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Harmonogramy povinností  
 

Registr právních požadavků (RPP), hodnocení souladu s právními požadavky: 

Tvorbu RPP Vám může velmi usnadnit produkt z nakladatelství EnviGroup – Průvodce podnikovou ekologií.  

Průvodce obsahujeme mimo jiné také modul pro tvorbu individuálního RPP a hodnocení souladu právních požadavků. 

Jednotlivé požadavky vygenerované pomocí výběrových filtrů obsahují aktivní odkazy na komentáře a detailní právní 

úpravu. RPP je on-line aktualizován podle legislativního vývoje. Více informací včetně ukázek naleznete na webu 

www.envigroup.cz.  

 
Příklad vygenerovaného registru právních požadavků: 

B – Odpady: 
bod povinnost předpis 
b3 Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle 

Katalogu odpadů. 
§ 6 zákona o odpadech, § 3-5, 
příloha č.1 vyhl. o Katalogu 
odpadů 

b4 Původce odpadu je povinen pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie. § 7 zákona o odpadech, § 4-5 
vyhl.o Katalogu odpadů 

b5 Vlastník pozemku s nezákonně soustředěným odpadem je povinen oznámit tuto 
skutečnost obecnímu úřadu ORP a odpad odklidit.  § 14 zákona o odpadech 

 

Přehled povinností 
Přehled obsahuje výčet požadavků určených právními předpisy z následujících oblastí: 

- chemické látky a směsi na pracovišti (zákon č. 258/2000 Sb., 350/2011 Sb. a nařízení CLP, REACH) 

- prevence závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií)  

- odpadové hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., 542/2020 Sb.), 

- ochrana a využití vod (zákon č. 254/2001 Sb.),  

- ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. a 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014 a 1005/2009), 

- integrovaná prevence a integrovaný registr znečišťování (z. 76/2002 Sb., z. 25/2008 Sb., nařízení EU 166/2006),  

- nakládání s obaly (zákon č. 477/2001 Sb.), 

- ekologická újma (zákon č. 167/2008 Sb.), 

- ostatní související povinnosti které stanovuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi, zákon 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,  zákon 

č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a Dohoda ADR. 

 

A - Chemické látky a směsi 

povinnost předpis 
Nikdo nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické 
jiným než firmám. Nikdo nesmí nabízet žíravé či toxické látky/směsi osobám mladším 18 let. Firmy 
nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo 
žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob. 

§ 44a odst. 3 až 5 zákona 
258/2000 Sb. 

Vybrané skupiny zaměstnanců (těhotné, kojící, mladiství…) mají omezeno nakládání s vybranými 
chemickými látkami a směsmi. 

vyhláška 180/2015 Sb., § 
12a NV 361/2007 Sb., 

vyhl. 61/2018 Sb.  

Firmy smějí nakládat s látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže 
nakládání s těmito látkami/směsmi mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou. 

§ 44a odst. 6 zákona 
258/2000 Sb. 

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými 
jako vysoce toxické musí být prokazatelně proškoleny. 

§ 44a odst. 6 zákona 
258/2000 Sb. 

http://www.envigroup.cz/
http://www.envigroup.cz/b3.html
http://www.envigroup.cz/b4.html
http://www.envigroup.cz/b5.html
http://portal.gov.cz/zakon/76/2002
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44a
http://portal.gov.cz/zakon/180/2015
http://portal.gov.cz/zakon/361/2007/12a
http://portal.gov.cz/zakon/361/2007/12a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-61
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44a
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44a
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povinnost předpis 

Povinnost vydávat písemná pravidla byla zrušena. Stávající i nová pravidla lze dále používat 
dobrovolně jako zdroj informací pro zaměstnance. - 

Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a směsi klasifikované jako vysoce toxické 
podle stanovených podmínek. 

§ 44a odst. 7 zákona 
258/2000 Sb. 

Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako vysoce 
toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a směsí. 

§ 44a odst. 8 zákona 
258/2000 Sb. 

K zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami a směsmi je nutná odborná způsobilost. § 44b z. 258/2000 Sb.,  
vyhl. č. 428/2004 Sb. 

Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, 
a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. § 55-61 z. 258/2000 Sb. 

Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti. 
zákony č. 262/06 Sb., 

258/00 Sb., 309/06 Sb., 
NV č. 361/07 Sb.,  
vyhl.č. 432/03 Sb. 

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt, v němž je umístěna jedna nebo 
více vybraných nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení. § 3-7 z. 224/2015 Sb. 

Osoby, které dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi z EU do ČR, 
musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví. 

§ 22 a § 36 zákona 
350/2011 Sb., vyhl. 

61/2013 Sb. 

Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu 
účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce nové informace o nebezpečných 
vlastnostech používaných látek či směsí. 
Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v 
bezpečnostních listech. 

čl. 34 a 35 nařízení 
REACH 

Výrobce nebo dovozce látky v množství 1 tuny nebo větším za rok, je povinen podat žádost 
o registraci. čl. 6 nařízení REACH 

Dodavatel je povinen poskytnout příjemci (odběrateli) ve stanovených případech bezpečnostní list 
k chemické látce nebo směsi. 

čl. 31 nařízení REACH, 
příloha II nařízení 

REACH 

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel nesmí uvést na trh látku nebo ji sám používat, je-li uvedena 
v seznamu látek podléhajících povolení. Látka, pro kterou nařízení REACH stanovuje omezení, 
se nesmí vyrábět, uvádět na trh ani používat, pokud nesplňuje podmínky tohoto omezení. 

čl. 56, 67 nařízení 
REACH 

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor musí shromažďovat a uchovávat veškeré povinné 
informace. 

čl. 49 nařízení CLP, čl. 36 
nařízení REACH 

Výrobci, výrobci předmětů, dovozci a následní uživatelé jsou povinni klasifikovat látky nebo směsi 
před jejich uvedením na trh. 

čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení 
CLP, příloha I nařízení 

CLP 

Nebezpečné chemické látky a směsi musí být správně označeny a zabaleny. 
čl. 17 až 35 nařízení CLP, 

příloha I a příloha II 
nařízení CLP, 

§ 4 NV 375/2017 Sb. 

Výrobce nebo dovozce je povinen oznámit informace o látce agentuře ECHA. čl. 40 nařízení CLP 

 
 

http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44a
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44a
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/44b
http://portal.gov.cz/zakon/428/2004
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000/55
http://portal.gov.cz/zakon/262/2006
http://portal.gov.cz/zakon/258/2000
http://portal.gov.cz/zakon/309/2006
http://portal.gov.cz/zakon/361/2007
http://portal.gov.cz/zakon/432/2003
http://portal.gov.cz/zakon/224/2015/3
http://portal.gov.cz/zakon/350/2011/22
http://portal.gov.cz/zakon/350/2011/36
http://portal.gov.cz/zakon/61/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20111210:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20111210:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20161011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
http://portal.gov.cz/zakon/375/2017/4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20170101
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B - Odpady 

povinnost předpis 

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 

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

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) 

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) 

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

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

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

podrobnostech 

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

podrobnostech 

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 

Provádět sběr, úpravu, využití nebo odstranění odpadu lze jen v zařízení za stanovených podmínek. 
§ 32-43 zákona o 
odpadech, vyhl. o 

podrobnostech 

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

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 

Plnit stanovené povinnosti při přeshraniční přepravě odpadů. 
§ 47-58 z. o odp., nař. EU 
č. 1013/2006 o přepravě 

odpadů, vyhl. o 
podrobnostech 

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

odpadech, vyhláška o 
podrobnostech 

Při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kaly a sedimenty musí být plněny stanovené požadavky. 
§ 63-70 zákona o 
odpadech, vyhl. o 

podrobnostech 

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 

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 

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 

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 

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/2020-541#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8#p6
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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:01:CS:HTML
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
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povinnost předpis 

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

§ 94-96 zákona o 
odpadech, vyhl. o 

podrobnostech 

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

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

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

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 

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 

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

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

§ 20-26 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

Výrobce vybraných výrobků je povinen vést evidenci a zpracovat roční zprávu o plnění povinností. § 27-30 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

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

Výrobce, poslední prodejce elektrozařízení, zpracovatel odpadního elektrozařízení musí plnit stanovené povinnosti. § 58-74 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

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 

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

§ 91-100 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

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

§ 101-120 zákona VUŽ, 
vyhl. VUŽ 

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

 
 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p94
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#p103
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/2020-542#p121
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C - Ochrana a využití vod 

povinnost předpis 

Provozovatelé plavidel, přístavů a speciálních lodí jsou povinni plnit povinnosti stanovené v § 7 
vodního zákona. 

§ 7 ZoV 

K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (nejde-li o obecné nakládání) je nutné povolení. 
§ 8-9, § 11-13 ZoV, 

vyhl. č. 183/2018 Sb., 
57/2016 Sb. 

K provádění vybraných činností, které mohou ovlivnit vodní poměry, je nutné povolení. 
§ 14 ZoV, 

vyhl. č. 183/2018 Sb. 

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba 
povolení. 

§ 15 ZoV, 
vyhl. č. 183/2018 Sb. 

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více 
zvlášť nebezpečných závadných látek, do kanalizace je třeba povolení. 

§ 16 ZoV, 
vyhl. č. 183/2018 Sb., 
NV č. 401/2015 Sb. 

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba 
povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry. 

§ 17 ZoV, 
vyhl. č. 183/2018 Sb. 

Každý má právo na vyjádření k záměru, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický 
potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod. 

§ 18 ZoV, 
vyhl. č. 183/2018 Sb. 

Při nakládání s vodami nad stanovené množství (dle bodu 3.3.4), je oprávněný povinen měřit množství 
vody, se kterým nakládá, a předávat výsledky tohoto měření správci povodí. 

§ 10 odst. 1, 3-4 ZoV, 
vyhl. č. 20/2002 Sb. 

Oprávněný, který má povolení ke vzdouván nebo k akumulaci povrchových vod v množství přes 1 000 
000 m3, je povinen měřit množství vzduté nebo akumulované vody a předávat o tom údaje 
příslušnému správci povodí. 

§ 10 odst. 2-4 ZoV, 
vyhl. č. 20/2002 Sb. 

Ten, kdo je povinen měřit množství vody (dle bodu 3.3.4), a dále ten, kdo má povolení k vypouštění 
odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních nad stanovené 
množství (>6000Ro/500Mě), je povinen ohlašovat správcům povodí vybrané údaje. 

§ 22 (+§ 10 odst. 1-2) 
ZoV, 

vyhl. č. 431/2001 Sb. 

Vlastníci pozemků jsou povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. § 27 ZoV 

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod jsou zakázány vybrané činnosti.  
§ 28 ZoV,NVč.40/78 
Sb, 10/79 Sb., 85/81 

Sb. 

Výskyt podzemních vod v neobvyklém množství, je povinen vlastník pozemku ohlásit příslušnému 
vodoprávnímu úřadu.  

§ 29 ZoV 

Ve zranitelných oblastech provádět činnosti (používání a skladování hnojiv, střídání plodin a 
provádění protierozních opatření) podle stanovených pravidel (akční program). 

§ 33 ZoV, 
NV č. 262/2012 Sb. 

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen  měřit objem 
vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat příslušnému 
vodoprávnímu úřadu a správci povodí.  

§ 38 ZoV, 
NV č. 401/2015 Sb., 

57/2016 

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. 

§ 39 odst. 1 ZoV, 
§ 3 odst. 1 vyhl. č. 

450/2005 Sb. 
V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy 
zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel 
závadných látek povinnost vypracovat havarijní plán, zaznamenávat a archivovat provedená opatření. 

§ 39 odst. 2 ZoV, 
vyhl. č. 450/2005 Sb. 

Kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo 
kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se 
zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod. Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, je povinen vést o 
nich záznamy. 

§ 39 odst. 3-6 ZoV, 
§ 3 odst. 2-4 vyhl. č. 

450/2005 Sb. 

http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/7
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/8
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/11
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://portal.gov.cz/zakon/57/2016
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/14
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/15
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/16
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=15968
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/17
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/18
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-183
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/10
http://portal.gov.cz/zakon/20/2002
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/10
http://portal.gov.cz/zakon/20/2002
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/22
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#p22
http://portal.gov.cz/zakon/431/2001
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/27
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/28
http://portal.gov.cz/zakon/40/1978
http://portal.gov.cz/zakon/40/1978
http://portal.gov.cz/zakon/10/1979
http://portal.gov.cz/zakon/85/1981
http://portal.gov.cz/zakon/85/1981
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/29
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/33
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=77970&fulltext=&nr=262%7E2F2012&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/38
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=15968
http://portal.gov.cz/zakon/57/2016
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/39
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/3
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/3
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/39
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/39
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/3
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/3
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povinnost předpis 

Mytí vozidel a mechanismů ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti 
vod, je zakázáno. 

§ 39 odst. 9 ZoV 

Ten, kdo způsobil havárii, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků 
havárie. Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně ohlásit.  

§ 40-42 ZoV, 
§ 7-12 vyhl. č. 

450/05Sb. 

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni plnit stanovené 
povinnosti. 

§ 50 ZoV 

Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni plnit stanovené povinnosti. § 51 ZoV 

Vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků jsou povinni plnit stanovené povinnosti. § 52 ZoV 

Vlastník pozemku, na kterém je umístěna stavba k vodohospodářským melioracím pozemků, je 
povinen plnit stanovené povinnosti. 

§ 56 odst. 4 ZoV, 
vyhl. č. 225/2002 Sb. 

Vlastník vodního díla je povinen plnit stanovené povinnosti. 
§ 55-62, § 84 ZoV, 

vyhl. č. 471/2001 Sb., 
195/2002 Sb. 

V záplavových územích je nutné dodržovat stanovaná omezení a zákazy. 
§ 66-69, § 71, § 85 

ZoV vyhl.č. 203/2009 
Sb., 79/2018 Sb. 

Oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, je povinen platit za skutečné množství 
odebrané podzemní vody podle účelu odběru vody. 

§ 88-88l ZoV 
 

Právnická nebo fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových, je povinna platit 
poplatek za vypouštěné odpadní vody. 

§ 89-89q ZoV, 
vyhláška 328/2018 Sb. 

Za vypouštění odpadních vod do vod podzemních je oprávněný povinen platit poplatek. § 90-90i ZoV 

Oprávněný, který odebírá povrchovou vodu z vodního toku nad stanovený limit, je povinen platit 
úhradu za tento odběr. 

§ 101 ZoV 

 
D - Ochrana ovzduší 

povinnost předpis 

Provozovatel je povinen zařadit zdroj znečišťování. 
§ 4 odst. 7 a 8, § 17 odst. 

1 písm. e) zákona, 
příloha č. 2 zákona 

Provozovatel je povinen uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami 
stanovenými zákonem o ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem a dodavatelem. 

§ 17 odst. 1 písm. a) 
zákona 

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické 
podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře. 

§ 17 odst. 1 písm. b), § 4 
zákona, vyhl. 415/2012 

Sb. 

Provozovatel je povinen spalovat ve stacionárním zdroji pouze stanovená a povolená paliva.  
§ 16 odst. 1, § 17 odst. 1 
písm. c) zákona, vyhl. 

312/2012 Sb., 415/2012 
Sb. 

Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem. § 11 odst. 5 - 7,  § 17 
odst. 1 písm. f) zákona 

Provozovatel stacionárního "malého" spalovacího zdroje je povinen dodržovat minimální emisní 
požadavky a provádět pravidelné kontroly zdroje. 

§ 17 odst. 1 písm. g) a h), 
§ 17 odst. 5, § 41 odst. 

15-16 zákona 

http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/39
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/40
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/7
http://portal.gov.cz/zakon/450/2005/7
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/50
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/51
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/52
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/56
http://portal.gov.cz/zakon/225/2002
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/55
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/84
http://portal.gov.cz/zakon/471/2001
http://portal.gov.cz/zakon/195/2002
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/66
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/71
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/85
http://portal.gov.cz/zakon/203/2009
http://portal.gov.cz/zakon/203/2009
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-79
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/88
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/89
http://portal.gov.cz/zakon/254/2018/328
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/100
http://portal.gov.cz/zakon/254/2001/101
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=4
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=77678&recShow=45&fulltext=&nr=201%7E2F2012&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=4
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=415/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=415/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=16
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=312/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=415/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=415/2012
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=11
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=17
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=41
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?q=201/2012&par=41
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Provozovat vyjmenovaný zdroj pouze na základě povolení k provozu. 
§ 11 - § 13 zákona, § 17 

odst. 3 písm. a), § 41 
odst. 4 - 7 zákona, vyhl. 

415/2012 Sb. 

Provozovatel vyjmenovaného zdroje je povinen zjišťovat množství emisí. 
§ 6,  § 17 odst. 3 písm. b), 

h), i), j), § 41 odst. 8 
zákona, vyhl. 415/2012 

Sb. 
Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen vést provozní evidenci, každoročně 
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím ISPOP a platit poplatky za znečišťování 
ovzduší. 

§ 15, § 17 odst. 3 písm. a) 
zákona 

Provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen odvádět ZL komínem, odstraňovat 
poruchy a ve stanovených případech  podávat zprávy KÚ a omezit či zastavit provoz zdroje. 

§ 17 odst. 3 písm. d), e), 
f), g) zákona 

Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je povinen plnit další 
stanovené povinnosti. § 17 odst. 6 zákona 

Dovozce či prodejce je povinen zajistit ve stanovených výrobcích limitní obsah VOC, omezení prodeje 
nadlimitních výrobků, vedení evidence a označování údaji o obsahu VOC. 

§ 18, § 41 odst. 14 
zákona, vyhl. 415/2012 

Sb. 

Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu ČR pro 
dopravní účely, je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách bylo obsaženo i minimální 
množství biopaliv. 

§ 19 – 21 zákona, vyhl. 
189/2018 Sb. 

Obec může na svém území stanovit zónu s omezením provozu motorových vozidel. § 14 zákona, 
NV 56/2013 Sb. 

Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna 
zajistit zneškodnění. 

§ 3 zákona 73/2012 Sb., 
nařízení EU 517/2014, 
nařízení EU 1005/2009 

Provádět kontroly zařízení s nadlimitním obsahem regulovaných látek či fluorovaných skleníkových 
plynů certifikovanou osobou. 

§ 4 zákona 73/2012 Sb., 
čl.4 517/2014, 

čl.23 1005/2009, 
vyhl. č. 257/2012 Sb. 

Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo fluorované 
skleníkové plyny, je povinen zajistit stanovené označení. 

§ 5, § 7 zákona 73/2012 
Sb., nařízení EU 

517/2014 

Výrobce a dovozce regulovaných látek a zařízení, které je obsahují, je povinen platit poplatek. § 6 zákona 73/2012 Sb. 

Stanovené činnosti v oblasti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů smí provádět 
pouze certifikovaná osoba. 

§ 10, § 12, § 13 zákona 
73/2012 Sb., 

nařízení 517/2014, 
nařízení 1005/2009 

Osoba, která nakládá s více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů ročně, je povinna zaslat 
informovat MŽP zasláním zprávy. 

§ 11 zákona 73/2012 Sb., 
vyhl. č. 257/2012 Sb., 

nařízení 517/2014 

 
E - Integrovaná prevence 

povinnost předpis 

Provozovatel stanoveného zařízení (příloha E1) je povinen podat žádost o vydání integrovaného 
povolení, resp. provozovat zařízení na základě integrovaného povolení. 

§ 3 a násl. ZoIP, 
vyhl.č. 288/2013 Sb. 

Určený provozovatel je povinen ohlašovat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování úniky 
a přenosy znečišťujících látek. 

§ 3 ZoIRZ, 
NV 145/2008 Sb.,  

nařízení EP č. 166/2006 

Hlásit údaje z průběžných evidencí prostřednictvím ISPOP (integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností). § 4 zákona č. 25/2008 Sb. 
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F - Nakládání s obaly 

povinnost předpis 

Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší. § 3, § 5 ZoOB,  
ČSN EN 13428 

Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna zajistit stanovené požadavky 
(obsah nebezpečných látek, využitelnost). 

§ 4-5 ZoOB,  
ČSN EN 13428 

Pokud je označován materiál, ze kterého je obal vyroben, je nutné provést toto značení podle 
stanovených pravidel. 

§ 6 ZoOB,  
ČSN 77 0052-2,  

ČSN 77 0053 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna 
učinit stanovená organizační, technická nebo finanční opatření. 

§ 7 ZoOB,  
ČSN EN 13429 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit 
opakované použití těchto obalů nebo využití odpadů z těchto obalů. 

§ 8 ZoOB,  
NV č. 111/2002 Sb., 

vyhláška č. 116/2002 Sb. 
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, je povinna zajistit zpětný odběr.  Osoby, které uvádějí 
na trh nebo do oběhu výrobky prodejem spotřebiteli, jsou povinny informovat odběratele a spotřebitele 
o způsobu zajištění zpětného odběru. 

§ 10, § 13, § 15a ZoOB 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na 
trh nebo do oběhu byly využity ve stanoveném rozsahu. § 12-15 ZoOB 

 

H – Ekologická újma 
povinnost předpis 

V případě bezprostředně hrozící ekologické újmy musí provozovatel neprodleně provést nezbytná preventivní 
opatření a informovat ČIŽP. 

§ 6 zákona 167/08 Sb. 

V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy musí provozovatel neprodleně provést nápravná opatření a 
informovat ČIŽP. Provozovatel dále musí vypracovat návrh dalších nápravných opatření a předložit ho ČIŽP ke 
schválení. 

§ 7 zákona 167/08 Sb. 

Provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její bezprostřední hrozbu, je povinen zaplatit náklady. 
§ 12-13 zákona 167/08 

Sb. 

Provozovatel, který vykonává stanovenou provozní činnost, je povinen provést hodnocení rizik, zabezpečit finanční 
zajištění a provést posouzení jeho dostatečnosti. 

§ 14 zákona 167/08 Sb., 
NV č. 295/2011 Sb. 

 
 
I – Související oblasti  

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

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

č. 194/2013 Sb. 

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

§ 7a zákona 406/2000 Sb., 
vyhláška č. 78/2013 Sb. 

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

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

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

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

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

§ 2-9 zákona  
č. 100/2001 Sb. 

Vlastník je povinen pečovat o dřeviny. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení. 
§ 7-9, § 86 zákona 

114/1992 Sb., vyhláška č. 
189/2013 Sb. 

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

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

478/2000 Sb.,  
Dohoda ADR 

 

http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/3
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/5
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/4
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/6
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/7
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/8
http://portal.gov.cz/zakon/111/2002
http://portal.gov.cz/zakon/116/2002
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/10
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/13
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/15a
http://portal.gov.cz/zakon/477/2001/12
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-167
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-295
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p6a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-193
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p7a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-78
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406#p9a
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-480
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114#p86
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111#p23
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-478#p17
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Nakladni-doprava/Preprava-nebezpecnych-veci-(ADR)/
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