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JEDNACÍ ŘÁD 
Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

Článek 1
Základní ustanovení

Rada Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Rada“) je poradním orgánem ministra životního prostře-
dí. Státní fond životního prostředí České republiky byl zřízen zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního pro-
středí České republiky. V souladu s § 1 odst. 6 zákona č. 388/1991 Sb. v platném znění a článkem 3 bodem 3 statutu Státního 
fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) se vydává tento jednací řád.

Článek 2
Úkoly Rady

Rada projednává na svých zasedáních otázky tvorby a užití fi nančních prostředků Fondu, zejména:

1. posuzuje

1.1 koncepci užití fi nančních prostředků Fondu,
1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu,
1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem,
1.4 návrhy na poskytnutí fi nanční podpory z Fondu;
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2. projednané materiály opatřuje svým stanoviskem a doporučením pro ministra životního prostředí; 

3. vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše, a to i v případech, kdy výjimečně nebylo 
možno žádost projednat před vydáním rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory;

4. při posuzování předložených materiálů vychází ze zásad ochrany a péče o životní prostředí.

Článek 3
Členství v Radě

1. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává ministr životního prostředí. Členové Rady jsou jmenováni na dobu vo-
lebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

2. Členy Rady jsou:

2.1 sedm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
2.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky,
2.3 zástupce Ministerstva životního prostředí, 
2.4 zástupce Ministerstva fi nancí,
2.5 zástupce Ministerstva zemědělství,
2.6 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
2.7 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,
2.8 zástupce Ministerstva zdravotnictví,
2.9 zástupce Ministerstva dopravy,
2.10 zástupce Asociace krajů ČR,
2.11 zástupce Svazu měst a obcí,
2.12 zástupce nevládních neziskových organizací.

Článek 4
Příprava zasedání Rady

1. Rada zasedá podle potřeby na základě rozhodnutí předsedy Rady.

2. Za přípravu zasedání odpovídá Fond, který také připravuje materiály pro jednání Rady.

3. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady. Členové Rady mohou předsedovi předložit svůj vlastní iniciativní návrh 
na projednání potřebných témat. K návrhu programu se vyjadřují a jeho rozšíření schvalují členové Rady.

4. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti se omluvit před termínem zasedání.

5. Pozvánky na zasedání jsou zasílány tak, aby je členové Rady obdrželi nejméně  7 dní před stanoveným termínem zasedá-

ní. Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení mimo zasedání podle článku 5, odst. 5.

Článek 5
Jednání Rady

1. Jednání Rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen Rady.

2. Rada je způsobilá jednat a usnášet se hlasováním na doporučeních k projednávaným materiálům při účasti nadpoloviční 
většiny členů Rady.

3. Nemůže-li se člen Rady Fondu ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe vyslat svého zástupce 
s písemným plným zmocněním.
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4. V případě potřeby je Rada oprávněna si vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků nebo jejich účast při projednávání.

5. Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Fond ministrovi životního prostředí. V případě rovnosti hlasů předloží 
obě stanoviska. 

6. Rada může v rámci Programu Zelená úsporám přijímat usnesení i mimo zasedání. V takovém případě osoba, která je jinak 
oprávněna svolat zasedání Rady, předloží návrh usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají 
členové Rady učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud se v této lhůtě k návrhu usnesení ne-
vyjádří, je to považováno za souhlas s návrhem usnesení. K přijetí dokumentu je potřeba nadpoloviční počet souhlasných 
hlasů. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Rady. Zaslání návrhu 
usnesení Rady i vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno faxem a/nebo e-mailem.

7. Z každého jednání Rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo jím pověřený člen Rady.

Článek 6
Závěrečné ustanovení

Jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

3.

DODATEK Č. 1
k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí  č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření 
z Technické asistence 

Dodatek č. 1 k Přílohám II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009 o poskytování fi nančních prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické asistence odstraňuje 
celkový limit pro čerpání dotace z Technické asistence na přípravu a realizaci podpořených opatření v rámci Programu Zelená 
úsporám (dále jen „Program“). 

1) Dodatek k Příloze č. II/4 Dotace na přípravu a realizaci podpořených opatření v rámci Programu

V první větě Přílohy č. II/4 se zrušují slova: „až do vyčerpání vyčleněné částky 50 mil. Kč, nejdéle však“. 

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministra životního prostředí.

V Praze dne 8. února 2010

JUDr. Jan Dusík, M.Sc., v.r. 
ministr životního prostředí

JUDr. Jan Dusík, M.Sc., v.r. 
ministr životního prostředí
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1.

METODICKÝ POKYN
odboru ochrany ovzduší, kterým se vydává vzorový krajský (místní) regulační řád a kterým se upravuje 

provádění krajských (místních) regulačních řádů a dále výběr zdrojů, které budou součástí těchto 
regulačních řádů podle vyhlášky č. 553/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 373/2009 Sb. 

A. OBECNÝ POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÝCH (MÍSTNÍCH) REGULAČNÍCH ŘÁDŮ

Účelem krajského (místního) regulačního řádu je stanovit podmínky pro vydávání signálů k omezení emisí ze zdrojů urče-
ných na úrovni kraje (obce) za situací, při nichž dochází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v příslušném kraji (obci) k nad-
měrnému znečištění ovzduší (smogová situace). Omezování emisí je prováděno u stacionárních a mobilních zdrojů, s výjimkou 
zdrojů podléhajících ústřednímu regulačnímu řádu.

A.1. Opatření ve vztahu ke stacionárním zdrojům

A.1.1. Výběr stacionárních zdrojů
Krajský (obecní) úřad informuje provozovatele o zařazení příslušného stacionárního zdroje v provozovně do krajského (míst-
ního) regulačního řádu. 
Současně s tím předá  příslušné pobočce Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) krajský  (místní) regulač-
ní řád a informuje o nabytí jeho účinnosti.
Po dohodě s ČHMÚ rovněž krajský úřad vydá ve Věstníku kraje seznam měřících stanic reprezentativních pro konkrétní území 
a provozovny podle krajského regulačního řádu. Seznam reprezentativních měřících stanic může být vydán rovněž formou pří-
lohy nařízení, kterým se stanoví krajský (místní) regulační řád.

Při volbě stacionárních zdrojů, které budou zahrnuty do krajského (místního) regulačního řádu, je třeba použít následující postup. 

a) Identifi kace zdroje
Při výběru zdrojů do krajských a místních  regulačních řádů bude  kromě celkového množství emisí vypouštěných zdrojem za 
rok zohledněna především míra příspěvku zdroje ke znečištění na konkrétním území. 
Jako analýza zdrojů na daném území může sloužit program ke zlepšení kvality ovzduší (PZKO) zpracovaný podle § 7 zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, na úrovni zón a aglomerací, popř. místní PZKO. 
O spolupráci při výběru zdrojů vhodných pro regulaci v rámci krajského (místního) regulačního řádu dále požádá krajský (obec-
ní) úřad ČHMÚ, který identifi kuje pro konkrétní území zdroje s významným příspěvkem ke stávající imisní zátěži i k případné-
mu překračování zvláštních imisních limitů. 
Stanovení území, pro která mají být krajské (místní) regulační řády zpracovány, bude  rovněž konzultováno s ČHMÚ, který 
identifi kuje konkrétní území, v nichž bude pravděpodobně docházet k překročení zvláštních imisních limitů. 

Na základě výše uvedených podkladů, svých zkušeností a potřeb v daném území stanoví krajský (obecní) úřad seznam zdro-
jů, které budou zařazeny do krajského (místního) regulačního řádu.

Dále je nutné před zveřejněním zdroje v příslušném regulačním řádu po dohodě s provozovatelem identifi kovat  činnosti 
v rámci provozu zdroje, které povedou ke snížení emisní a imisní zátěže. 

Pro ověření vlivu konkrétních opatření na snížení imisní zátěže a pro případné stanovení intenzity navržených opatření se po-
užije postup podle bodu c).

Při volbě vhodných zdrojů a opatření je třeba rovněž zohlednit následující skutečnosti: 
 čím vyšší je překročení imisního limitu, tím obtížnější je pomocí redukce emise jednoho zdroje dosáhnout snížení kon-

centrace pod imisní limit
 redukce emise zdroje s malým příspěvkem k celkové koncentraci nemá potřebný efekt; toto je nutno brát v úvahu u 

zdrojů, které sice mohou mít vysokou emisi, avšak v důsledku např. velké vzdálenosti od zájmové oblasti nebo využi-
tí vysokého komína se na její zátěži podílejí jen málo.

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
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b) Umístění a typ zdroje
Zdroje jsou do regulačních řádů zahrnuty s ohledem na jejich umístění, zejména je třeba brát zřetel na vzdálenost od obytné zá-
stavby, tvar reliéfu (hluboké údolí, rovinatá oblast, atp.) a převažující směr proudění vzduchu, nadmořskou výšku (resp. zda je 
zdroj a jeho vlečka situován s ohledem na tvar reliéfu nad zástavbou či pod ní).
Vybrané zdroje  by měly emitovat především do nízkých výšek, cca do 200 m nad zemským povrchem

c) Zhodnocení vlivu regulace vybraného zdroje/vybraných zdrojů  na imisní zátěž 

Efekt redukce emise vybraného zdroje na snížení imisní koncentrace pod hranici zvláštního imisního limitu je ovlivněn řadou 
faktorů. Velikost emise zdroje sama o sobě nemůže být jediným kritériem pro jeho zařazení mezi ty, u nichž je nutno opatření 
ke snížení emise aplikovat. 
Níže uvedený vztah (1) umožňuje posoudit efekt snížení emise vybraného zdroje na redukci imisní zátěže. Jestliže imisní zá-
těž po provedení redukce emisí zdroje IZ bude nižší než 100%, bude výsledná koncentrace nižší než hodnota zvláštního imis-
ního limitu ZIL.

Předpokládejme, že v zájmové lokalitě se souřadnicemi (X,Y) je koncentrace znečišťující látky C(x,y). Na této koncentraci se 
podílí celkem N zdrojů, každý příspěvkem Ci .Výsledná koncentrace je součtem jejich příspěvků





N

i
iCC

1

Imisní zátěž IZ v bodě (X,Y) vyjádříme v procentech zvláštního imisního limitu ZIL jako

     

Předpokládejme, že j-tý zdroj, u něhož budeme snižovat emise, se na celkové koncentraci C podílí příspěvkem Cj .Procentuální 
podíl tohoto zdroje na celkové koncentraci je tedy

%100
C
C

P j
j

Předpokládejme dále, že emise tohoto j-tého zdroje je Ej a provedeme její snížení o Aj%. 
Pokud se nemění další parametry zdroje ani rozptylové (meteorologické) podmínky, platí mezi emisí zdroje a jeho koncentračním 
příspěvkem lineární vztah a pro imisní zátěž po redukci j-tého zdroje

     (1)

kde 
IZ je imisní zátěž lokality po redukci j-tého zdroje
IZ0 původní imisní zátěž, obojí vyjádřeno v procentech hodnoty zvláštního imisního limitu
Aj je předpokládané snížení emise zdroje v procentech původní hodnoty

Postup posouzení efektu předpokládané redukce emisí vybraného zdroje za smogové situace – postup pro jeden zdroj

1. Vybere se zdroj, u něhož se předpokládá uplatnění regulačních opatření za smogové situace
2. Stanoví se maximální možné procentuální snížení emisí zdroje Aj, které je s ohledem na technická a ekonomická ome-

zení možné na zdroji realizovat
3. Stanoví se (odhadem nebo modelovým výpočtem) procentuální podíl zdroje Pj na imisní zátěži v zájmové oblasti.
4. Pro rostoucí řadu hodnot imisní zátěže lokality IZ0, např. 100 % (odpovídá právě hodnotě ZIL), 110 %, 120 % atd. se 

pomocí vzorce (1) stanoví odpovídající hodnoty imisní zátěže IZ po aplikaci redukce emisí
5. Pokud je IZ menší nebo blízké 100 %, dá se předpokládat, že redukce emisí zdroje přispěje podstatnou měrou k reduk-

ci imisní zátěže v oblasti a poklesu koncentrace k hodnotě ZIL nebo pod ni.

Zdroj, u něhož lze na základě předešlé úvahy očekávat významný efekt redukce emisí, je možno zařadit jako zdroj regulovaný v rám-
ci SVRS.

)10000
PA1 (0 ZI ZI jj

%100 ZIL
CZI
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Příklad 
Uvažujme imisní zátěž IZ0=150% zvláštního imisního imisního limitu, podíl vybraného zdroje na imisní zátěži Pj= 20% a reduk-
ci jeho emise na polovinu, tedy Aj=50%. Imisní zátěž po redukci emise bude 
IZ = 150*(1-50*20/10000)=135%

Kontrola postupu:
Předpokládejme hodnotu zvláštního imisního limitu ZIL=100μg.m-3. Při imisní zátěži IZ rovné 150% imisního limitu, je celková 
koncentrace v lokalitě 100*1.5=150μg.m-3. Jestliže se vybraný zdroj podílí na této koncentraci 20%, činí jeho příspěvek 30μg.m-3. 
Po snížení jeho emise na polovinu klesne na polovinu i jeho příspěvek, který pak bude 15μg.m-3. Celková koncentrace v lokalitě bude 
o 15μg.m-3 nižší, tedy místo původních 150μg.m-3 bude činit 135μg.m-3. Imisní limit je překročen o 35μg.m-3, tedy o 35%, jak bylo 
spočítáno výše pomocí obecného vzorce.

Efekt snížení emise u více zdrojů najednou, pro něž jsou známy jejich podíly na imisní zátěži Pk a navržené redukce Ak, je mož-
no sledovat pomocí vztahu, který získáme jednoduchým rozšířením vzorce pro jeden zdroj
    
     
     (2)

Postup posouzení efektu předpokládané redukce emisí vybraného zdroje za smogové situace – postup pro více zdrojů

1. Vyberou se zdroje, u nichž se předpokládá uplatnění regulačních opatření za smogové situace
2. Stanoví se maximální možná procentuální snížení emisí zdrojů Ak, k=1, 2, ..., která je s ohledem na technická a eko-

nomická omezení možné na zdrojích realizovat.
3. Stanoví se (odhadem nebo modelovým výpočtem) procentuální podíly zdrojů Pk na imisní zátěži v zájmové oblasti.
4. Pro rostoucí řadu hodnot imisní zátěže lokality IZ0, např. 100% (odpovídá právě hodnotě ZIL), 110%, 120% atd. se po-

mocí vzorce (2) stanoví odpovídající hodnoty imisní zátěže IZ po aplikaci redukce emisí.
5. Pokud je IZ menší nebo blízké 100%, dá se předpokládat, že redukce emisí zdrojů přispěje podstatnou měrou k reduk-

ci imisní zátěže v oblasti a poklesu koncentrace k hodnotě ZIL nebo pod ni.

Příklad 

Předpokládejme, že imisní zátěž v zájmové lokalitě IZ0 činí 115% imisního limitu. Imisní zátěž se budeme snažit snížit redukcí 
emise 5 zdrojů, jejichž procentuální podíl na imisní zátěži Pk činí po řadě 10, 15, 20, 28 a 27%, k = 1,2..5. Předpokládejme dále, 
že emise jednotlivých zdrojů je možné snížit po řadě nanejvýš o 20, 20, 20, 15 a 5%. Za těchto omezujících podmínek hledáme 
optimální kombinaci procentuálních redukcí emisí jednotlivých zdrojů Ak , k = 1,2 ..5 takovou, aby imisní zátěž lokality IZ po re-
dukci odpovídala 99% imisního limitu a redukce emisí zdrojů byly co nenižší. 
Jako optimální sada redukcí se za daných podmínek ukazuje kombinace procentuálních snížení emisí zdrojů 15.06, 19.9, 19.86, 14.81 
a 4.82%. Optimální hodnoty je možné hledat intuitivně, metodou pokus-omyl. Efektivnější je použití některého z optimalizačních 
postupů. Jako jednoduchý a dostupný se nabízí nástroj EXCEL Solver, obsažený v sadě Microsoft Offi ce.
Pokud by se uplatnily redukce emisí u všech zdrojů  v plném rozsahu, lze dosáhnout redukce imisní zátěže na úroveň 98% hod-
noty ZIL.
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A.1.2. Doporučená opatření ve vztahu ke stacionárním zdrojům

Typ zdroje Specifi kace zdroje Druh opatření

St
ac

io
ná

rn
í -

 b
od

ov
ý

Průmysl
(hutnictví, strojírenství, aj.)

Omezení provozu vybraných výrob/pracovních 
postupů 

Snížení výkonu zařízení
Omezení provozu vozidel a strojů s dieselovým 

motorem
Spalování kvalitního paliva

Zakrývání/vlhčení sypkých materiálů 
Omezení vyvážení sypkých materiálů/produktů 

(př. vápno)
…

St
ac

io
ná

rn
í -

 p
lo

šn
ý

Zemědělství
Vlhčení při prášících pracovních postupech

Omezení prášících pracovních postupů a výrob 
(mletí,…)

Zakrývání prašných materiálů
Omezení provozu zemědělských dopravních 

vozidel a strojů v závislosti na třídě škodlivosti
Čištění vozidel a strojů

Zákaz spalování biogenních odpadů
…

Stavby, překladiště

Omezení provozu strojů v závislosti na třídě 
škodlivosti

Omezení mechanických a tepelných pracovních 
postupů 

Čištění vozidel a strojů používaných na stavbě/
překladišti

Zakrytí povrchu sypkých materiálů (stav. 
materiály, odpady, produkty)

Postřik povrchu materiálů vaznými látkami
Vlhčení/čištění komunikací v areálu

Zakrytí kontejnerů odpadů na stavbě i při 
přepravě

Zintenzivnění kontrol dodržování povinností dle 
stavebního zákona/povolení

Zkrápění komunikací do ukončení stavby

Lomy, povrchové doly

Omezení odstřelu/těžby
Omezení prací při určité síle a směru větru

Čištění vozidel a strojů používaných při pracích 
v lomu

Zakrytí povrchu sypkých materiálů
Vlhčení/čištění komunikací uvnitř areálu

…

A.2. Opatření ve vztahu k mobilním zdrojům

Regulační opatření ve vztahu k mobilním zdrojům by měla být použita v případě, že je to účelné s ohledem na kvalitu ovzduší 
a lze jej na příslušném území realizovat, tj. zejména za předpokladu, že je zajištěn účinný systém regulace dopravy, který bude 
zahrnovat funkční objízdné trasy a možnosti převedení části přeprav na jiné druhy dopravy (např. posílení MHD). Na základě 
vyhodnocení těchto kritérií krajský (obecní) úřad vymezí území vhodné pro regulaci mobilních zdrojů. 
Zároveň je třeba v předstihu informovat řidiče prostřednictvím sdělovacích prostředků o realizaci tohoto opatření a jeho podrob-
nostech dle přílohy č. 5 bod A. vyhlášky. Krajský (obecní) úřad proto po vyhlášení signálu regulace podle tohoto ustanovení za-
jistí umístění dopravního značení (resp. stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích). Po odvolání signá-
lu regulace zajistí krajský (obecní) úřad odstranění dopravního značení.
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Postup při stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 
Projekt dopravního značení pro účely regulace (tj. které ulice budou jakým způsobem omezeny pomocí proměnného (zakrý-
vatelného) dopravního značení dopravních značek informativních, vyznačení objízdných tras a záchytných parkovišť včetně 
tzv. zařízení pro provozní informace) nechá krajský (obecní) úřad zpracovat u komunální nebo soukromé fi rmy, která je k tomu 
oprávněna, popř. vlastními prostředky, pokud jimi disponuje. 

V projektu by měl krajský (obecní) úřad dbát na to, aby i v širším okolí přímo uzavřené nebo omezené oblasti byl navržen do-
statek informativních dopravních značek a značení objízdných tras a záchytných parkovišť včetně tzv. zařízení pro provozní in-
formace.
Krajský (obecní) úřad projekt projedná s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR při zpracování krajského (místního) 
regulačního řádu. Po získání jeho stanoviska návrh předloží úřadu, který je příslušný ke stanovení místní úpravy provozu na po-
zemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu). Zpravidla jde o odbor dopravy krajského nebo obecního úřadu 
(pozn. ve statutárních městech může být zařazení tohoto úřadu do organizační struktury odlišné). Pokud příslušný úřad souhla-
sí, stanoví tento místní úpravu provozu na pozemní komunikaci (pozn.: nejde o akt ve správním řízení).

Po vyhlášení signálu regulace zajistí krajský (obecní) úřad prostřednictvím komunální nebo soukromé fi rmy zabezpečující do-
pravní značení rozmístění a údržbu příslušných dopravních značek v souladu s právními předpisy o provozu na pozemních ko-
munikacích. 
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B. VZOR KRAJSKÉHO (MÍSTNÍHO) REGULAČNÍHO ŘÁDU

1. Provozovny, ve kterých orgán kraje (obce) může nařídit omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje 
v souladu s regulačními řády vypracovanými podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona a schválenými podle § 46 odst. 
1 písm. l) zákona v případě vyhlášení signálu regulace:

Zdroje emisí oxidu dusičitého:

Název a umístění provozovny, kontakty

Název a umístění provozovny, kontakty

... ... ... ...

Zdroje emisí oxidu siřičitého:

Název a umístění provozovny, kontakty

... ... ... ...

Zdroje emisí suspendovaných částic PM10:

Název a umístění provozovny, kontakty

………………..

2.  Způsob regulace mobilních zdrojů v případě vyhlášení signálu regulace pro oxid dusičitý nebo suspendované 
částice PM10

Seznam oblastí s omezeným vjezdem, popis objízdných tras a možností náhradní hromadné dopravy, popis objízdných tras, se-
znam záchytných parkovišť a další relevantní informace.

3.   Seznam orgánů a osob pro předávání signálu upozornění a signálu regulace při překročení zvláštních imis-
ních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10

Ministerstvo, kontakt

Krajský nebo obecní úřad, kontakt       

Česká inspekce životního prostředí, kontakt

Zdroje uvedené v bodě 1

Právnická osoba zřízená ministerstvem 

Sdělovací prostředky

Policie České republiky a obecní policie *.

* pouze v případě regulace dopravy

4. Elektronická(é) adresa(y), z nichž budou zasílány informace o vyhlášení signálů upozornění či regulace

Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší
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3. 

SDĚLENÍ 
odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí

o zveřejnění seznamu testovacích zařízení zařazených
do Národního programu SLP

Seznam testovacích zařízení zařazených do Národního programu SLP

(Aktualizováno prosinec 2009)

Testovací zařízení
Datum 

kontroly 
první/poslední

Stav shody Druh 
kontroly

Rozsah 
činností Poznámka

BIOPHARM
Výzkumný ústav biofarmacie 
a veterinárních léčiv, a.s.
Pohoří-Chotouň 90,
254 49 Jílové u Prahy

4.1994 ic full 2, 6, 9 *) S 1)

9.2009 ic full 2, 6, 9 *) S/A

BioTest, s.r.o.
Pod Zámkem 279,
281 25 Konárovice 

12.1999 ic fac 2, 3, 8 S

10.2001 pen full 2, 3, 8 A 2)

7.2009 ic re-i 2, 3, 8 S/A

BIOVETA, a.s.
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané

2.2005 nic fac 2, 8, 9 *) S

12.2009 ic full 2, 8, 9 *) S

CEPHA, s.r.o.
Komenského 19,
323 12 Plzeň

1.1998 ic full 8, 9 *) S

9.2007 ic full 8, 9 *) S

Chemila, spol. s r.o. 
Blažkova 5, 
695 01 Hodonín

4.2004 pen fac 9 **) A

7.2008 ic full 9 **) A

EMPLA, spol. s r.o. 
Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové

11.2001 nic fac 4 A

2.2010 ic full 4, 5 A

I.Q.A., s.r.o.
Jindřicha Plachty 16,
150 00 Praha 5

7.2000 ic fac 8, 9 *) S

12.2007 rfp full 8, 9 *) S/A; odmítnutí 
vstupu

PHARMAKL, s.r.o.
Slovenská 993/9
120 00 Praha 2

9.1995 ic fac 8, 9 *) S

1.2008 ic full 8, 9 *) S

SDĚLENÍ
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Testovací zařízení
Datum 

kontroly 
první/poslední

Stav shody Druh 
kontroly

Rozsah 
činností Poznámka

PLIVA – Lachema a.s.
Karásek 1/176,
621 33 Brno – Řečkovice 

12.2006 ic full 8 S

6.2009 ic full 8 S

PRO.MED.CS Praha, a.s.
Telčská 1,
140 00 Praha 4

1.1994 ic fac 2, 8, 9 *) S

11.2007 ic fac 8, 9 *) S

Quinta Analytica, s.r.o.
Pražská 1486/18c
102 00 Praha 10

12.1997 ic fac 8, 9 *) S

1.2010 ic full 8, 9 *) S

Ratiochem, s.r.o.
Štolcova 28
618 00 Brno

25. a 26.6. 
2008 ic full 1 A

Ústav jaderného výzkumu
Husinec-Řež, č.p. 130
250 68 Řež

8. – 9. 2. 2006 ic fac 8, 9 *) S

4. a 6.2009 ic full 8, 9 *) S

Výzkumný ústav organických 
syntéz, a.s.
532 18 Pardubice-Rybitví

3./6.1994 ic fac/sa 2, 3, 8 S

9.2000 ic full 1–5, 8 A

12.2008 ic re-i 1–6, 8 S/A

*) farmakokinetické studie, studie efektivity
**) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti
1) kontrolováno SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)
2) kontrolováno ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. 
Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

Vysvětlivky
Rozsah činností

1. Fyzikálně chemické testy
2. Testy toxicity
3. Mutagenita
4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech
5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
6. Stanovení residuí
7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém
8. Chemické testy (analytické a klinické chemie)
9. Ostatní studie (specifi kujte)

Stav shody

ic splněno
nic nesplněno
pen nerozhodnuto
rfp vyřazeno z programu

Druh kontroly

fac kontrola zařízení
sa audit studie
full kontrola zařízení včetně auditu studie
re-i následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků

V Praze dne 18. února 2010 

Ing. Pavel Forint, v.r.
ředitel odboru environmentálních rizik
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OBJEDNÁVKY

Prosíme zájemce o odběr Věstníku MŽP, Zpravodaje MŽP a Zpravodaje EIA-IPPC-SEA, aby 
svou žádost a adresu k zasílání oznámili na e-mail zpravodaj@mzp.cz 

– tato periodika budou dostávat zdarma. 

4. 

SDĚLENÍ 
Odboru zvláště chráněných částí přírody o přijetí Záchranného programu – programu 

péče pro vydru říční (Lutra lutra) v ČR v letech 2009-2018

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 79 odst. 3 
písm. m) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), posoudilo a dne 12. října 2009 
schválilo ve smyslu § 52 zákona „Záchranný program – program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 
2009 – 2018“ (č.j. 81368/ENV/09 – 1697/600/09).

Program péče vyhověl po věcné i formální stránce a vytváří podmínky pro udržení stavu populace tohoto zvláště chráněného 
druhu v České republice jak z hlediska početnosti tak i velikosti současného areálu. Kompletní text výše uvedeného dokumentu 
je uveřejněn na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR www.zachranneprogramy.cz.

RNDr. Alena Vopálková, v.r.
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody


