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Nabídka publikací  
 

Povinnosti firem v podnikové ekologii  
Ne každý je nebo chce být 
odborníkem na problematiku 
podnikové ekologie. Každé 
firmy či podnikatele se však 
alespoň některé povinnosti 
týkají. Tato publikace Vám 
pomůže snadno zjistit, které 

povinnosti se Vaší firmy týkají a zároveň Vám 
nabídne jejich základní řešení. V publikaci je pro 
každou oblast přehled povinností s uvedením 
příslušných paragrafů a prováděcích právních 
předpisů, rozbor jednotlivých povinností, 
dotazníky pro snadné určení povinností, které se 
vztahují na Vaši firmu a další informace. 
Publikaci doplňují internetové e-Doplňky. 

 
Průvodce podnikovou ekologií – sestavte si vlastní publikaci podle Vašich potřeb! 
Elektronická rozšířená on-line alternativa k tištěné verzi publikace Povinnosti firem v podnikové 
ekologii. Průvodce je koncipován tak, že si můžete využívat aktivní přehledy povinností, nebo 
podrobnější články s jednotlivými komentovanými povinnostmi, nebo využít efektivní způsob a 
prostřednictvím výběrových dotazníků si na základě rozsahu Vašich činností vyfiltrovat a sestavit 
pouze ty povinnosti, které se Vás přímo týkají (vytvoří se individuální registr právních požadavků).  

 
 

 

Příručka v elektronické verzi - na doprovodném CD: 

Publikaci Příručka pro oblast životního prostředí máte k dispozici také ve formátu 
PDF. E-book umožňuje prohledávání textů pomocí funkce Hledat. Pro každou 
aktualizační periodu v rámci roku je zvolena samostatná barva (první, druhá, třetí a 
případně čtvrtá aktualizace), lze tak snadno vysledovat vývoj v legislativě podnikové 

ekologie v průběhu roku. V jarní verzi jsou vždy barevná zvýraznění z předchozího roku 
odstraněna. V elektronické verzi také můžete využívat odkazy na internetové stránky, soubory či 
texty. 

 

více informací na www.envigroup.cz  

Aktivní řešení problematiky  
podnikové ekologie a ŽP 
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Otevřený informační portál  
pro podnikovou ekologii a ŽP 

Základní publikace 

www.envigroup.cz 

http://www.envigroup.cz/
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Praktické informace na informačním portále https://www.envigroup.cz/  
 

• Aktuality aktuální informace z oblasti podnikové ekologie. Odborné články, aktuality, změny předpisů …  

• Přehled povinností přehledy povinností stanovené jednotlivými právními předpisy v oblasti podnikové ekologie. 

• Právní předpisy aktivní přehled právních předpisů s odkazy na aktuální plné znění.  

• Vzory formulářů formuláře ke stažení v členění podle jednotlivých oblastí podnikové ekologie. 

• Katalog odpadů katalog odpadů  

• Metodické pokyny metodické pokyny, návody a informace v členění podle oblastí. 

• Odpady Informace z oblasti nakládání s odpady (katalog odpadů, ILNO, etikety NO, přeprava odpadů …). 

• Chemické látky informace z oblasti chemických látek a směsí  

• Dotazy a odpovědi výběr dotazů na problematiku podnikové ekologie a také odkazy na externí zdroje FAQ. 

• Užitečné odkazy odkazy, které by se Vám mohli hodit. 

• Odborné akce Přehled odborných akcí z oblasti ekologie, životního prostředí a souvisejících oborů. 

 

Možnosti prezentace 
 

Prezentace Vašich produktů a služeb: 
Publikace z nakladatelství EnviGroup představují cílenou reklamní plochu pro prezentaci seriózních informací o Vašich produktech a 
službách! 
Naše odborné tituly jsou zaměřeny především na podnikovou sféru. Knihy jsou určeny nejenom odborníkům z těchto profesí, 
ale zejména jednatelům, technickým ředitelům, podnikatelům, podnikovým ekologům, autorizovaným osobám, odpadovým 
hospodářům, představitelům environmentálních systémů řízení, osobám odpovědným za vztah podniku k životnímu prostředí a všem 
ostatním, kterých se dotýká legislativa podnikové ekologie. 
Všichni tito lidé mohou být i Vašimi potenciálními zákazníky, a tak je prezentace Vašich služeb v produktech EnviGroup velmi 
účinnou, stálou a cílenou reklamou.  
Svoje produkty a služby může také prezentovat formou odkazů či bannerů na našich www stránkách. Další možností je inzerce 
prostřednictvím vkládané reklamy při zasílání našich produktů a jejich aktualizací. V případě bližšího zájmu o Vaší prezentaci nás 
prosím kontaktujte. 
 
 

https://www.envigroup.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/
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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/


 Příručka pro oblast životního prostředí 

 

   Datum vydání: leden 2022 Aktuální informace – leden 2022, strana 3  
 

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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