit přepravu přes SEPNO. 
Příjemce je povinen potvrdit převzetí nebezpečných odpadů. 

§ 78-79 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.18 Při nakládání s vybranými druhy odpadu (oleje, TiO, PBC, POPs, azbest, rtuť, radionuklidy, 
lodě) je nutné plnit stanovené požadavky. 

§ 80-87, § 92, § 93 zákona o 
odpadech,  

vyhl. o podrobnostech 

5.19 
Osoby nakládající s odpadem ze zdravotní a veterinární péče plní stanovené povinnosti. 
Provozovatel lékárny vede samostatnou evidenci o odpadu léčiv z domácností, dále zasílá o 
něm čtvrtletní hlášení na KÚ. 

§ 88-91 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.20 Původce odpadu, provozovatel zařízení, obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce 
musí plnit evidenční a ohlašovací povinnosti. 

§ 94-96 zákona o odpadech, 
vyhl. o podrobnostech 

5.21 Provozovatel skládky je vybrat poplatky za ukládání odpadů na skládky. § 103-115 zákona o 
odpadech 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p12
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p14
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p15
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p16
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p21
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p30
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p32
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p26
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p44
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p46
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20180101&qid=1610973891558&from=CS
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p59
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p63
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p71
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p80
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p92
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p93
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p88
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p94
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p103
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bod povinnost předpisy 

5.22 Porušení zákona o odpadech je přestupkem, za který lze uložit pokutu. § 116-125 zákona o 
odpadech 

5.23 Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství.  § 126-150 zákona o 
odpadech 

5.24 Ustanovení upravují v přechodném období některé povinnosti odlišně. Rozhodnutí, souhlasy a 
dalších dokumenty podle zákona 185/2001 Sb. mají omezenou platnost. 

§ 153-157 zákona o 
odpadech 

6.1 

Zbavit se výrobku s ukončenou životností lze pouze předáním osobě oprávněné k jeho 
převzetí. Kdo vyrábí vybrané výrobky, je povinen je navrhovat a konstruovat podle 
stanovených podmínek. Uvádět na trh lze pouze takové vybrané výrobky, které splňují 
požadavky zákona VUŽ a mají stanovenou průvodní dokumentaci. 

§ 4-10 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.2 Výrobce vybraných výrobků je povinen zajistit zpětný odběr výrobků s ukončenou životností. § 12-19 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.3 Výrobce elektrozařízení, výrobce baterií nebo akumulátorů a výrobce pneumatik jsou povinni 
podat návrh na zápis do Seznamu výrobců. 

§ 20-26 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.4 Výrobce vybraných výrobků je povinen vést evidenci a zpracovat roční zprávu o plnění 
povinností. 

§ 27-30 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.5 Povinnosti v individuálním a kolektivním systému zpětného odběru vybraných výrobků. § 31-57 zákona VUŽ,  
vyhl. VUŽ 

6.6 Výrobce, poslední prodejce elektrozařízení, zpracovatel odpadního elektrozařízení musí plnit 
stanovené povinnosti. 

§ 58-74 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.7 Výrobce bat/aku, poslední prodejce, výrobce elektrozařízení s bat/aku, zpracovatel odpadních 
baterií nebo akumulátorů musí plnit stanovené povinnosti. 

§ 75-90 zákona VUŽ,  
vyhl. VUŽ 

6.8 Výrobce pneumatik, distributor, poslední prodejce, výrobce protektorovaných pneumatik, 
zpracovatel odpadních pneumatik musí plnit stanovené povinnosti. 

§ 91-100 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

6.9 Výrobce vozidel a dílů, provozovatel zařízení ke sběru vozidel, zpracovatele vozidel s 
ukončenou životností musí plnit stanovené povinnosti. 

§ 101-120 zákona VUŽ, 
vyhl. 345/2021 Sb. 

6.10 Porušení zákona VUŽ je přestupkem, za který lze uložit pokutu. § 121-126 zákona VUŽ 

 
 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p116
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p126
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p153
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p4
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p12
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p20
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p27
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p31
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p58
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p75
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p91
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-345
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p121
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6.9 VUŽ: Vozidla 
Výrobce vozidel a dílů, provozovatel zařízení ke sběru vozidel, zpracovatele vozidel s ukončenou životností 
musí plnit stanovené povinnosti. 

Předpisy: § 101-120 zákona VUŽ, vyhláška č. 345/2021 Sb. 

Komentář: 
Předání vozidel s ukončenou životností (§ 104): 

Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností nebo jeho části, je smí předat pouze osobě oprávněné ke 
sběru vozidel s ukončenou životností. PO nebo PFO, která provádí činnosti, jejichž výsledkem je vznik částí 
vozidel s ukončenou životností, může takto vzniklé části vozidel s ukončenou životností také předat přímo 
nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií 
odpadu. Části vozidla s ukončenou životností, které jsou elektrozařízením, baterií nebo akumulátorem nebo 
pneumatikou, mohou být rovněž odevzdány v rámci zpětného odběru. 

Nikdo nesmí bez povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností nebo bez 
smlouvy se zpracovatelem vozidel s ukončenou životností o zapůjčení vozidla s ukončenou životností držet 
nebo přechovávat více než 3 vybraná vozidla s ukončenou životností, která nejsou evidována v registru 
silničních vozidel v ČR, s výjimkou osob, které nabývají vozidla s ukončenou životností ze zákona nebo 
rozhodnutím správního orgánu. To neplatí, jde-li o historická vozidla. 

Odstranění odstaveného vozidla, povinnosti výrobců vybraných vozidel a výrobců dílů používaných ve 
vybraných vozidlech, povinnosti provozovatele zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností, povinnosti 
zpracovatele vozidel s ukončenou životností řeší § 101-120. 

 
 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-345
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p104
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-542#p101
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Prováděcí předpisy k zákonu o odpadech: 

273/2021 Sb.  Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

8/2021 Sb.  Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

XXX/2021 Sb.  Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 
přestává být odpadem 

 

 

Zákon č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností 

Název 
 

Účinné od 1.1.2021 
1.7.2023 § 69 odst. 2 písm. c) 

Částka 223 

Vydaná dne 23.12.2020 
 

Prováděcí předpisy k zákonu o výrobcích s ukončenou životností: 

345/2021 Sb.  Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 

 

Zákon č. 157/2009 Sb. 
Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
 
Novelizováno 
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https://www.fulsoft.cz/33/229-2014-sb-zakon-kterym-se-meni-zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jq-UQ6M2oWpECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/223-2015-sb-zakon-kterym-se-meni-zakon-c-185-2001-sb-o-odpadech-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-169-2013-sb-kterym-se-meni-zakon-c-185-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTqa9jRzTbvq3QF-ZbT6BudcCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/383-2001-sb-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-ucinnem-k-1-9-2019-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDXSLkG4GloL8CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/384-2001-sb-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-nakladani-s-polychlorovanymi-bifenyly-polychlorovanymi-terfenyly-monometyltetrachlordifenylmetanem-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDTwwZzxZfPcoCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/237-2002-sb-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-o-podrobnostech-zpusobu-provedeni-zpetneho-odberu-nekterych-vyrobku-ve-zneni-ucinnem-k-15-9-2005-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTukMFWVplTc1CdGxuS6j814CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/505-2004-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-c-237-2002-sb-o-podrobnostech-zpusobu-provedeni-zpetneho-odberu-nekterych-vyrobku-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTp4FeirpAf-vBvFv3EPzfuUCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/41-2005-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpThxnI39XWERnF0P8OwQq9joCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/294-2005-sb-vyhlaska-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-ucinnem-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpThxnI39XWERnYJAcrNHYkVECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/352-2005-sb-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-vyhlaska-o-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpThxnI39XWERns769UByNR8ACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/353-2005-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-237-2002-sb-o-podrobnostech-zpusobu-provedeni-zpetneho-odberu-nekterych-vyrobku-ve-zneni-vyhlasky-c-505-2004-sb-a-vyhlaska-c-383-2001-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpThxnI39XWERnMQ4tnCa2w_UCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/124-2006-sb-vyhlaska-kterou-se-zrusuje-vyhlaska-c-95-2006-sb-kterou-se-stanovi-seznam-odpadu-na-ktere-se-vztahuje-postup-podle-55-odst-2-zakona-c-185-2001-sb-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTl4cdX9Ek5l8PWx04WW36k4CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/341-2008-sb-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-biologicky-rozlozitelnymi-odpady-a-o-zmene-vyhlasky-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_Tzuw2v4y0nCQCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/351-2008-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_TyWJQINzAjvECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/351-2008-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_TyWJQINzAjvECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/352-2008-sb-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-z-autovraku-vybranych-autovraku-o-zpusobu-vedeni-jejich-evidence-a-evidence-odpadu-vznikajicich-v-zarizenich-ke-sberu-a-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_Ts769UByNR8ACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/374-2008-sb-vyhlaska-o-preprave-odpadu-a-o-zmene-vyhlasky-c-381-2001-sb-kterou-se-stanovi-katalog-odpadu-seznam-nebezpecnych-odpadu-a-seznamy-odpadu-a-statu-pro-ucely-vyvozu-dovozu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_TSWtDPQUDF-ACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/478-2008-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-ministerstva-zivotniho-prostredi-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTg1K1GBucf_TEws3VWPC_o4CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/54-2010-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2008-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-z-autovraku-vybranych-autovraku-o-zpusobu-vedeni-jejich-evidence-a-evidence-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTuGR1zhsUxSS_yI6xs4rDPECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/61-2010-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTuGR1zhsUxSS7vclnTsDRF0CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/65-2010-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTuGR1zhsUxSSolkycWnNUQkCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/170-2010-sb-vyhlaska-o-bateriich-a-akumulatorech-a-o-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2016-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTuGR1zhsUxSSgdHBAcJ6oOECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/285-2010-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTuGR1zhsUxSSSa2Zjyz9dIQCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/158-2011-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTgex6V4_DjGBS8oCpyMsovwCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/249-2012-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTij1g8H5dwqGQbbErP51O30CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/93-2013-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTs2j6SxxLnfDHX9mzme8jFACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/93-2013-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTs2j6SxxLnfDHX9mzme8jFACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/178-2013-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTs2j6SxxLnfDRGAub1sUkd4CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/35-2014-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jH8tY0BGkYnACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/105-2014-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2008-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-z-autovraku-vybranych-autovraku-o-zpusobu-vedeni-jejich-evidence-a-evidence-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jFJ55PT6-ftgCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/200-2014-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2005-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-elektrozarizenimi-a-elektroodpady-a-o-blizsich-podminkach-financovani-nakladani-s-nimi-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jn5-chRFXz44CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/321-2014-sb-vyhlaska-o-rozsahu-a-zpusobu-zajisteni-oddeleneho-soustredovani-slozek-komunalnich-odpadu-ve-zneni-ucinnem-k-1-1-2020-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jHuUsv0BzdmgCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/352-2014-sb-narizeni-vlady-o-planu-odpadoveho-hospodarstvi-ceske-republiky-pro-obdobi-2015-2024-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTrxcddsjHz2jZlM3wLAbxqACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/27-2015-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTqa9jRzTbvq3MQ-eGujenmMCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/212-2015-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-170-2010-sb-o-bateriich-a-akumulatorech-a-o-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTqa9jRzTbvq3hnjh5radLu8CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/248-2015-sb-vyhlaska-o-podrobnostech-provadeni-zpetneho-odberu-pneumatik-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTqa9jRzTbvq32YBPiFv7EkYCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/270-2015-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-352-2008-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-z-autovraku-vybranych-autovraku-o-zpusobu-vedeni-jejich-evidence-a-evidence-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTqa9jRzTbvq3NPOCJBwL4HsCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/83-2016-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867F4QPW0fIdm5MCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/83-2016-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867F4QPW0fIdm5MCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/93-2016-sb-vyhlaska-o-katalogu-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867FHX9mzme8jFACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/94-2016-sb-vyhlaska-o-hodnoceni-nebezpecnych-vlastnosti-odpadu-ve-zneni-ucinnem-k-1-9-2019-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867FtrQzuEmWEI8CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/387-2016-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-skladky-a-jejich-vyuzivani-na-povrchu-terenu-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867FvApSC_LZvgECD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/437-2016-sb-vyhlaska-o-podminkach-pouziti-upravenych-kalu-na-zemedelske-pude-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-a-zmene-vyhlasky-c-341-2008-sb-o-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTpFGweyQ867Fj0Awy1nYgh0CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/210-2018-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-321-2014-sb-o-rozsahu-a-zpusobu-zajisteni-oddeleneho-soustredovani-slozek-komunalnich-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTjg6P35xqZyS9qsiKVey85ACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/130-2019-sb-vyhlaska-o-kriteriich-pri-jejichz-splneni-je-asfaltova-smes-vedlejsim-produktem-nebo-prestava-byt-odpadem-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToT85fqN5BRgggV4epLlKqMCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/199-2019-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-94-2016-sb-o-hodnoceni-nebezpecnych-vlastnosti-odpadu-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToT85fqN5BRgbz7l2gcjM-ACD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/200-2019-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-vyhlaska-c-294-2005-sb-o-podminkach-ukladani-odpadu-na-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToT85fqN5BRgn5-chRFXz44CD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/305-2019-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-437-2016-sb-o-podminkach-pouziti-upravenych-kalu-na-zemedelske-pude-a-zmene-vyhlasky-c-383-2001-sb-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpToT85fqN5BRgJ7CA-_tROGMCD-vMUnwPlw/
https://www.fulsoft.cz/33/542-2020-sb-zakon-o-vyrobcich-s-ukoncenou-zivotnosti-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTtW0jQT2iIubHiCzZTnoEoQCD-vMUnwPlw/
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
2019/1021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 o perzistentních organických 

znečišťujících látkách 

2017/852  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti 

1013/2006  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě 
odpadů 

333/2011 Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, 
kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES.   

1179/2012  Nařízení Komise (EU) č. 1179/2012 ze dne 10. prosince 2012, kterým se stanoví kritéria 
vymezující, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

715/2013  Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria 
vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES. 

1357/2014 Nařízení Komise (EU) č. ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic  

2017/997  Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 
"ekotoxický". 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1021&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&qid=1610876796184&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20180101&qid=1610973891558&from=CS
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0333&rid=2
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1179&rid=1
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0715&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1357&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0997&qid=1564664633971&from=CS
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3.1.11 Základní povinnosti provozovatele zařízení a plnění podmínek integrovaného povolení (§ 16-16a 
zákona) 

3.1.12 Přechod integrovaného povolení (§ 17 zákona) 

3.1.13 Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení (§ 18-19 zákona) 

3.1.14 Řízení o změně integrovaného povolení (§ 19a-19b zákona) 

3.1.15 Zánik integrovaného povolení (§ 20 zákona) 

3.1.16 Sloučení integrovaných povolení (§20b zákona) 

3.1.17 Kontrola (§ 20c zákona) 

4.0 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (zákon č. 25/2008 Sb.) 
4.1 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (§ 1-3 zákona č. 25/2008 Sb.) 

4.1.1 Vybrané otázky a odpovědi k IRZ 

4.2 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (§ 4 zákona č. 
25/2008 Sb.) 

4.3 Správní delikty (§ 5-6 zákona č. 25/2008 Sb.) 

4.4 Výkon státní správy (§ 7-8 zákona č. 25/2008 Sb.) 

4.5 Přechodná a zrušovací ustanovení (§ 9-12 zákona č. 25/2008 Sb.) 

4.6 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 

4.6.1 Vznikl ohlašovací povinnosti 

4.6.2 Postup pro podání hlášení do ISPOP 

5.0 Výkon státní správy (§ 28 -36 zákona) 

6.0 Správní delikty (§ 37-38 zákona) 

7.0 Přechodná a společná ustanovení (§ 42 – 46 zákona) 
7.1 Přechodná a společná ustanovení zákona č. 76/2002 Sb. (§ 42-45 zákona 76/2002 Sb.) 

7.2 Přechodná a společná ustanovení zákona č. 69/2013 Sb. 

8.0 Správní poplatky (§ 57 zákona č. 368/1992 Sb.) 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: leden 2022 Část E, obsah, strana 2 
 

9.0 Kontakty, otázky a odpovědi k IRZ, ISPOP 

10.0 Seznam souvisejících předpisů 

 

Příloha č. 1 Kategorie zařízení, které podléhají režimu zákona o integrované prevenci 

Příloha č. 2 Činnosti a limity pro kapacitu (příloha I nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006) 

Příloha č. 3 Znečišťující látky (příloha II nařízení Evropského parlamentu č. 166/2006) 

Příloha č. 4 Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného 

registru znečišťování (příloha č. 1 NV č. 145/2008 Sb.) 

Příloha č. 5 Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v 

odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných 

zařízení, do integrovaného registru znečišťování (příloha č. 2 NV č. 145/2008 Sb.) 

Příloha č. 6 Činnosti podle § 3 odst. 2 (činnosti s povinností hlášení do IRZ při překročení 

limitních úniků,  přenosů znečišťujících látek či přenosů odpadů) 

Příloha č. 7 Seznam hlavních znečišťujících látek pro stanovování emisních limitů (Příloha č. 2 k 

zákonu č. 76/2002 Sb.) 
Příloha č. 8 Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik (příloha č. 3 k zákonu č. 76/2002 Sb.) 
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4.2 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí 
(§ 4 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění 
ohlašovacích povinností podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 541/2020 

Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), který vede ministerstvo. 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem 
veřejné správy (§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) a je součástí jednotného 
informačního systému životního prostředí. 

Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí (nebo datové schránky ISDS) se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném 
ministerstvem pro každý ohlašovací rok pro každou ohlašovací povinnost. 

Podrobněji se integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění 
ohlašovacích povinností (ISPOP) věnuje kapitola 4.6. 

 

4.3 Správní delikty 
(§ 5-6 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 zákona se dopustí správního deliktu tím, že:  

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3, 

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo 

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 zákona se dopustí správního deliktu tím, že:  

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3, 

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo 

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 2. 

Za správní delikty se uloží pokuta do 500 000 Kč. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“). 

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby (§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku) nebo v 
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

Příjem z pokut připadá z 50% do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a 
tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50% je příjmem Státního fondu životního 
prostředí České republiky. 
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4.4 Výkon státní správy  
(§ 7-8 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Ministerstvo  

a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září 
následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy (§ 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb.) a zabezpečuje 
jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky, 

b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů, 

c) zveřejňuje na portálu veřejné správy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok 
datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí, 

d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí, 

e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě 
a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

 
Inspekce  

a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů 
nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování, 

b) rozhoduje o správních deliktech podle § 5 zákona. 

 

4.5 Přechodná a zrušovací ustanovení 
(§ 9-10 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a 
ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009. Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 
plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009. 

 
Přechodné ustanovení pro zákon č. 76/2002 Sb. – způsob ohlašování za rok 2007 a 2008 
(§ 12 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do 12.2.2008, 
splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do 
dne 12.8.2008, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009 

Provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje 
ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje 
evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES. 
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4.6 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ISPOP.cz) je zřízen 

zákonem č. 25/2008 Sb. ISPOP zajišťuje příjem vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v 

elektronické podobě, jejich zpracování a automatizované kontroly (vyplnění povinných údajů, požadovaný 

formát vyplňovaných údajů a logické vazby) a přenos hlášení příslušným institucím veřejné správy (ORP, 

KÚ, ČIŽP …). 

ISPOP využívá napojení na následující registry: 

- Registr osob - ROS - údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech 

veřejné moci. 

- Registr obyvatel  - ROB - aktuální referenční údaje o fyzických osobách. 

- Registr územní identifikace adres a nemovitostí  - RUIAN - údaje o základních územních prvcích, 

např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic. 

 

4.6.1 Vznikl ohlašovací povinnosti 
 

Legislativa z oblasti ŽP ukládá subjektům povinnost hlásit institucím veřejné správy stanovené informace. 

Každý zákon určuje konkrétní podmínky, za kterých mají příslušné subjekty povinnost ohlašovat. V případě, 

že subjekt spadá do povinnosti ohlašovat svůj vliv na ŽP, stává se tzv. Ohlašovatelem. 

Povinností Ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení úřadům, které mají dotčenou právní normou uloženou 

povinnost hlášení kontrolovat. Tyto instituce mají roli tzv. Ověřovatele. Všechny kroky probíhají přes 

informační systém ISPOP (www.ispop.cz).  

Podmínky pro vznik jednotlivých ohlašovacích povinností jsou vždy uvedené v jednotlivých předpisech. V 

následující tabulce je uveden přehled hlavních hlášení: 

Název PDF formuláře na 
účtu ISPOP Ohlašovací povinnost Termín podání / 

Ověřovatel 

F_IRZ 
Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování  
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb. (hlásí povinný provozovatel s nadlimitním 
únikem/přenosem) 

31. 3.  
MŽP 

F_VOD_38 
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a 
pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb. (hlásí 
každá ČOV dle povolení) 

dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu 

vodoprávní úřad 

F_VOD_PV 

Poplatkové přiznání pro výpočet vyrovnání poplatku § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. – 
příloha  
(hlásí se odběr nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok sečtený za zdroje na území 
jedné obce) 

15.2. 
SFŽP 

F_VOD_OV 
Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování; § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb.- příloha 
(hlásí se při překročení hmotnostních a koncentračních limitů, nebo množství 
vypuštěných odpadních vod nad 100 000 m3/rok) 

15.2. 
SFŽP 

F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody (hlásí se při odběru nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok, od 
2023: 100m3 měsíc a 1000m3 rok!) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody (hlásí se při odběru nad 500 m3/měsíc či 6000 m3/rok, 
od 2023: 100m3 měsíc a 1000m3 rok!) § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_VYPOUSTENI 
Vypouštěné vody; § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 (hlásí se při odp. 
vypouštění vod do vod povrchových či podzemních nad 500 m3/měsíc či 6000 
m3/rok) 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (hlásí se nad 1 mil. m3/rok) 
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4 

31. 1.  
správce povodí 

F_OVZ_SPE Ohlášení souhrnné provozní evidence (hlásí se za vyjmenované zdroje 
znečišťování ovzduší) podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. 

31.3. 
MŽP 
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F_OVZ_POPL Podání poplatkového přiznání (hlásí se poplatek nad 50 000 Kč za provozovnu) 
podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

31.3. 
KÚ (MHMP) 

F_OVZ_PO 
Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony, množství 
v nich obsažených halonů 
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 Sb. 

31.3. 
MŽP 

F_OVZ_RL 

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek (získání 
nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění, znovuzískání, 
recyklace, regenerace a zneškodnění); § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha 
č. 3 k vyhl. č. 257/2012 Sb. 

31.3. 
MŽP 

F_ODP_PROD 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady: § 95 odst. 3-5 zákona 541/2020 Sb., § 21 
a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 (do 2022, od 2023 dle vyhlášky č. 
273/2021 Sb.) 
(hlásí se při: původce při nakládání nad 600 kg NO nebo 100 t OO za IČO a 
provozovatelé zařízení s výjimkou skladu odpadů a obchodník – i když 
nebylo nakládáno s odpadem) 

28.2. 
ORP 

F_ODP_ZARIZENI_541_2020 
Hlášení o zařízení pro nakládání s odpady dle § 21/2, §21/3, § 64/2 (ke 
skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, malé zařízení): § 
95 odst. 1-2 zákona 541/2020 Sb., příloha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

před: 
zahájením/obnovením 

do 15 D: 
přerušení/ukončení  

KÚ 

F_ODP_OZD Hlášení: obchodník s odpady, zprostředkovatel, a dopravce odpadu: § 95 odst. 
1-2 zákona 541/2020 Sb., příloha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

před 
zahájením/obnovením 

do 15 D 
přerušení/ukončení  

KÚ 

ODPADY mimo ISPOP 
odpady od fyzických osob 

Zařízení pro nakládání s odpady v případě, že přebírá komunální odpady od 
fyzických osob, oznámit obci, na jejímž území odpad vznikl, druh a množství 
převzatého odpadu za předchozí kalendářní rok (písemně podle přílohy č. 19 k 
vyhlášce č. 273/2021 Sb.) 

15.1. 
obec 

ODPADY mimo ISPOP 
Ministerstvo obrany 

Ministerstvo obrany nebo jím zřízená organizace pro správu a provoz objektů 
důležitých pro 
obranu státu ohlašují souhrnné údaje z průběžné evidence MŽP na elektronickém 
nosiči dat a provoz zařízení určených pro nakládání s odpady krajskému úřadu v 
listinné podobě nebo na elektronickém nosiči dat. 

28.2. 
MŽP 

před 
zahájením/obnovením 

do 15 D 
přerušení/ukončení  

F_OBL_RV 
Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 
evidence. Vyhl. č. 641/2004 Sb. (hlásí osoby uvádějící obaly na trh – mimo 
klienty EKO-KOM) 

15.2. 
CENIA 

 
Výše uvedená hlášení je možné také vyplňovat v komerčním software třetích stran. Podmínkou je dodržení 
datového standardu platného pro příslušný ohlašovací rok. 

 
 
4.6.2 Postup pro podání hlášení do ISPOP 
 

1. Registrace uživatele/subjektu, přihlášení 

Podmínkou pro plnění ohlašovací povinnosti do ISPOP je předchozí registrace uživatele a subjektu. Registrace 
probíhá prostřednictvím webu CRŽP. Po registraci je možné se přihlásit a pracovat s ISPOP. 

 

  

 

 

 

 

Možnosti přihlášení: 
 
jméno + heslo z registrace 
 
obnova zapomenutého hesla 
 
přihlášení přes externí služby 

https://crzp.mzp.cz/portal
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2. Registrace provozovny 

Pro splnění některých ohlašovacích povinností je podmínkou registrace provozovny. Jedná se o agendy 
Ovzduší a IRZ.  

Provozovny spojené s agendou Odpadů (původcovské provozovny) se neregistrují. V případě že má původce 
více provozoven, zasílá subjekt příslušný počet hlášení F_ODP_PROD za každou provozovnu zvlášť. Zařízení 
k nakládání s odpady se neregistrují, pouze se ohlašuje zahájení/ukončení/přerušení provozu formulářem 
F_ODP_ZARIZENI. 

S agendou Vod (ohlašování: Odběr povrchové vody, Odběr podzemní vody, Vypouštěné vody, Vzdouvání 
nebo akumulace povrchové vody) jsou spojená místa užívaní vody (MUV). Tato místa zakládá příslušný 
podniku povodí do CRŽP na základě povolení k nakládání s vodami. 

 
3. Vyplnění hlášení 

Hlášení musí být vyplněno elektronicky a v platném datovém standardu, který je každoročně aktualizován. 
Hlášení je možné vytvořit s využitím HTML formulářů, které jsou dostupné pro jednotlivé ohlašovací 
povinnosti. Formuláře jsou k dispozici po přihlášení všem registrovaným uživatelům v účtu ISPOP. Další 
možností je vytvořit hlášení pomocí vlastního softwarového nástroje. 

V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel 
apod.), není systémem po přijetí zpracováno a ohlašovací povinnost není splněna. Uživatel je upozorněn, že 
hlášení je nezpracovatelné. 

 

 
4. Podání hlášení 

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená odeslání hlášení online z formuláře, přes webové služby 
nebo datovou schránkou ISPOP. Jinými komunikačními kanály nelze hlášení zaslat. 
- Odeslat online z ohlašovacího formuláře: přes stisk tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“ na konci každého 

HTML formuláře; nebo 
- Webová služba: skrze vlastní software napojený na webové služby ISPOP; nebo 
- Datová schránka "ISPOP (Ministerstvo životního prostředí)", ID: uednwmb, a to buď přímo přes systém 

datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do datové schránky“ na konci každého HTML 
formuláře. 

Před každým podáním hlášení v systému ISPOP je automaticky systémem provedena kontrola. Hlášení je 
možné odeslat až poté co kontrola úspěšně proběhne. Pokud je hlášení podáno přes webovou službu nebo 
datovou schránku je nutné si kontrolu datového standardu provést manuálně. Hlášení je podáno korektně 
v případě, že si ho ohlašovatel může zpětně zobrazit v „Přehledu doručených hlášení“. Hlášení by mělo být 
v tomto přehledu dostupné do 30 minut od odeslání. 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: leden 2022 Část E, kapitola 4.0, strana 10 
 

 

 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: leden 2022 Část E, kapitola 4.0, strana 11 
 

 

 
5. Kontrola hlášení ze strany státní správy 

Ověření podaného hlášení v ISPOP provádí Ověřovatel (např. KÚ, ORP, SFŽP…).  

První unikátní hlášení, které je do ISPOP podáno je tzv. řádné hlášení. Po úspěšném podání hlášení se hlášení 
nachází ve stavu „Čeká na ověření“, ve kterém zůstává, dokud jej příslušný úřad neověří – až pak se hlášení 
dostane do stavu „Ověřeno“. 

Pokud hlášení vykazuje chyby, Ověřovatel může vyzvat Ohlašovatele k podání tzv. doplněného, resp. 
dodatečného/opravného hlášení. Doplněná/dodatečná/opravná hlášení se podávají tak, že přímo v hlavičce 
hlášení se doplní evidenční číslo řádného hlášení a ohlásí se všechna data znovu včetně požadovaných změn. 

 
6. Kontrola doručených hlášení na Vašem účtu v ISPOP 

Ohlašovatel si může provést kontrolu doručených hlášení na svém účtu (záložka „Přijatá hlášení/Přehled 
doručených hlášení“):  

Mohou nastat 2 základní situace: 
- hlášení není v přehledu, tzn., že hlášení bylo nezpracovatelné.  Ohlašovatel musí zaslat nové správné 

hlášení (po provedení "On line kontroly" s výsledkem → „Kontrola proběhla v pořádku.“) 
- hlášení je v přehledu, tzn., že hlášení bylo přijato a bylo mu přiděleno číslo dokumentu ve tvaru 

ISPOP_XXXX. 

Pokud je hlášení v přehledu, ve sloupci „Stav“ mohou být následující informace o stavu hlášení: 
- „Není zpracovatelné“ (ale bylo přiděleno na účet subjektu), tzn., že hlášení obsahovalo validační chyby a 

ohlašovatel musí znovu zaslat nové správné řádné hlášení. 
- „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“, tzn., že hlášení je již autorizované a ověřovatel (úřad) má toto 

hlášení k dispozici ve svém ověřovatelském účtu ISPOP. 

Hlášení je řádně podáno pouze v případě, že „došlo“ ke stavu „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“! 
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