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STRANA 2

ISPA

Zahranièní pomoc pøedstavuje významný
prvek spolupráce Èeské republiky se svìtem
a to jak politicky, tak i ekonomicky. Ani fi-
nanèní pøínos této pomoci není zdaleka zane-
dbatelný. V této informaci je pojednáváno
pouze o zahranièní pomoci na vládní úrovní,
tedy na základì mezivládních smluv. Netýká
se spoluprací regionálních, místních nebo pod-
nikových.

Význam zahranièní pomoci spoèívá ve:
1. Finanèním pøínosu.
2. Dovozu �pièkové (a drahé) technologie

vèetnì pomoci v øe�ení konkrétních pro-
blémù.

3. Transferu know-how, nejenom pøi øe�ení
konkrétních problémù, ale hlavnì pøi øíze-
ní mezinárodních programù v evropských
podmínkách.

4. Politickém významu - schopnost Èeské re-
publiky vyu�ívat fondù pomoci vèetnì
pøedstrukturálních, jejich� vyu�ití je admi-
nistrativnì i organizaènì nároèné, bude
kriteriem pro na�i schopnost adaptace na
strukturu Evropské unie a tudí� i pro pøije-
tí do Evropské unie.

Strukturální fondy Evropské unie

Strukturální fondy jsou v EU hned po
�Spoleèné agrární politice� nejvìt�í polo�kou
v rozpoètu. Vzhledem k tomu, �e o vý�i
a únosnosti (respektive neúnosnosti) agrární
politiky se diskutuje (zatím co Strukturální
fondy nejsou zpochybòovány), je pravdìpo-
dobné, �e se Strukturální fondy se stanou v EU
skuteènì hlavním a rozhodujícím faktorem.

Jsou to fondy, do kterých pøispívají èlen-
ské státy unie a ze kterých je finacována po-
moc ménì vyspìlým nebo posti�eným regio-
nùm uvnitø jednotlivých státù.
a) Evropský regionální rozvojový fond (Eu-

ropean Regional Development Fund -
ERDF)
Z jeho prostøedkù je financována podpora
problémovým regionùm zamìøená pøede-
v�ím na výrobní investice, infrastrukturu,
a rozvoj malého a støedního podnikání.

b) Evropský sociální fond (European Social
Fund - ESF)
Slou�í pro financování rekvalifikací a roz-
voje zamìstnanosti.

c) Evropský zemìdìlský záruèní fond (Euro-
pean Agriculture Guidance and Guarantee
Fund - EAGGF)
Podporuje pøemìnu zemìdìlských struktur
a rozvoj venkovských oblastí.

d) Finanèní fond pro rybný prùmysl (Financial
Instrument of Fisheries Guidance - FIFG)
Je zamìøen na udr�ení stability mezi lovem
a zdroji a na modernizaci rybného prùmys-
lu.
Z tìchto fondù jsou financovány:
a) Programy navrhované a øízené èlenský-

mi státy EU (90 % celkového objemu).
b) Programy navrhované a øízené Evrop-

skou komisí (9 % celkového objemu).
c) Inovativní programy Evropské komise

(1 % celkového objemu).

e) Fond soudr�nosti.
Finanèní prostøedky z tohoto fondu mohou
být pou�ity pro státy kde hrubý národní
produkt je men�í ne� 90 % prùmìru státù
Evropské Unie. V praxi se jedná o Øecko,
Irsko, Portugalsko a �panìlsko.

Programy pomoci Evropské unie 
- pøehled

Evropská unie od roku 1989 vyhlásila
mnoho rùzných programù, které reagovaly na
novou situaci v Evropì a mìly pomáhat státùm
bývalého východního bloku v obnovì a rekon-
strukci:
� Program TACIS urèený pro státy bývalého

Sovìtského svazu - od roku 1991.
� Program OBNOVA pro státy bývalé Jugo-

slávie s vyjimkou Slovenie - od roku 1996.
� Program Phare pro státy støední a východ-

ní Evropy - od roku 1990 do roku 1999.
� Program Phare II pro státy støední a vý-

chodní Evropy - od roku 2000 do roku
2006.

� Program ISPA pro kandidátské zemì - od
roku 2000 do roku 2006.

� Program SAPARD pro kandidátské zemì -
od roku 2000 do roku 2006.

� Programy ES pro kandidátské zemì - od
roku 1998.

Program Phare

Programy Phare se dìlí na národní (pro-
støedky jsou urèeny pøímo a pouze pro Èeskou
republiku) a vícenárodní, které jsou urèeny pro
více státù souèasnì a které jsou øízeny pøímo
z Bruselu.

Národní programy Phare
Jsou to programy pomoci zemí Evropské u-

nie Èeské republice ve formì finanèního pøís-
pìvku na pøedem definované projekty. Je to je-
diný druh pomoci, kde dochází k pøesunu fi-
nanèních prostøedkù do ÈR a jednotlivé progra-
my (projekty) jsou pøímo øízeny institucemi
v Èeské republice. To má hluboký význam,
zvlá�tì z hlediska transferu know-how v oblasti

øízení (rozvojových) programù v mezinárodním
prostøedí. Prostøednictvím tìchto programù do-
stávala Èeská republika 60 milionù ECU roènì.

Vícenárodní programy Phare
Jsou to programy pomoci zemí Evropské

unie státùm støední a východní Evropy. Jednot-
livé programy jsou urèeny pro více státù a jsou
financovány pøímo z Bruselu. Transfer know-
how spoèívá ve spolupráci mezi jednotlivými
státy a umìní získat pro ÈR co nejvìt�í podíl
(co� bude hrát roli i v budoucnu po pøipojení
v rámci Strukturálních fondù).

Programy jsou implementovány (kontra-
hovány a placeny) pøímo z Bruselu ve spolu-
práci s Koordinaèními jednotkami Phare (Pro-
gramme Coordination Unit - PCU), jejich� vy-
tvoøením byly povìøeny jednotlivé státy (ÈR
byla povìøena koordinací sektoru dopravy).

Tyto programy jsou a budou postupnì utlu-
movány ve prospìch národních programù.

Program Phare II

O tomto programu zatím existují pouze
pøedbì�né informace. Program bude pokraèo-
vat pøibli�nì stejným zpùsobem jako dosavad-
ní program Phare, pouze se zvý�eným rozpo-
ètem. Èeská republika by mìla dostávat 79 mi-
lionù EURO roènì.

Dal�í rozdìlení není známo ani hrubì, pou-
ze se pøepokládá, �e na pøeshranièní spoluprá-
ci by pøipadlo asi 25 milionù EURO. Na rozdíl
od minulosti bude tato spolupráce zahrnovat
i Slovensko a Polsko.

Na podporu institucí v jejich snaze pøijímat
a provádìt komunitární právo a normy by
mohlo být vyèlenìno asi 27 milionù EURO
a pøíprava na Strukturální fondy by pak mohla
poèítat také s 27 miliony EURO.

Konkretní náplò zatím není známa.

Program ISPA

Charakteristika
Program ISPA �...bude pøispívat kandidát-

ským zemím (Bulharsko, Èeská republika,
Estonsko, Litva, Loty�sko, Polsko, Maïarsko,
Rumunsko, Slovernsko a Slovinsko) v jejich
pøípravì na pøipojení k Evropské unii v tìch
oblastech ekonomické a sociální soudr�nosti,
které se týkají �ivotního prostøedí a dopravní
strategie...�.

ISPA není pøedstrukturální, ale pøedkohez-
ní fond a bude (nebo aspoò by mìl) fungovat
stejnì jako kohezní fond Evropské unie. To
znamená, �e není øízen regionálnì, ale centrál-
nì, nejedná se o komplexní, ale sektorovou
podporu, nemá programový ale projektový pøí-
stup a koneènì jedná se investièní finanèní
prostøedky, které nelze pou�ít na pøípravy kon-
cepcí strategií a obecné poradenství.

• MŽP ČR 1999

ISPA Pøedkohesní fond Evropské unie
v Èeské republice - sektor �ivotní prostøedí

Ing. Vítìzslav Kazimour, 
øeditel odboru integrovaného 

financování, M�P



Základním dokumentem programu ISPA je
Naøízení rady (Council Regulation) EK
è. 1267/1999 ze dne 21. 7. 1999.

Priority a kriteria
Pro udìlování grantù z programu ISPA

platí psaná, ale i nepsaná pravidla. Ta nepsaná
obsahují zvyklosti Evropské komise, pøípadnì
obecnì platná pravidla z jiných dokumentù.

V�echny projekty musí být v souladu se
tøemi základní prioritami - ochrana vod, èisto-
ta vzduchu a nakládání s odpady.
a) Financovány mohou být projekty, èásti pro-

jektù technicky a finanènì zcela samostatné
(také i pøedbì�né a technické studie, nebo
studie proveditelnosti), skupiny projektù.

b) Celkový náklad projektu musí být vìt�í
ne� 5 milionù EURO, pouze ve zvlá�� zdù-
vodnìných pøípadech to mù�e být ménì.

c) Projekty musí být kofinancovány èeskou
stranou, pøípadnì i z jiných zdrojù. Pøitom
pøíspìvek z fondu ISPA mù�e dosáhnout
maximálnì 75 % celkové ceny projektu.
Velmi vyjimeènì mù�e pøíspìvek èinit i 85
% ceny projektu, ale tato vyjimka pro nás
prakticky nepøipadá v úvahu. U projektù
generujících zisk bude procento úmìrnì
sní�eno. Pøedbì�né studie a techniské asi-
stence mohou být financovány 100 %
z fondu ISPA.

d) Granty nemohou být být pøidìleny tam,
kde by byly poru�eny podmínky rovné
hospodáøské soutì�e, to znamená pro sou-
kromý sektor generující zisk. V praxi tedy
mají nadìji hlavnì obce, nebo sdru�ení obcí.

Program ISPA v èíslech
Pøedbì�ný rozpoèet programu ISPA èiní

7 miliard EURO pro období 2000-2006 - pro
10 kandidátských zemí. Pro první léta je cel-
ková alokace programu ISPA 1 040 milionù
EURO roènì. Tato suma byla rozdìlena
Evropskou komisí mezi kandidátské zemì na
základì kriterií, zahrnujících mimo jiné poèet
obyvatel, HDP na obyvatele (v kupní síle oby-
vatelstva) a plochu. Dal�ími kriterii byly pøi-
pravenost (organizaèní a administrativní) do-
tyèné zemì a vyu�ívání obdobných fondù
v pøedchozích létech.

Pro Èeskou republiku je stanoveno rozme-
zí 5,5-8 % z vý�e zmínìné alokace, z toho po-
lovina urèena pro �ivotní prostøedí. Znamená
to tedy grant na projekty pro Èeskou republiku
v hodnotì cca 1-1,4 miliardy Kè roènì.

Tato alokace je orientaèní a prùmìrná ve
støednìdobém výhledu, to znamená, �e mù�e
meziroènì kolísat. Z hlediska Èeské republiky
to znamená zajistit minimálnì cca 450 milio-
nù Kè na kofinancování. Vzhledem ke snaze
získat grant na více projektù s ni��í spoluúèas-
tí fondu ISPA ne� je 75 %, je odhadovaná po-
tøeba kofinancování asi 550 milionù Kè. Toto
musí být uhrazeno hlavnì z místních rozpoètù
(odhad 400 mil. Kè), zbytek mù�e být napøí-
klad ze Státního fondu �ivotního prostøedí.

Institucionální struktura
Za pøípravu a implementaci programu ISPA

v oblasti �ivotního prostøedí je odpovìdné
Ministerstvo �ivotního prostøedí. Uvnitø této
celkové odpovìdnosti jsou urèeny následující
pravomoci:

� Ministerstvo �ivotního prostøedí
Odbor integrovaného financování
- zaji��uje pøípravu, realizaci a koordinaci

projektù
Odbor ekonomiky �ivotního prostøedí
- pøipravuje a zpracovává strategie financo-

vání v oblasti �ivotního prostøedí
Odbory ochrany vod, odpadù a ochrany
ovzdu�í
- posuzuje jednotlivé projekty z hlediska

koncepce a z hlediska platné èeské legisla-
tivy a stanovuje priority

Odbor kontroly
- provádí namátkovou kontrolu hospodaøení

s finanèními prostøedky ISPA vèetnì kofi-
nancování z èeské strany u institucí v pù-
sobnosti

� Ministerstvo zemìdìlství
Odbor státní správy ve vodním hospodáøství
- posuzuje jednotlivé projekty z hlediska

státní správy vodního hospodáøství a z hle-
diska platné èeské legislativy

Odbor kontroly
- provádí namátkovou

prùbì�nou a násled-
nou kontrolu hospoda-
øení s finanèními pro-
støedky ISPA vèetnì
kofinancování z èes-
ké strany u institucí
v pùsobnosti

� Státní fond �ivotní-
ho prostøedí

Samostatné oddìlení za-
hranièních vztahù

- vyhla�uje podmínky
a pøíjem �ádostí
o podporu z progra-
mu ISPA

- registruje �ádosti
a provádí jejich
pøedbì�ná vyhodno-
cení podle metodiky
u�ívané SF�P na
jím podporované
projekty

- poskytuje metodickou pomoc a poraden-
ství pro v�echny zùèastnìné, zejména na
místní (municipální) úrovni

� Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor integrace a strukturálních fondù
- celkovì koordinuje program ISPA v obou

dotèených sektorech

� Ministerstvo financí
Národní fond
- zaji��uje transfer finanèních prostøedkù

z Evropské komise k pøíjemci pomoci
- provozuje informaèní systém o penì�ních

tocích mimo jiné i v rámci programu ISPA

Návod pro �adatele o podporu z programu
ISPA
V�echny �ádosti o podporu z fondu ISPA

shroma�ïuje, eviduje a registruje Státní fond
�ivotního prostøedí, samostatné oddìlení za-
hranièních vztahù. Toto oddìlení také distribu-
je formuláøe �ádostí o podporu z programu ISPA.

Pøed vyhotovením jakekoliv �ádosti doporuèu-
jeme:
a) Ovìøit si, zda uva�ovaný projekt odpovídá

hlavním kriteriím programu ISPA. U krite-
ria kofinancování je nutno mít na pamìti,
�e Evropská komise a tím také i èeské vy-
hodnocovací komise vy�adují prùkaz o za-
ji�tìní finanèních prostøedkù, nikoliv pou-
ze nepotvrzenou pøedstavu.

b) Vy�ádat si u SF�P potøebné formuláøe
a informaci o tom, kdy bude uzávìrka pøí-
jmu �ádostí pro pøíslu�ný rok. Formuláøe
øádnì vyplnit a odeslat na adresu SF�P.
Údaje musí být pøesné a vyèerpávající,
zvlá�tì u technicko-ekonomických para-
metrù. U technických parametrù nejsou
v této fázi nutné pøíli�né detaily. Délka po-
pisu není výhodou, spí�e naopak.

c) Vyèkat dal�ích pokynù.

Pracovní postup - zkrácenì:

Program SAPARD

Program SAPARD je program podpory
kandidátských zemí v oblasti zemìdìlství
�Implementace acquis communitaure v oblasti
spoleèné zemìdìlské politiky a souvisejících
politik� a dále v oblasti rozvoje venkova �udr-
�itelná adaptace zemìdìlského sektoru a ven-
kovských oblastí�.

Program SAPARD je v gesci Ministerstva
zemìdìlství a Ministerstva pro místní rozvoj,
ale vzhledem k tomu, �e mezi cíli je podpora e-
kologického zemìdìlství a ekologicky pøízni-
vého rozvoje venkova je role Ministerstva �i-
votního prostøedí nezanedbatelná.

Pøedbì�ný rozpoèet programu SAPARD
èiní 3,5 miliardy EURO pro období 2000-2006
- pro 10 kandidátských zemí. Pro první léta je
celková alokace programu SAPARD 520 mili-
onù EURO roènì. Tato suma byla rozdìlena
Evropskou komisí mezi kandidátské zemì na
základì kriterií, zahrnujících mimo zemìdìl-
skou populaci, rozlohu zemìdìlské pùdy, HDP
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Krok è. Kdo Co

1 SF�P SF�P - vyhla�uje podmínky
a termíny pro pøíjem �ádostí

2 �adatel zpracuje a ode�le �ádost
3 SF�P evidence �ádostí, pøípadnì vrácení 

k doplnìní
4 �adatel doplnìní �ádosti
5 SF�P registrace a vyhodnocení �ádostí
6 M�P - OIF interní projednání - vyhodnocení
7 Pracovní skupina ISPA projednání projektù - stanovení

poøadníku
8 SF�P rozhodnutí o kofinancovaní z Fondu

�ivotního prostøedí (tam, kde je
to navr�eno)

9 M�P - ministr ministr - schválení poøadníku
10 Koordinaèní výbor ISPA projednání - stanovení 

definitivního poøadníku
11 M�P - OIF úprava projektù do definitivní formy

- formuláøe �ádosti + pøílohy
12 MMR - OISF kompletace a odeslání seznamu 

projektù na Evropskou komisi
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na obyvatele (v kupní síle obyvatelstva) a spe-
cifické problémy zemì.

Pro Èeskou republiku bylo pøidìleno
22,063 milionù EURO roènì, tedy 4,2 % z vý-
�e zmínìné alokace.

Programy Evropských spoleèenství

Jsou to programy, které Evropská komise
vyhla�uje pro èlenské státy Evropské unie.
Není to klasická pomoc, svou úèast v jednotli-
vých programech si musí tyto státy samy hra-
dit. Jejich význam spoèívá v posilování spolu-
práce a vzájemnosti, pøístupu k výsledkùm

v�ech ostatních spolupracujících státù a vìt�í
potenciální kapacitì.

V poslední dobì jsou tyto programy oteví-
rány i pro kandidátské zemì vèetnì Èeské re-
publiky. Úèast na nich je nutno hradit z rozpo-
ètu ÈR, na nìkteré v�ak èásteènì pøispívá
Phare. Význam programù pro úèastníky z Èes-
ké republiky spoèívá hlavnì v zapojení do ev-
ropských spoleèných akcí a výzkumù a v pøístu-
pu k znalostem a zku�enostem ostatních státù.
Pøíklad programù - SOCRATES, LEONAR-
DO, SAVE apod.

Pou�ité zkratky
ECU Evropská mìnová jednotka do roku 1998
ES Evropská spoleèenství
EU Evropská unie
EURO Evropská mìnová jednotka od roku 1999
HDP Hrubý domácí produkt
ISPA The Instrument for Structural Policies for

Pre-accesion
SF�P Státní fond �ivotního prostøedí
M�P-OIF Ministerstvo �ivotního prostøedí,

odbor integrovaného financování
MMR-OISF Ministerstvo pro místní rozvoj, 

odbor integrace a strukturálních fondù
SAPARD Support for Pre-accesion Measures for

Agriculture and Rural Development
TACIS Technical Assistance to the Common 

Independent States

Roz�íøení Evropské unie o státy støední
a východní Evropy a Kypr pøedstavuje historic-
kou pøíle�itost pro sjednocení celého evropské-
ho kontinentu mírovou cestou a pozvednutí
ekonomické aktivity v celé Evropì. Je zároveò
historickým mezníkem pro Unii samotnou.
Kandidátské zemì pøedstavují zároveò více ne�
100 miliónù nových spotøebitelù s prùmìrnou
kupní silou zhruba jedné tøetiny stávající kup-
ní síly souèasných èlenských státù Evropské
unie. Souèasnì se roz�íøí celková rozloha ze-
mìdìlské pùdy urèená pro zemìdìlskou výro-
bu o jednu polovinu a poèet lidí pracujících
v zemìdìlství se zdvojnásobí.

Název programu SAPARD byl vytvoøen
z poèáteèních písmen slov anglického názvu
pro speciální pøedvstupní program pro pomoc
v zemìdìlství a rozvoji venkova.

Jak bylo navr�eno Evropskou komisí, pro-
gram SAPARD bude napomáhat kandidát-
ským zemím pøi øe�ení konkrétních úkolù pøi
zavádìní spoleèné zemìdìlské politiky, struk-
turálním zmìnám v jednotlivých zemìdìl-
ských sektorech a na venkovì.

Program SAPARD vejde v platnost od
1. ledna roku 2000 na dobu sedmi let, pøípad-
nì do vstupu kandidátské zemì do EU, bude-li
to døíve. Na pøípravách jeho zavádìní v Èeské
republice se spoleènì podílí Ministerstvo ze-
mìdìlství a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Návrh Komise pro Naøízení Rady zahrnu-
je �irokou �kálu opatøení zamìøených na roz-
voj zemìdìlských oblastí i struktur v zemìdìl-
ství obecnì, v nich� bude mo�no nárokovat po-

moc v rámci programu SAPARD. Týká se to
následujících oblastí:
� investice do zemìdìlského podnikání;
� zlep�ení zpracování a marketingu zemì-

dìlských a rybích výrobkù;
� zlep�ení struktur pro kontroly jakosti a ve-

terinární a rostlinolékaøské kontroly;
� zemìdìlské výrobní postupy urèené k och-

ranì �ivotního prostøedí a udr�ování kraji-
ny;

� diverzifikace hospodáøských èinností ve
venkovských oblastech;

� zakládání slu�eb pro ulehèení práce farmá-
øùm a slu�eb pro øízení farem;

� zøizování sdru�ení výrobcù;
� obnova a rozvoj vesnic a ochrana a zacho-

vání dìdictví venkova;
� zúrodòování pùd a pozemkové úpravy;
� zøízení a udr�ování katastru pozemkù;
� zlep�ování úrovnì odborného vzdìlávání;

Schema financování projektù pro �ivotní prostøedí

SAPARD
speciální program pro vstup do EU, zamìøený na rozvoj zemìdìlství a zemìdìlských oblastí

MVDr. Milena Vicenová,
odbor strukturální politiky a ekologie,

Ministerstvo zemìdìlství
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� rozvoj a zlep�ování venkovské infrastruk-
tury;

� vodní hospodáøství v zemìdìlství;
� lesní hospodáøství, vèetnì zalesòování ze-

mìdìlských oblastí, investic do lesnictví;
� soukromých vlastníkù lesa, do lesnického

podnikání a zpracovávání a marketingu;
� lesnických výrobkù;
� odborná pomoc vèetnì studií.

Ka�doroènì by se z Evropského zemìdìlské-
ho orientaèního a garanèního fondu (EAGGF)
v rámci programu SAPARD mìlo vyplatit
v�em desíti kandidátským zemím 520 milionù
EURO. Po vstupu kandidátské zemì do Evrop-
ské unie tento stát získává nárok na poskytnu-
tí finanèní pomoci v rámci politiky Spoleèen-
ství, zejména pak ze strukturálních fondù.
Pøedbì�nì lze odhadnout èástku pro Èeskou
republiku na jeden rok na 1,5 a� 2 mld. Kè.

V rámci programu SAPARD se Spoleèen-
ství mù�e podílet a� 75 % na celkových náro-
kovaných veøejných výdajích na konkrétní
opatøení, u aktivit, které jsou ve svém dùsled-
ku ziskové se celková spoluúèast EU a státu
sni�uje na 50 %.

Program SAPARD chápeme jako:
� prostøedek k vytvoøení institucí nezbyt-

ných k vyu�ívání pøedvstupní pomoci
a posléze strukturálních fondù;

� mo�nost analyticky vyhodnotit stav ven-
kova, zemìdìlství a na nìj navazujících
aktivit, posoudit silné a slabé stránky v re-
gionech, vymezit priority a formulovat cí-
le v souvislosti s agrární politikou Minis-
terstva zemìdìlství a regionální politikou
MMR;

� mo�nost ovìøit schopnosti podnikatel-
ských subjektù formulovat projekty odpo-
vídající svou strukturou, obsahem a for-
mou pravidlùm EU;

� nauèit se spolupracovat s platební agentu-
rou pro financování SAPARDu, osvojit si
principy kofinancování a prùbì�ného mo-
nitorování projektù v praxi a nauèit se vy-
hodnocovat pøínosy projektù;

� vyhodnotit dosa�ené zku�enosti a zpøesnit
pravidla vyu�ívání budoucích strukturál-
ních fondù, které budou po pøistoupení
Èeské republiky do EU hlavním zdrojem
finanèních tokù pro rozvoj venkova.

Ka�dá z kandidujících zemí vypracuje plá-
ny rozvoje venkova pro období 2000-2006.
Tyto programové dokumenty by mìly vyznaèit
potøeby zemìdìlství a venkova, mo�nosti dal-
�ího rozvoje, vymezit strategii pro rozvoj a jas-
nì specifikovat cíle. Popis by mìl obsahovat
odpovídající øídicí orgány, zøízení mechanismu
platného pro financování a jeho kontrolu, mo-
nitoring a vyhodnocování a zpùsoby, jimi� bu-
dou pøíslu�né orgány a partneøi v ekonomické
a sociální sféøe spojeni s vedením programu.

Vypracováním Plánu rozvoje venkova by-
lo v Èeské republice povìøeno na základì ve-
øejné soutì�e konsorcium tvoøené Jihoèeskou
zemìdìlskou univerzitou, Výzkumným ústa-
vem zemìdìlské ekonomiky a Terplanem,
a. s. V závìru èervna 1999 byl schválen návrh
Plánu rozvoje venkova Ministerstvem pro

místní rozvoj a Ministerstvem zemìdìlství, ná-
sleduje je�tì projednání dokumentu vládou
Èeské republiky. Poté byl dokument zaslán
Evropské komisi k závìreènému projednání.

Dùle�itou souèástí Plánu rozvoje venkova
je stanovení tzv. priorit. Prostøedky, které pro-
gram pøinese, jsou omezené a je tøeba je vyu�ít
co nejúèelnìji. Priority pro rozvoj venkova
jsou zamìøeny na obnovu a rozvoj venkov-
ských sídel, na rozvoj venkovské infrastruktu-
ry a na rozvoj vhodných druhù nezemìdìl-
ských výrob, øemesel, venkovské turistiky
a spolkového �ivota na venkovì. Za resort ze-
mìdìlství byly navr�eny tyto priority:

Priorita 1
Investice na zlep�ení konkurenceschopnosti
zemìdìlství, potravináøství a lesnictví

1. Investice podporující technologie pro zvý-
�ení pøidané hodnoty zpracováváním pro-
duktù zemìdìlství a lesnictví;

2. Zavádìní standardù EU pøi zpracovávání
zemìdìlských surovin (aparativní klasifi-
kace, HACCP, zlep�ení úrovnì rostlinolé-
kaøské a veterinární péèe);

3. Investice do zlep�ení úrovnì skladování
zemìdìlské produkce (zejména ovoce, ze-
leniny a brambor) vèetnì technologie pro
její úpravy;

4. Zavádìní standardù EU pro welfare v ustá-
jení zvíøat (investice do technologií).

Priorita 2
Podpora marketingu a odbytu

1. Podpora odbytových organizací výrobcù;
2. Zlep�ení kooperaèních vazeb mezi zemì-

dìlci, vlastníky lesa a zpracovateli;
3. Vytvoøení informaèních systémù pro mar-

keting a odbyt zemìdìlských, potravináø-
ských a lesnických produktù;

4. Zpracování a odbyt krajových specialit,
specifických produktù lesnictví a zemìdìl-
ství (ekologické a znaèkové produkty, pro-
gramy pro zdravou vý�ivu), podpora zpe-
nì�ování pøímo na farmách.

Priorita 3
Multifunkèní zemìdìlství a �ivotní prostøedí

1. Podpora mimoprodukèních funkcí a rozvoj
trvale udr�itelného zemìdìlství;

2. Hospodaøení s vedlej�ími produkty a odpa-
dy zemìdìlské a lesnické výroby;

3. Protierozní opatøení, zvy�ování úrodnosti
a ochrana pùdy;

4. Pozemkové úpravy - jejich spoleèná zaøí-
zení a digitalizace map;

5. Vyu�ívání biomasy a netradièních zdrojù
energie;

6. Údr�ba rybníkù a retenèních nádr�í;
7. Protipovodòová opatøení - retence vody;
8. Zpøístupnìní ploch lesními cestami, pod-

pora mimoprodukèních funkcí lesa.

Program SAPARD neznamená klasický
dotaèní titul. Podporu z tohoto zdroje mù�e

získat zájemce z øad zemìdìlcù, obcí, podni-
katel nebo sdru�ení tehdy, jestli�e pøedlo�í
kvalitní projekt, zamìøený na nìkterou z uve-
dených priorit, pøípadnì na priority v gesci
Ministerstva pro místní rozvoj.

Ve vztahu k zemìdìlským podnikùm bude
zaji��ovat transfer pomoci Ministerstvo zemì-
dìlství (prostøednictvím svých územních od-
borù), smìrem k obcím bude zaji��ovat pøíjem
pomoci Ministerstvo pro místní rozvoj (okres-
ní úøady, pøípadnì regionální rozvojové agen-
tury).

V�echny pøedlo�ené projekty budou po-
souzeny po stránce formální, po stránce obsa-
hové, z hlediska ekonomické �ivotaschopnosti
a v nìkterých pøípadech i z hlediska dopadu na
�ivotní prostøedí. O výbìru projektù bude v zá-
vìreèné fázi rozhodovat komise odborníkù
v�dy na úrovni ka�dého z osmi regionù (tzv.
NUTS 2). Dùle�ité bude zejména to, jak pro-
jekt vyu�ije místních zdrojù, pøispìje k vytvo-
øení pracovních míst, jak bude �etrný k �ivot-
nímu prostøedí.

Bìhem podzimu 1999 budou dokonèeny
pøípravy nezbytných institucí - platební agen-
tury, monitorovacích výborù, potøebných for-
muláøù. Bude rovnì� vypracována série mode-
lových projektù pro zemìdìlskou veøejnost.
tyto modelové projekty budou slou�it jako ur-
èitý návod a pomùcka pro vypracování vlast-
ních, konkrétních projektù.

V Plánu rozvoje zemìdìlství a venkova je
sta� nazvaná �ivotní prostøedí. V této kapitole
je struènì zhodnocen stav pùdy a vody v Èes-
ké republice, krajiny a �ivé pøírody, situace ve
zneèi�tìní ovzdu�í a zacházení s odpady. Je po-
souzen stav �ivotního prostøedí v jednotlivých
okresech, které jsou rozèlenìny do tøí skupin:
� venkovské okresy s prùmìrným hodno-

cením ekologických podmínek (Brno-
venkov, Bruntál, Sokolov, Èeské Budìjovi-
ce, Chrudim, Jindøichùv Hradec, Karlovy
Vary, Písek, Tábor, Cheb),

� venkovské okresy s výraznì zhor�enými
ekologickými podmínkami (Bøeclav,
Havlíèkùv Brod, Hradec Králové, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Louny, Mìlník, Olo-
mouc, Pardubice, Praha-východ, Praha-zá-
pad, Rakovník, Tøebíè, Uherské Hradi�tì,
Znojmo, Litomìøice, Mladá Boleslav,
Nymburk, Beroun, Blansko, Èeský Krum-
lov, Jihlava, Náchod, Pelhøimov, Plzeò-jih,
Plzeò-sever, Pøíbram, Rokycany, Rychnov
nad Knì�nou, Semily, Strakonice, Svitavy,
�umperk, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Zlín,
�ïár nad Sázavou, Èeská Lípa, Dìèín,
Doma�lice, Jeseník, Klatovy, Liberec,
Prachatice, Trutnov),

� venkovské okresy s velmi omezenými
ekologickými funkcemi krajiny (Bene-
�ov, Jièín, Kromìøí�, Nový Jièín, Prostì-
jov, Pøerov, Vy�kov, Opava).

V závìru kapitoly jsou uvedeny silné a sla-
bé stránky �ivotního prostøedí. Mezi silné
stránky je zaøazena zejména existence odbornì
výbornì propracovaných a organizaènì dobøe
zaji�tìných a ovìøených krajinotvorných pro-
gramù M�P (napøíklad Program revitalizace
øíèních systémù, program péèe o krajinu,
Program malých vodohospodáøských akcí)
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a významný potenciál krajiny v oblasti rekrea-
ce a vyu�ití volného èasu. Mezi slabými strán-
kami je uvedeno komplexní naru�ení základ-
ních ekologických funkcí krajiny, plo�né naru-
�ení fyzikálních, chemických i biologických
vlastností pùd, významné naru�ení bilance du-
síku v zemìdìlských pùdách a nedostateèná
informovanost veøejnosti o významu a hodno-
tì mimoprodukèních funkcí krajiny.

Jsou uvedeny rovnì� následující cíle v ob-
lasti �ivotního prostøedí:
� zajistit plnìní mezinárodních závazkù ÈR

pøi ochranì povodí Labem Moravy, resp.
Dunaje a Odry,

� chránit podzemní vody, zvý�it retenci úze-
mí a zaji��ovat obnovitelnost vodních
zdrojù,

� významnì sní�it délku tokù v tøídách kva-
lity silnì a velmi zneèi�tìné vody,

� roz�iøovat monitoring jakosti a mno�ství
podzemních vod a povrchových vod,

� sledovat zneèi�tìní ovzdu�í z malých lo-
kálních topeni��,

� zvý�it efektivnost územního plánování ja-
ko nástroje udr�itelnosti lidských sídel,

� zvý�it ekologickou stabilitu krajiny,
� zabránit erozi pùdy a

� zajistit rozvoj mimoprodukèních funkcí
zemìdìlství.
Pro zlep�ení ekologické stability krajiny

jsou navr�ena následující opatøení:
� podpora integrace procesu komplexních

pozemkových úprav do �ivota mikroregionù,
� podpora slu�eb a kooperace v oblasti péèe

o krajinu,
� podpora výsadby autochtonních druhù vol-

nì rostoucích døevin,
� podpora èinností a slu�eb v oblasti péèe

o krajinu,
� uplatnìní nových technologií v oblasti ob-

novy pùdy,
� podpora osvìty v oblasti významu mimo-

produkèních funkcí krajiny,
� ochrana, revitalizace, konzervace a dekon-

taminace pùdy,
� podpora vyu�ití obnovitelných zdrojù

energie a
� podpora výstavby vodních a rekreaèních

nádr�í, realizace protipovodòových opatøení.

Plán rozvoje zemìdìlství a venkova podlé-
há zákonu è. 244/1992 Sb., o posuzování z hle-
diska vlivu na �ivotní prostøedí, stejnì jako nì-
které projekty, které budou pøedkládány v rám-
ci programu SAPARD.

Ka�dý projekt v rámci zemìdìlských prio-
rit, jeho� pøedkladatel hodlá uspìt v program
SAPARD, by mìl naplnit tøi hlavní po�adavky:
� zlep�ení kvality produkce v souladu s po-

�adavky Evropské unie,
� rozvoj pracovních pøíle�itostí,
� a respektování pravidel trvale udr�itelného

rozvoje zemìdìlství.

Priority pro resort zemìdìlství volnì nava-
zují na vládní naøízení è. 24/1999 Sb., na pod-
poru mimoprodukèních funkcí zemìdìlství.
Li�í se v�ak jak svým typem - nejde o pøíspì-
vek plo�ný, s automatickým nárokem na dota-
ci, má investièní charakter. Priority byly for-
mulovány tak, aby volnì navazovaly na zmí-
nìné vládní naøízení, umo�nily podpoøit zpra-
cování, snadnìj�í odbyt a marketing produktù
ekologického zemìdìlství. Kromì toho jsou o-
patøení zamìøena pøímo na podporu mimopro-
dukèních funkcí a rozvoj trvale udr�itelného
zemìdìlství. vyu�ívání biomasy a netradièních
zdrojù energie, podporu mimoprodukèních
funkcí lesa a retenci vody v krajinì.

Dal�í informace o programu SAPARD
jsou k dispozici na internetové adrese Minis-
terstva zemìdìlství.

Na základì �screeningu acquis�, který pro-
bìhl v lednu a únoru 1999 a provedených sou-
visejících právních a ekonomických analýz by-
lo konstatováno, �e Èeská republika nebude
k referenènímu datu vstupu do EU (2003)
schopna dostát v�em závazkùm, vyplývají-
cím z nìkterých smìrnic v oblasti nakládání
s odpady, kvality vod, prùmyslového zneèi�tì-
ní a pøípadnì i v oblasti ochrany pøírody.
V tìchto pøípadech bude Èeská republika prav-
dìpodobnì �ádat o následující pøechodná ob-
dobí:
� Smìrnice Rady 94/62/EEC o obalech

a obalových odpadech, dosa�ení cílo-
vých hodnot u recyklace a opìtovného
vyu�ití obalù, do roku 2005

� Smìrnice Rady 91/271/EEC o èi�tìní
mìstských odpadních vod, pøechodné
období v rozmezí 3�5 let po roce 2005
u obcí kategorie 2000�10 000 EO

� Smìrnice Rady 76/464/EEC o zneèi�tìní
zpùsobeném urèitými nebezpeènými lát-
kami vypou�tìnými do vodního prostøe-
dí a dceøinné smìrnice (pøechodné obdo-
bí bude upøesnìno do konce roku 1999)

� Smìrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody
urèené k lidské spotøebì, pøechodné ob-

dobí pro vybrané parametry je po�ado-
váno do roku 2006.

� Smìrnice Rady 96/61/EC o integrované
prevenci a omezování zneèi��ování, tøí-
leté pøechodné období u stávajících za-
øízení od roku 2007, kdy smìrnice
vstoupí v platnost pro existující zaøízení
v èlenských zemích ES, tj. do roku 2010.

Dùvodem pro jednání o pøípadném pøe-
chodném období je u v�ech vý�e uvedených
smìrnic pøedev�ím vysoká investièní nároè-
nost dosa�ení pøíslu�ných po�adavkù.
Vzhledem k tomu, �e tuzemské zdroje fi-
nancování jsou omezené, bude nutno s vý-
hodou vyu�ít mo�nosti èerpání prostøedkù
z podpùrných fondù Evropské unie.

Nejvýznamnìj�ím mezinárodním podpùrným
programem v oblasti ochrany �ivotního prostøedí
v období pøed vstupem Èeské republiky do
Evropské unie je ISPA (Instrument for Structural
Policies for Pre-Accession � Nástroj strukturálních
politik v pøedvstupním období). Program ISPA je
právnì zakotven naøízením Rady è. 1267/1999
(Council Regulation (EC) No 1267/1999
of 21 June 1999 establishing an Instrument for
Structural P/olicies for Pre-accassion).

ISPA je speciální podpùrný program pøi-
pravovaný Evropskou komisí k podpoøe asoci-
ovaných státù pøi pøípravì jejich vstupu do
Evropské unie. Program ISPA je svou podsta-
tou �pøedkohezní fond�, zamìøený na oblasti
zlep�ování stavu �ivotního prostøedí a doprav-

ní infrastruktury. V oblasti �ivotního prostøedí
je program urèen zejména k podpoøe naplnìní
po�adavkù Environmental Acquis (souboru
právních pøedpisù Evropských spoleèenství
v oblasti �ivotního prostøedí). Podpora z Prog-
ramu ISPA bude poskytována pøedev�ím veøej-
nému sektoru zejména formou grantù, úvìrù
a pøíspìvkù k úhradì úrokù, pøípadnì ve formì
jiné. Vý�e podpory mù�e èinit maximálnì
75 % celkových nákladù na realizaci opatøení,
pøièem� celkové náklady na realizaci opatøení
musí èinit nejménì 5 milionù EUR (tj. cca
180 milionù Kè). Opatøením mù�e být jednot-
livý investièní projekt, technicky a ekonomic-
ky samostatná èást investièního projektu, sku-
pina investièních projektù a v omezené míøe
také projektová pøíprava. O poskytnutí podpo-
ry v rámci programu ISPA rozhoduje Evropská
komise na základì �ádostí, pøedlo�ených pøí-
slu�ným orgánem �adatelské zemì. Ka�dá
pøedlo�ená �ádost musí být posouzena z hle-
diska vlivù navrhovaného opatøení na �ivotní
prostøedí.

ISPA bude probíhat v období 2000 a� 2006
s tím, �e prostøedky v celkové vý�i cca 1 mld
roènì EUR budou rozdìlovány mezi 10 kandi-
dátských státù podle tøí kriterií � poèet obyva-
tel, rozloha a HDP na obyvatele v paritì kupní
síly (èlánek 4 naøízení Rady è. 1267/1999).
Vzhledem ke stále je�tì vysokému HDP na
obyvatele lze pøedpokládat, �e Èeská republi-
ka tì�ko získá vìt�í ne� 10% podíl na celko-
vých prostøedcích ISPA (t.j. cca 100 mil EUR

Podpùrný program evropské unie ISPA
v oblasti �ivotního prostøedí

Ing. Vladislav Bízek, CSc.,
DHV CR s. r. o., Praha
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roènì). Podle nejnovìj�ích neoficiálních infor-
mací pøedpokládá Evropská komise poskytnout
Èeské republice v prvním roce z programu IS-
PA 5,5�8 % roèních disponibilních prostøedkù,
tj 55�80 milionù EUR (cca 2�3 miliardy Kè).

Èlánek 9, odstavec 1 naøízení Rady è. 1267
/1999 ukládá státùm � pøíjemcùm podpory vy-
tvoøit k 1. lednu 2000, nejpozdìji v�ak do
1. ledna 2002 implementaèní a kontrolní sys-
tém pro úèely ISPA. Ministerstvo �ivotního
prostøedí rozhodlo na základì pøedbì�ných
studií (Návrh technicko-organizaèního zaji�tì-
ní vyu�ívání pøedstrukturálních fondù EU
v rámci resortu M�P a Návrh pøedbì�ného
technicko organizaèního zaji�tìní programu
ISPA na Státním fondu �ivotního prostøedí)
o zaèlenìní Státního fondu �ivotního prostøedí
ÈR do implementaèního systému ISPA.
Návaznì byly v Kanceláøi SF�P ÈR vytvoøeny
administrativní podmínky a byly vydány první
programové dokumenty ISPA:
� Smìrnice M�P o podmínkách pøedkládání

pøedbì�ných �ádostí o poskytnutí finanè-
ních prostøedkù v rámci podpùrného pro-
gramu Evropské unie ISPA

� Dodatek è. 1 ke Smìrnici M�P o podmín-
kách pøedkládání pøedbì�ných �ádostí
o poskytnutí finanèních prostøedkù v rám-
ci podpùrného programu Evropské unie
ISPA pro prioritní oblasti nakládání s od-
pady, ochrana klimatu a kvalita ovzdu�í

� Dodatek è. 2 ke Smìrnici M�P o podmín-
kách pøedkládání pøedbì�ných �ádostí
o poskytnutí finanèních prostøedkù v rám-
ci podpùrného programu Evropské unie
ISPA � Metodika EIA pro program ISPA

Na základì uvedených programových do-
kumentù bylo v prvním pololetí 1999 zahájeno
shroma�ïování a zpracovávání prvních pøed-
bì�ných �ádostí.

Smìrnice M�P o podmínkách pøedklá-
dání pøedbì�ných �ádostí o poskytnutí fi-
nanèních prostøedkù v rámci podpùrného
programu Evropské unie ISPA vznikla v si-
tuaci, kdy je�tì nebyla schválena pøíslu�ná ev-
ropská legislativa (Council Regulation No
12671999 of 21 June 1999 establishing an
Instrument for Structural Policies for Pre-a-
ccession), bylo v�ak nutno zahájit, na základì
dostupných informací o podmínkách programu
ISPA, pøípravu projektù vhodných k podoøe.

Smìrnice stanovuje prioritní oblast pod-
pory Zaji�tìní jakosti a mno�ství vod a defi-
nuje 10 kategorií prioritních opatøení:
� A.1. � Rekonstrukce a intensifikace existu-

jících èistíren odpadních vod v sídlech nad
10 tisíc EO

� A.2. � Vybavení existujících velkých èistí-
ren odpadních vod (nad 10 tisíc EO) zaøí-
zením k odstranìní dusíkatých slouèenin
a fosforu

� A.3. � Rekonstrukce existujících kanali-
zaèních sítí, pøipojených ke kapacitnì
a technicky odpovídajícím èistírnám od-
padních vod

� A.4. � Dobudování kanalizaèních sítí k e-
xistujícím kapacitnì a technicky odpovída-
jícím èistírnám odpadních vod

� A.5. � Budování èistíren odpadních vod
v sídlech nad 2 tisíce EO

� A.6. � Budování kanalizaèních sítí a èistíren
odpadních vod v sídlech nad 2 tisíce EO

� A.7. � Budování/rekonstrukce úpraven pit-
né vody

� A.8. � Budování/rekonstrukce vodovod-
ních sítí

� A.9. � Budování úpraven pitné vody a sou-
visejících vodovodních sítí

� A.10. � Monitoring mno�ství a jakosti ve
státní pozorovací síti
Pro ty programy, kde to je mo�né (opatøe-

ní související s èistírnami odpadních vod a na-
vazujícími kanalizacemi), jsou stanoveny zá-
vazné hodnoty technických parametrù, odvo-
zené z pøíslu�ných pøedpisù Evropských spole-
èenství.

Smìrnice dále definuje typy projektù na
nì� lze �ádat podporu samostatné investièní
projekty, technicky i ekonomicky samostatné
èásti investièních projektù), minimální veli-
kost projektu (5 mil EUR), mo�né �adatele
(obce, sdru�ení obcí, obchodní spoleènosti
s nadpolovièní majetkovou úèastí obcí èi státu,
ústøední orgány státní správy, rozpoètové èi
pøíspìvkové organizace, státní podniky, jiné
státní organizace), formy podpory dotace,
mìkká pùjèka, kombinace dotace a mìkké
pùjèky, pøíspìvek na èásteènou hradu úrokù).

Smìrnice definuje podmínky podpory (ze-
jména posouzení EIA), postup pøi pøedkládání
pøedbì�né �ádosti, zpùsob jakým bude s pøed-
bì�nou �ádostí nalo�eno a pøechodový mecha-
nismus.

Smìrnice obsahuje Pøílohu Po�adované
hodnoty parametrù technického øe�ení z hle-
diska právních pøedpisù Evropské unie a do-
tazníky a formuláø k pøedbì�né �ádosti.

Na základì rozhodnutí Ministerstva �ivot-
ního prostøedí byly k této smìrnici vydány
dva dodatky.

Dodatek 1 ke Smìrnici M�P o podmín-
kách pøedkládání pøedbì�ných �ádostí
o poskytnutí finanèních prostøedkù v rámci
podpùrného programu Evropské unie ISPA
roz�iøuje pøíjem �ádostí o 2 dal�í prioritní ob-
lasti (Nakládání s odpady, Ochrana klimatu
a kvalita ovzdu�í).

V prioritní oblasti Nakládání s odpady je
definováno 7 kategorií prioritních opatøení:
� B.1. � Budování zaøízení na sbìr a tøídìní

odpadù
� B.2. � Budování støedisek pro zpracování

a recyklaci odpadù
� B.3. � Budování/rekonstrukce zaøízení na

úpravu a/nebo vyu�ití odpadù
� B.4. � Budování/rekonstrukce zaøízení pro

energetické vyu�ití komunálních odpadù
o kapacitì 3 a více tun/hod spalovaného
odpadu vèetnì kogeneraèních jednotek

� B.5. � Budování/rekonstrukce zaøízení pro
energetické vyu�ití nebezpeèných odpadù
vèetnì kogeneraèních jednotek

� B.6. � Sanace a rekultivace starých skládek
komunálních odpadù

� B.7. � Sanace starých environmentálních
zátì�í
V prioritní oblasti Ochrana klimatu

a kvalita ovzdu�í jsou definovány 4 kategorie
prioritních opatøení:
� C.1. � Podpora veøejné dopravy � plynofi-

kace mìstské a pøímìstské hromadné a ko-

munální dopravy (zejména výstavba infra-
struktury)

� C.2. � Sanace zdrojù zneèi��ování ovzdu�í
náhradou tuhých paliv plynnými, pøípadnì
tuhými bezdýmnými palivy (plo�ná plyno-
fikace a rozvoj sítí CZT, plynofikace kote-
len a výtopen ve veøejném sektoru, vyu�ití
kogenerace)

� C.3.- Komplexní zkvalitnìní monitoringu
kvality ovzdu�í a hodnocení stavu hydro-
sféry a atmosféry pro odporu rozhodova-
cích procesù ochrany �ivotního prostøedí,
s ohledem na uplatnìní po�adavkù rámco-
vé smìrnice 96/62/ES a varování v pøípadì
�ivelných pohrom. Zaji�tìní po�adavkù
smìrnice 91/692/EEC o podávání zpráv
Evropské komisi a rozhodnutí Rady
97/101/EC o výmìnì informací a údajù
o kvalitì ovzdu�í.

� C.4. � Podpora úspor energie a vyu�ívání
obnovitelných zdrojù energie jako nejvý-
znamnìj�ího opatøení k omezování sklení-
kových plynù (úspory energie v budovách
veøejného sektoru, vyu�ití obnovitelných
zdrojù energie ve veøejném sektoru a ob-
cích)
Ostatní ustanovení Dodatku I se shodují

s ustanoveními Smìrnice. Dodatek I obsahuje
Pøílohu Po�adované hodnoty parametrù tech-
nického øe�ení z hlediska právních pøedpisù
Evropské unie a dotazníky a formuláø k pøed-
bì�né �ádosti.

Dodatek 2 ke Smìrnici M�P o podmín-
kách pøedkládání pøedbì�ných �ádostí
o poskytnutí finanèních prostøedkù v rámci
podpùrného programu Evropské unie ISPA
� Metodika EIA pro proces ISPA stanovuje
postup procesu EIA pro ty �ádosti, na které se
nevztahuje zákon è. 244/1992 Sb., o posuzová-
ní vlivù na �ivotní prostøedí, které v�ak musí
být v souladu s po�adavkem Naøízení Rady
1267/1999 procesem EIA posouzeny.
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Èeský ekologický ústav vznikl v roce 1992,
jako pøíspìvková organizace Ministerstva �i-
votního prostøedí (dále jen ÈEÚ), jako jeden
z odborných ústavù Ministerstva �ivotního
prostøedí Èeské republiky.

Základní strategická orientace ústavu je
zamìøena na specializované informaèní slu�-
by z tìch problematik �ivotního prostøedí, kte-
ré nemají dlouhodobou informaèní asistenci
a jejich� informaèní zaji�tìní vyplývá ze záko-
nù, pøijatých po roce 1989. Hlavním cílem je
trvalé vytváøení koordinované datové základny
pro rozhodování a dílèí kontrolní procesy ve
státní správì v �ivotním prostøedí, s mo�ností
vyu�ít vybraná data pro �irokou veøejnost.

Významnou souèástí èinnosti ÈEÚ jsou
agenturní slu�by, specializované na ekologic-
ky �etrné výrobky a EMAS. Základní doku-
menty koncepèního významu, které jsou
zpracovávány na M�P a zákony nebo jejich
novely, naøízení vlády apod., zejména k pro-
blematice odpadù, chemických látek, EIA,
koncepce ekologické výchovy, jsou rovnì� vy-
tváøeny s odbornou podporou specialistù Èes-
kého ekologického ústavu. Nìkolik projektù je
øe�eno v mezinárodních souvislostech a za
úèasti zahranièních odborníkù.Takovým pro-
jektem je napø.�Mapování kritických zátì�í�.

Základní kvalitativní pøedpoklady èinnosti
Èeského ekologického ústavu jsou dnes urèe-
ny pøedev�ím dostateènì kvalitním technic-
kých a technologickým zázemím.

V souèasnosti je v ÈEÚ provozováno více
ne� 20 informaèních souborù, od jednodu-
chých registrù a� po rozsáhlé informaèní
systémy typu ISO - Informaèní systém o odpa-
dech nebo IS EIA a øady dal�ích. Hlavní cha-
rakteristikou informaèních produktù ÈEÚ je,
�e jsou vytváøeny daty urèenými pro nìkolik
pøesnì vymezených úèelù a opakovanì poskytu-
jí informace klientùm. Databáze jsou provozo-
vány na propojené LAN ÈEÚ/M�P. Aplikace,
vèetnì dat, s výjimkou Informaèního systému
o odpadech, jsou ulo�eny na hlavním serveru
Compaq Pro Liant 3000. Informaèní systém
o odpadech je provozován na pracovní stanici
prostøedí Sybase SQL Serveru 11. Aplikace
jsou vytvoøeny ve FoxPro 5.0. Pøístup do data-
bází je mo�ný na základì u�ivatelských práv
k jednotlivým aplikacím. Klientské stanice jsou
Pentium 200 Mhz s operaèním systémem
Windows95 a základním balíkem MSOffice 97.

Vybrané informaèní soubory jsou pøístup-
né jako interaktivní databáze na Internetu, na
www stránkách ÈEÚ (www.ceu.cz). Na�ím
dlouhodobým cílem je aplikovat principy vol-
ného pøístupu k informacím postupnì pro

v�echny veøejné informaèní soubory, provozo-
vané v ÈEÚ ve smyslu zákona è. 123/1998
Sb., o právu na informace o �ivotním prostøedí
a Aarhuské úmluvy. Èeský ekologický ústav je
do budoucna povìøen provozováním metain-
formaèního systému o �ivotním prostøedí MIS,
který je v souèasnosti øe�en. Dùraz, který je
v ÈEÚ kladen na neustálé zlep�ování datové
a informaèní základny vychází i z potøeby
efektivní spolupráce s Evropskou agenturou
�ivotního prostøedí EEA.

Vnitøní informaèní systém ÈEÚ je tvoøen
jednotlivými aplikacemi, které jsou sdíleny
prostøednictvím Intranetu.

Nezbytnou podmínkou pro naplnìní dlou-
hodobého cíle ÈEÚ, tj. stát se specializovanou
informaèní institucí pro vybrané tematiky �i-
votního prostøedí, je kvalita informaèních sou-
borù. Tam, kde je Èeský ekologický ústav sám
zpracovatelem databází, je situace, vzhledem
k vysoké odbornosti pracovníkù uspokojivá.
Potí�e máme s daty, která získáváme z jiných
zdrojù, vèetnì rùzných úrovní státní správy.
Situace se ale s ka�dým dal�ím rokem zlep�u-
je a tak se oprávnìnì domníváme, �e trvalou
spoluprací naplníme deklarovaný zámìr. Velké
nadìje vkládáme v této souvislosti ve zlep�ení
komunikaèní infrastruktury státní správy, tak,
jak ji deklaruje Usnesení vlády ÈR è. 525,
Státní informaèní politika - cesta k informaèní
spoleènosti. Dlouhodobým zámìrem ÈEÚ je
pøechod od tzv.�tvrdých dat� k vytváøení sou-
borù �znalostí� ze sféry zájmu specializované
informaèní instituce, jakou ÈEÚ beze sporu
dnes je, s významnou orientací na poskytování
informaèních slu�eb.

Obecná definice klienta informaèních slu�eb
ÈEÚ vychází pøedev�ím z pøedstavy odborní-
ka, který chce získat informace pro formulaci
vlastního rozhodnutí nebo názoru, sleduje
dlouhodobì odborné informace svého oboru,
event. sestavuje vlastní specializované soubo-
ry informací k pøedmìtu svého odborného zá-
jmu. Tím samozøejmì nejsou z mo�nosti vyu-
�ívat prezentované informace ÈEÚ vylouèeny
ostatní skupiny u�ivatelù.

Schopnost a ochota veøejné prezentace vý-
stupù z Informaèního systému ÈEÚ je vý-
znamným pozitivním nástrojem pro zkvalitòo-
vání informaèních souborù. Na�ím zámìrem je
aby klient ÈEÚ snadno a rychle, nejlépe on-li-
ne, vyhledal po�adovanou informaci, prostøed-
nictvím veøejných informaèních souborù.

Jednotlivé týmy pracovníkù jsou speciali-
zovány na øe�ení pøesnì odbornì definovaných
úkolù, v naprosté vìt�inì v dlouhodobé konti-
nuitì. Velká vìt�ina zadání je formulována
Ministerstvem �ivotního prostøedí a vychází
obvykle z jasného legislativního východiska.
Èeský ekologický ústav je dlouhodobì povì-
øen nìkterými specializovanými èinnostmi,
které vyplývají z povinností ulo�ených zákony.
Pro takto odbornì �iroký zábìr èinností je ne-

zbytné vyu�ívat pro øízení prvkù øízení podle
cílù. Zku�enosti ÈEÚ ukazují, �e takové øízení
pøiná�í lep�í podnikové klima, usnadòuje koor-
dinaci navazujících èinností mezi odbornými
týmy, generuje aktivitu odborníkù k zadanému
cíli a jednoznaènì zvy�uje motivaci k øe�ení.
Proces øe�ení od informaèní asistence a� po
prezentaci výsledkù rùznými formami a cesta-
mi, s vyu�itím moderních informaèních tech-
nologií je mo�ný pouze v úzké spolupráci
v�ech specialistù ÈEÚ. Vejít ve v�eobecnou
známost a dosáhnout odborného renomé patøí
mezi nejvìt�í aktiva ka�dé instituce. Pøesto, �e
Èeský ekologický ústav poèítá svou existenci
teprve od zaèátku devadesátých let, je nepo-
chybné, �e ji� dosáhl význaènosti jména.
V souèasné dobì je pro ÈEÚ vytváøena nová
strategická koncepce jeho dal�ího rozvoje
a odborné orientace v souvislosti s nároènými
úkoly, které vyplývají z jednání o vstupu ÈR
do EU, s pøipravovanou reformou státní správy
a s øadou naléhavých úkolù , které bude v nej-
bli��í dobì tøeba v �ivotním prostøedí øe�it.

Støedisko veøejných informaèních 
slu�eb pro �ivotní prostøedí

Jedním z odborných pracovi�� Èeského
ekologického ústavu je Støedisko veøejných
informaèních slu�eb pro �ivotní prostøedí.
Toto specializované informaèní pracovi�tì je
orientováno na získávání, odborné zpracování,
uchovávání, ochranu a distribuci odborných
informací ze sféry tematického zájmu, defino-
vaného pøedev�ím zamìøením Èeského ekolo-
gického ústavu. Hlavními sledovanými tématy
jsou problematika odpadového hospodáøství,
právo a ekonomické nástroje politiky �ivotní-
ho prostøedí, ekologická výchova a osvìta, po-
suzování vlivu na �P (EIA), ekologická rizika
a monitoring �P, legislativa ES. Prioritním té-
matem je obor �odpadové hospodáøství�.

Základní funkce støediska
� cílenou akvizicí budovat specializovaný

informaèní fond primárních a sekundár-
ních informací

� umo�òovat veøejné vyu�ívání v�ech infor-
maèních produktù v souladu s výpùjèním
øádem knihovny a zákonem è. 123/1998
Sb., o právu na informace o �ivotním pro-
støedí

� aktualizovat prùbì�nì vedené databáze
a analyzovat informaèní potøeby odborní-
kù ve sledované problematice tak, aby
mohly být uspokojovány informaèní po�a-
davky u�ivatelù SVIS pro �P

� zabezpeèovat odborné zpracování, zpøí-
stupnìní a ochranu vlastních i externích da-
tabází, zpøístupòovaných ve SVIS pro �P

� koordinovat svou èinnost s Referenèním
informaèních støediskem M�P a dal�ími
informaèními pracovi�ti resortu

Støedisko veøejných informaèních slu�eb
pro �ivotní prostøedí

PhDr. Vìra Havránková,
Mgr. Jaroslava Kotrèová,

Støedisko veøejných informaèních slu�eb pro
�ivotní prostøedí, Èeský ekologický ústav
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� zprostøedkovávat kontakty mezi odborný-
mi pracovi�ti oboru a jejich specialisty

� být odborným informaèním zázemím pro
specializace vymezené sledovanou proble-
matikou

� být konzultaèním a poradenským praco-
vi�tìm pro problematiku vyu�ívání odbor-
ných informací ze sledované problematiky
Tyto funkce jsou naplòovány prostøednic-

tvím èinnosti Odborné knihovny ÈEÚ, vytvá-
øením celé øady vlastních databází a zpøístup-
òováním externích informaèních souborù ve
studovnì ÈEÚ.

Vlastní informaèní produkty:
Databáze RESERS*)

Databáze Organizace v �P (Katalog organizací)
Databáze Odborné akce v �P (EkoAkce)*)

Katalog knihovny ÈEÚ*)

Databáze Pøedpisy EU
Projekty PP�P *)

Výkladový slovník
Databáze Normy ze �P
Souborný katalog Diplomových prací s temati-

kou tvorba a ochrana �P (Diplomové práce)*)

*) Takto oznaèené databáze jsou interaktivnì
pøístupné na www stránkách ÈEÚ

Informaèní produkty vytváøené ve spolupráci:
Výbìrová bibliografie k �ivotnímu prostøedí ÈR
Databáze REGIS
Databáze pøedpisy ES - retro
Zpøístupòována je i øada externích databází, na-
pø. Encyclopaedia Britannica, Cestovní zprávy
resortu M�P, ASPI, rùzné adresáøe apod.

Souborný katalog diplomových prací

Støedisko veøejných informaèních slu�eb pro
�ivotní prostøedí Èeského ekologického ústavu
bylo v roce 1995 povìøeno Ministerstvem �ivot-
ního prostøedí - Referenèním informaèním støe-
diskem zpracováním Souborného katalogu diplo-
mových prací (dále jen SKDP), které vznikají na
vysokých �kolách Èeské republiky a tematicky
mají vztah k problematice �ivotního prostøedí.
Diplomové práce pova�ujeme za významný
zdroj informací v oboru. O tomto zdroji jsme
v dobì zahájení prací mìli velmi málo poznatkù.
Cílem zadání bylo kromì vytvoøení vlastního in-
formaèního souboru získat pro vzájemnou spolu-
práci vysoké �koly a jejich jednotlivá pracovi�tì.
Zároveò jsme se domnívali, �e vystavením data-
báze v informaèních støediscích resortu M�P do-
cílíme i vìt�ího roz�íøení informací o diplomo-
vých pracích mezi odborníky, kteøí støediska
nav�tìvují, a prohloubí se tak velmi podstatnì
vzájemná informovanost jednotlivých spolupra-
cujících subjektù o èinnostech a slu�bách, které
mohou nabídnout. Souborný katalog diplomo-
vých prací s tematikou tvorba a ochrana �ivotního
prostøedí je vytváøen jako bibliografická databá-
ze, obsahující základní bibliografické údaje
s identifikací místa ulo�ení diplomové práce.

Zpùsob sbìru dat
Vstupním Souborného katalogu souborem

pro databázi byla data o diplomových pracích
pøihlá�ených do soutì�e o nejlep�í práci s te-
matikou �ivotního prostøedí, roèník 1995, kte-

rou ka�doroènì poøádá Nadace ENVIOPTI-
UM pøi pøíle�itosti výstavy ENVIBRNO.
Zároveò jsme oslovili vysoké �koly s �ádostí
o spolupráci pøi tvorbì této specializované da-
tabáze. Odezva byla velmi povzbudivá, a tak
jsme postupnì získávali dobrovolné
spolupracovníky na rùzných pracovi�-
tích oslovených vysokých �kol, poèína-
je knihovnami kateder, pøes knihovny
fakultní, a� po pracovníky sekretariátù
kateder a informaèních støedisek, podle
toho, kde a jak jsou diplomové práce
evidovány a ukládány.

Zku�enosti získané pøi aktualizaci
SKDP v prvních letech, tj. v rozmezí let
1995-1996, nás vedly k poznání, �e pro získá-
ní co nejvìt�ího mno�ství dat o vznikajících
diplomových pracích se sledovanou tematikou
na jednotlivých vysokých �kolách ÈR je dùle�i-
té oslovit pøímo pracovníky knihoven nebo in-
formaèních støedisek �kol, o kterých jsme, podle
údajù z minulých let a dal�ích vlastních zji��o-
vání, pøedpokládali, �e fondy DP spravují. Pro
snadnìj�í akvizici dat jsme formalizovali také
svou �ádost. Vysoké �koly mohly vyu�ít pro
pøedání informací o diplomových pracích Evi-
denèní list diplomové práce. Je samozøejmé, �e
nìkteøí úèastníci nám nadále pøedávali pouze
seznamy svých DP v rùzné podobì, vyti�tìté se-
znamy z vlastních katalogù, databázové soubory
zasílané na disketách nebo e-mailem apod.

Jaký byl výsledek této aktivity?
Do konce roku 1998 se podaøilo získat do

Souborného katalogu diplomových prací s te-
matikou tvorby a ochrany �ivotního prostøedí
1567 neanotovaných dokumentaèních zázna-
mù ze 45 pracovi�� 20 vysokých �kol v ÈR.

Pøírùstky databáze za jednotlivá léta jsou
znázornìny grafem è. 1.

V roce 1998 bylo do databáze ulo�eno 718
záznamù získaných z 24 pracovi�� 11 vyso-
kých �kol.

Poèet DP ulo�ených v roce 1998 do SKDP
podle roku zpracování práce

Z tabulky je zøejmé, �e jednotlivá praco-
vi�tì zasílají informace o diplomových pracích
zpracovaných i v minulých letech. Tak se po-
stupnì vytváøí informaèní soubor s významnou
vypovídací hodnotou, který je v souèasné dobì
jedineèný. Informaèní hodnota velmi starých
prací je dnes ji� minimální, ale do souborného
katalogu jsou zaøazovány. Dokumentují dnes
ji� spí�e vývoj tématu.

Celkovou retrospektivu dle data zpracová-
ní práce dokumentuje graf è. 2.

Podmínky spolupráce na SKDP
Databáze Souborný katalog diplomových

prací s tematikou tvorba a ochrana �ivotního
prostøedí je otevøená databáze, do které mohou
vstoupit svými daty v�echna pracovi�tì vyso-
kých �kol, která akceptují základní pravidla
spolupráce. Alespoò jednou za rok za�lou do
SKDP informace o diplomových pracích a za-
ruèují korektnost dat, která do databáze vstou-
pí. Distribuované zpracování, tj. zpracování

dat v místì jejich vzniku, èásteènì uni-
fikovaným systémem zaji��uje kompa-
tibilitu vkládaných záznamù. Databáze
je rovnì� okam�itì po aktualizaci pøe-
dávána Referenènímu informaènímu
støedisku M�P a informaèním praco-
vi�tím resortu M�P. Pro u�ivatele
Støediska veøejných informaèních slu-
�eb pro �ivotní prostøedí Èeského eko-
logického ústavu je databáze pøístupná
v sí�ové verzi ve studovnì støediska.
Celý soubor je pak zpøístupnìn on-line
na domovské stránce ÈEÚ.

Závìr

Informaèní pracovi�tì ka�dého odborného
ústavu má vedle samozøejmé povinnosti zaji�-

Graf è. 1: Poèty záznamù vlo�ených v jednotlivých le-
tech tvorby databáze

Graf è. 2: Diplomové práce v databázi dle data zpracování
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�ovat primární a sekundární informace pro své
u�ivatele ze sledovaného oboru také stejnì sa-
mozøejmou povinnost podílet se na �íøení vý-
sledkù výzkumné èinnosti a aktivnì ovlivòovat
kvalitu informaèního procesu na samotném
vstupu nových poznatkù do informaèních to-
kù. Takové informace bezesporu diplomové
práce pøiná�ejí. Díky kvalitnímu zadání a trva-
lému zájmu Referenèního informaèního støe-

diska M�P se práce na souborném katalogu di-
plomových prací staly stálou souèástí práce
SVIS pro �ivotní prostøedí. Byl vytvoøen aktu-
ální informaèní soubor, který splòuje u�ivatel-
ské oèekávání a zároveò vytváøí kvalitní vstup-
ní informaèní zázemí jak pro vysoké �koly sa-
motné, tak pro øadu specialistù, studentù a ve-
øejnost. Zájem zadavatele do nejbli��í budouc-
nosti je orientován na mo�nost spolupráce na

mezinárodní úrovni, zejména bychom rádi na-
vázali kontakt se slovenskými vysoko�kolský-
mi pracovi�ti. Øadu z nich jsme pøímo oslovi-
li, v�em dal�ím je mo�nost spolupracovat na
aktualizaci Souborného katalogu diplomových
prací s tematikou tvorba a ochrana �ivotního
prostøedí otevøena. O úèelnosti takové spolu-
práce ve svìtle informaèní hodnoty SKDP ne-
mù�e být pochyb.

Vysoká �kola báòská � technická univerzi-
ta Ostrava (V�E-TU) se ihned po uskuteènìní
zásadních zmìn roku 1989 v èeské spoleènos-
ti zaèala aktivnì podílet na mezinárodní spolu-
práci s institucemi EU v rámci programu PHA-
RE (Poland and Hungary Assistance to the
Reconstruction of the Economy), který byl ve
své poèáteèní fázi zamìøen hlavnì na restruk-
turalizaci ekonomiky. Prvním projektem, který
v roce 1990 polo�il základ úèasti V�B-TU
Ostrava v mezinárodní spolupráci, byl projekt
spolupráce mezi vysokými �kolami Tempus
PHARE �Ostrava project for re-training�. Pro-
jekt byl zamìøen na podporu rekvalifikace za-
mìstnancù, je� v rámci restrukturalizace eko-
nomiky nemìli potøebné znalosti a dovednosti
v oblasti novì zavádìných informaèních tech-
nologií. Výsledkem projektu bylo vybudování
rekvalifikaèního centra pøi V�B-TU Ostrava,
které nadále zaji��uje tyto slu�by.

Program PHARE se postupnì ve svém vý-
voji prodìlal zmìnu svého zamìøení, tak�e
v souèasnosti hlavnì podporuje programy
a projekty, které podporují pøípravu kandidát-
ských státù støední a východní Evropy ke vstu-
pu do Evropské unie. Z tohoto dùvodu je ji�
tento program oznaèován jako Phare, co� ve
francouz�tinì znamená maják.

Projekty, na kterých se V�B-TU Ostrava
spolu se zahranièními partnery podílela, byly
zamìøeny do následujících oblastí:

· øízení technologických rizik,
· monitorování odpadových procesù,
· podpory støedního a malého podnikání,
· podpory rozvoje lidských zdrojù,
· èist�í produkce a prevence zneèi�tìní.
Nezanedbatelným pøínosem úèasti pracov-

níkù univerzity na projektech poèáteèní etapy
programu Phare bylo získání know-how o ad-
ministraci tìchto projektù. V�B-TU Ostrava
tak získala pøedpoklad pro úspì�nou spoluprá-
ci v rámci národního programu Phare, kde do-
chází u pøedem definovaných projektù k pøe-
sunu finanèních prostøedkù do ÈR a jednotlivé
projekty jsou pøímo øízeny institucemi v Èeské

republice. 
V dlouhodobém programu (Multiannual

Indicative Programme 1995�1999) byly jako
základní priority programu Phare stanoveny:
� podpora legislativní a institucionální inte-

grace,
� podpora infrastrukturní integrace,
� pokraèující podpora sociálnì-ekonomické-

ho rozvoje.
Uvedené priority byly dále rozpracovány

na poèátku roku 1998 v rámci programu Ev-
ropské komise Agenda 2000.

Stávající aktivity Ekonomické fakulty
V�B-TU Ostrava

Ekonomická fakulta V�B-TU Ostrava
v souèasné dobì koordinuje projekt Institutio-
nal Building JEP-13159-98 �TAPPEUS�
(Training Administrators in Pollution Preven-
tion to European Union Standards), jeho�
pøedpokládané ukonèení je v prvním ètvrtletí
roku 2001. Úèelem projektu je zvý�it znalosti
pracovníkù státní správy a samosprávy v ob-
lasti prevence zneèi��ování �ivotního prostøedí
dle standardù EU v rámci pøípravy Èeské re-
publiky k pøijetí do Evropské unie. Kurz je ur-
èen pro ve�keré pracovníky státní správy a sa-
mosprávy, jejich� pùsobnost zahrnuje oblast
�ivotního prostøedí.

Mezi základní cíle tohoto projektu patøí:
� zpracování obsahové náplnì �kolicích mo-

dulù v oblasti prevence zneèi��ování �ivot-
ního prostøedí v souladu se standardy EU,

� uskuteènìní pilotního kurzu pro zaintere-
sované pracovníky státní správy a samos-
právy,

� úprava �kolicích materiálù do podoby, kte-
rá umo�ní pracovníkùm státní správy a sa-
mosprávy dálkové studium s vyu�itím In-
ternetu,

� zlep�ení vyu�ívání informaèních technolo-
gií v oblasti prevence zneèi��ování.
Øe�iteli tohoto projektu jsou na èeské stra-

nì V�B-TU Ostrava, Mendelova zemìdìlská a
lesnická univerzita Brno, OEM Ltd. Ostrava,
ECO management Ltd. Brno a obce Hluèín,
�abèice a Lelekovice. Zahranièními partnery
jsou University of Portsmouth a Technical Ser-
vices z Velké Británie, Universidad de Cordo-
ba a Centre of Energy and Management Sevilla

ze �panìlska. Po provedeném marketingovém
prùzkumu jeví zájem o úèast na daném �kole-
ní i magistráty ostatních obcí z moravského re-
gionu.

Dal�í rozvoj mezinárodní spolupráce

Od roku 1998 je program Phare postupnì
utlumován. V oblasti ochrany �ivotního pro-
støedí kromì Phare nabízí Evropská unie je�tì
pøed pøipojením Èeské republiky k EU takzva-
né pøedvstupní a koherzní fondy ISPA a
SAPARD. Fond ISPA je zamìøen na financo-
vání investic do oblasti �ivotního prostøedí a
dopravní infrastruktury, fond SAPARD je za-
mìøen na investice do zemìdìlství a rozvoje
venkovských oblastí. Podíl Èeské republiky na
investicích daných fondù bude pøedev�ím zále-
�et na kvalitì navrhovaných projektù. Na tuto
skuteènost reaguje rovnì� vý�e popsaný pro-
jekt TAPPEUS, v rámci nìho� budou pracov-
níci státní správy a samosprávy �koleni v pøí-
pravì projektù, které by mìly splòovat kritéria
stanovená Evropskou unií.

TAPPEUS
� projekt vzdìlání pracovníkù státní správy a samosprávy v oblasti prevence 
zneèi��ování �ivotního prostøedí dle standardù EU

Ing. Debora �íchová-Welch,
Technical Services, Nunthorpe, Teesside,

Velká Británie,
Ing. Jan Ministr,

Ekonomická fakulta V�B-TU Ostrava

Grantový program US DOC a US AID
EcoLinks oznamuje, �e dne 17. ledna 2000
budou zveøejnìny podmínky pro uchazeèe
o granty v následujících oblastech:

Èist�í produkce
Voda/odpadní voda

Zmìna globálního klimatu

Termín pro pøedlo�ení konceptu projektu bude
21. února 2000, termín pro zpracování
detailního projektu bude 24. dubna 2000. Bli��í
podrobnosti na adrese www.ecolinks.org nebo
dohodou na adrese
zdenek.svoboda@mail.doc.gov
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EcoLinks je spoleèná iniciativa United
States Agency for International Development
(US AID) a Department of Commerce (US
DOC), která má pomáhat øe�ení environmen-
tálních problémù v zemích støední a východní
Evropy a nových nezávislých státù (CEE/
NIS). Usiluje o propojení obcí a podnikatelské
sféry, jak v rámci regionu CEE/NIS, tak
i v USA.

Program se zamìøuje pøedev�ím na pomoc
pøi identifikaci environmentálních problémù,
návrzích jejich øe�ení, minimalizaci odpadù
a zneèi�tìní, na podporu pøi zavádìní environ-
mentálních systémù øízení (EMS), apod. Proto-
�e EcoLinks pova�uje anga�ovanost lokálních
subjektù za velmi dùle�itý faktor úspì�nosti
programu, klade dùraz na zapojení místních sa-
mospráv, místních podnikatelských subjektù
a jejich profesních sdru�ení.

EcoLinks pøedstavují tøi vzájemnì propo-
jené aktivity, které mají spoleènì vést k posilo-
vání regionálního partnerství a pøijetí principù
udr�itelného rozvoje:
� Grantový program
� Transfer technologií
� Informaèní servis

Grantový program

V této èásti programu, který øídí Institute
of International Education (IEE) v USA
a Regional Environmental Center for Central
and Eastern Europe (REC) v Maïarsku, nabí-
zí EcoLinks nìkolik typù grantù na podporu
tìch aktivit, které mohou napomoci dosa�ení
obecného cíle programu, tj. zlep�ení péèe o �i-
votní prostøedí na základì tr�ních mechanis-
mù. Granty podporují jedno a� dvouleté pro-
jekty zalo�ené na partnerství a jsou udìlovány
na konkureèním principu.

V�echny projekty musí být zamìøeny ales-
poò na jednu ze tøí následujících oblastí:
� Èist�í produkce 
� Enviromentální systémy øízení
� Zmìny globálního klimatu

Tematické oblasti mohou být obmìòovány,
nepùjde v�ak samozøejmì o �ádné radikální
zmìny. Tyto oblasti jsou dostateènì �iroké
a nevyluèují tudí� ani projekty, které souvisí
s danými tématy volnìji. Rozhodující je poten-
ciál projektù. Pro lep�í ilustraci jsou dále uve-
deny pøíklady mo�ných projektù:

Èist�í produkce
� Hodnocení rùzných mo�ností pro zavedení

èist�í produkce s kvantifikací jejich enviro-
mentálních a ekonomických pøínosù.

� Vývoj modelù recyklace a sekundárního
vyu�ití odpadu pro obce.

� Demonstrace èist�í produkce.

Systémy enviromentálního øízení
� Podpora principù a pøínosù EMS.
� Zvy�ování povìdomí o EMS.
� Vývoj EMS pro místní samosprávy a pod-

nikatele.
� Podpora implementací a provozování

EMS.
� Podpora akreditací EMS, konzultantù a au-

ditorù.

Zmìny globálního klimatu
� Podpora opatøení ke zlep�ení energetické

úèinnosti jako jsou energetické audity.
� Identifikace a hodnocení mo�ností obnovi-

telných zdrojù energie.
� Identifikace a hodnocení technologií, které

sni�ují emise skleníkových plynù.
� Studie proveditelnosti pro zlep�ení energe-

tické úèinnosti tepláren, kotelen, apod.
� Projekty a zavádìní systémù na vyu�ívání

skládkových plynù.
� Podpora inovaèních mechanismù pro fi-

nancování energeticky úsporných opatøení.

Typy grantù

V rámci programu EcoLinks jsou nabízeny
tøi typy grantù, které mají rùzné urèení, rùznou
horní hranici poskytovaných prostøedkù a sa-
mozøejmì øadu závazných pravidel. Základ-
ním prvkem v�ech grantù je v�ak partnerství,
tzn., �e uchazeèem o grant mohou být pouze
a jenom minimálnì dva spojené subjekty ze ze-
mí regionu a USA (napøíklad ÈR a Rumunsko,
ÈR a USA, ÈR, Kazachstán a USA, apod.).

Tato zpráva definuje po�adavky a podmín-
ky pro uchazeèe pouze rámcovì, bli��í informa-
ce je mo�no vyhledat v podrobnìj�ím popisu
jednotlivých grantù. Granty jsou následující:
� Quick Response Award
� Challenge Grants
� Twinning/Trilateral Grants

Quick Response Award (QRA)
Vý�e QRA grantu je omezena hranicí 5000

USD. QRA má øe�it pouze okam�ité a krátko-
dobé potøeby potenciálních partnerù v rámci
ECOLINKS programu. Navrhované aktivity
musí buï spojovat potenciální partnery nebo
zvy�ovat environmentální výmìnu a investice.

Aktivity mohou zahrnovat napøíklad:
� Náv�tìva potenciálního partnera
� Prohlídka technologických zaøízení na

místì
� Demonstrace technologií

Challenge Grants (CHG)
EcoLinks nabízejí a� ètyøicet Challenge

Grants v jednom cyklu s horní hranicí 50 000
USD s povinnou minimálnì 25% spoluúèastí
na financování. Bìhem jednoho roku se uku-
teèòují dva cykly. Se zahájením nového cyklu
je tøeba poèítat v prvních mìsících roku 2000.

Proces vyøizování �ádostí je dvoustupòo-
vý. V prvním kroku uchazeèi pøedkládají tzv.
Concept Paper, který struènì popisuje navrho-
vané aktivity. Nejlep�í Concept Papers postu-
pují do druhého kola hodnocení, kdy je tøeba
pøedlo�it tzv. Full Application. Ecolinks v ka�-
dé zemi mohou pomáhat pøedkladatelùm pøi
hledání partnerù v regionu nebo v USA, zpros-
øedkovat informace o technologiích atd.

Øe�itelský tým projektu v EcoLinks se
skládá z vedoucího projektu (Leader), jednoho
a� dvou partnerù (Partners), pøípadnì spoleè-
níkù (Associates). Jestli�e je pouze jeden part-
ner, musí být tento partner z jiné zemì, ne� ve-
doucí projektu. Jestli�e jsou partneøi dva, staèí,
aby pouze jeden z nich byl z jiné zemì, ne� ve-
doucí projektu.

Vedoucí projektu
Jako vedoucí projektu je pøípustná organi-

zace, která má specifický enviromentální pro-
blém, který má být øe�en v rámci projektu
a spadá do tematických okruhù programu. Øe-
�itel je zodpovìdný za návrh projektu, výbìr
partnerù, pøedlo�ení Concept Paper a pøedlo-
�ení Full Application. Je-li projektu udìlen
grant, je vedoucí projektu zodpovìdný za jeho
øízení a komunikaci s EcoLinks. Øe�itel obdr-
�í prostøedky pøímo od Ecolinks.

Organizace z následujících zemí mohou
pøedlo�it projekty jako vedoucí projektu:

Bulharsko, *Chorvatsko, Kazachstán, Ma-
kedonie, Rumunsko, *Rusko�Dálný Východ,
Slovensko, Ukrajina (*existují urèitá omezení).

Také organizace z Èeské republiky, Eston-
ska, Maïarska, Litvy, Loty�ska a Polska mo-
hou pøedkládat projekty z pozice vedoucího
projektu, jsou v�ak omezeny poètem grantù
(exceptional basis countries). Tyto organizace
musí navíc mít identifikovaného partnera ji�
v okam�iku, kdy pøedkládají Concept Paper.

Pro vedoucí projektu z vý�e uvedených ze-
mí je v rámci jednoho cyklu stanoven maxi-
mální poèet �ádostí, které mohou postoupit do
dal�ího hodnocení. Ve fázi Concept Papers je
to deset �ádostí, ve fázi Full Application je to
�est �ádostí.

Partneøi
Partnery mohou být organizace, které pra-

cují spoleènì s vedoucím projektu pøi øe�ení
jeho specifických enviromentálních problémù.
Partneøi mají speciální zku�enosti potøebné pro
projekt a jsou proto schopni nabídnou pøímé
rady a pomoc vedoucímu projektu. Partneøi
obdr�í prostøedky pøímo od Ecolinks, nikoliv
prostøednictvím vedoucího projektu.

Grantový program
ECOLINKS

Ing. Zdenek Svoboda, 
Jana Rückerová,

American Embassy, Praha
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Organizace z následujících zemí mohou
být partnery projektu:

USA, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bul-
harsko, Chorvatsko, Èeská republika, Eston-
sko, Gruzie, Maïarsko, Kazachstán, Kirgis-
tán, Litva, Loty�sko, Makedonie, Moldávie,
Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Turkme-
nistán, Ukrajina a Uzbekistán.

Spoleèníci
Spoleèníci jsou tøetí zainteresované strany

� podnikatelské subjekty, místní úøady, obèan-
ské organizace, nevládní organizace, akade-
mické instituce, �koly nebo výzkumné organi-
zace.

Spoleèníci mohou nabídnout dodateènou
pomoc a podporu nebo zaji��ovat veøejnou
úèast, je-li tato relevantní. Pouze vedoucí pro-
jektu a partneøi mohou obdr�et prostøedky pøí-
mo od EcoLinks. Ti si mohou vybrat spoleèní-
ky jako subkontraktory.

Omezení Challenge Grants
Organizace nemohou pøedkládat více ne�

jeden concept paper v rámci jednoho cyklu.
Organizace (øe�itel nebo partner) nemù�e

obdr�et prostøedky souèasnì z více grantù
v rámci Ecolinks (QRA, Challenge Grants
a Twinning Grants).

Ecolinks Challenge Grants neposkytují
prostøedky na investice do technologií nebo
zaøízení vy��í ne� 2500 USD, na koupi pùdy,
automobilù, budov nebo na výzkumné nebo
vývojové projekty. Ecolinks prostøedky nemo-
hou být pou�ity na financování platù a poplat-
kù za konzultace/dodávky pro státní zamìst-

nance, mù�e v�ak krýt náklady na konzulta-
ce/dodávky pro fyzické nebo právnické osoby,
které jsou zapojeny v projektu (technická asi-
stence, �kolení, úèetnictví, pøeklady, zku�enos-
ti se zavádìním projektu do praxe).

Twinning/Trilateral Grants
Tento typ grantu má horní hranici

250 000 USD a jeho odstartování se pøedpo-
kládá a� v roce 2000, proto zatím nelze pre-
zentovat definitivní informace.

Transfer Technologií

EcoLinks pracuje s podnikateli, místními
samosprávami a profesními organizacemi v re-
gionu a pomáhá jim pøi identifikaci jejich en-
vironmetálních problémù. Zároveò má pomoci
zprostøedkovat informace o relevantních zku-
�enostech a vhodných US. technologiích, které
se mohou pøi jejich øe�ení uplatnit.

Reprezentati EcoLinks v jednotlivých ze-
mích mají k dispozici on-line databázi Global
Technology Network (GTN), která spojuje pøes
3000 amerických firem s pùsobností v ochranì
�ivotního prostøedí a umo�òuje �irokou výmì-
nu potøebných informací, zodpovìzení nejrùz-
nìj�ích dotazù a zprostøedkování konkrétních
kontaktù.

Informaèní Technologie

EcoLinks je iniciativa, která se sna�í vyu-
�ívat nejprogresivnìj�í informaèní technologie.

Internetové stránky EcoLinks budou poskyto-
vat nejnovìj�í informace z regionu, napøíklad
informovat o regionálních environmentálních
problémech, o zpùsobech a výsledcích jejich
øe�ení, hlavních událostech, atd. Tato èást pro-
gramu bude prùbì�nì inovována a má opera-
tivnì reagovat na nové podnìty a potøeby.

V souèasné dobì je napøíklad finalizován
pøehled internetových stránek v�ech význam-
ných mezinárodních organizací a institucí, kte-
ré se nìjakým zpùsobem podílejí na ochranì
a financování projektù v oblasti �ivotního pro-
støedí. Bude tak mo�né se poprvé mimoøádnì
pohodlnì pohybovat po v�ech relevantních
stránkách z jednoho prostøedí.

Závìr

Program EcoLinks je svým po�adavkem
na partnersví nesmírnì zajímavým a funkèním
nástrojem pro v�echny subjekty, které se sna�í
pohybovat nejen v rámci Èeské republiky, ale
v rámci celého støedoevropského a východoev-
ropského prostoru. Jde o novou iniciativu, kte-
rá v dané chvíli nabízí zajímavé mo�nosti
a terpve èas uká�e, kdo tìchto mo�ností doká-
�e bezezbytku vyu�ít.

Svojí operativností � oznámení o výsledku
Quick Response Award do jednoho mìsíce
a Challenge Grants do �esti mìsícù � a relativ-
ní administrativní jednoduchostí ve fázi
Concept Papers nabízí EcoLinks ojedinìlou
pøíle�itost subjektùm nejen v Èeské republice.

V letech 1997, 1998 a 1999 pøijeli do Èes-
ké republiky, v�dy na týden, brit�tí lektoøi
John Gittins, øeditel nevládní organizace
Cheshire Landscape Trust a Kirsty
Hughesová, koordinátorka procesu místní
Agendy 21 ve Vale Royal (County Cheshire,
severozápadní Anglie) aby zde prezentovali
své nìkolikaleté praktické zku�enosti s uplat-
òováním dokumentu Agenda 21 na regionální,
okresní i místní úrovni.

Jejich pobyt v ÈR i náklady spojené se se-
mináøi financovala Britská rada v Praze,
a to na základì projektu, který pøedlo�ilo
oddìlení osvìty Èeského ekologického ústa-
vu. Britská rada se podílela i na obsahové pøí-
pravì, akce za�títil odbor strategií M�P,
konkrétnì oddìlení vzdìlávání a osvìty.

Projekt spolupráce s Britskou radou se tý-
ká vy�kolení sítì pracovníkù státní správy
v technikách práce s veøejností a formách spo-

lupráce mezi sektory pøi uplatòování principù
udr�itelného rozvoje.

Agenda 21

Pøipomeòme struènì, o co se pøi uplatòo-
vání Agendy 21 jedná. V èervnu 1992 se
v brazilském Riu de Janeiro se�li zástupci více
ne� 170 zemí svìta na Konferenci OSN o �i-
votním prostøedí a rozvoji, tzv. Summitu Zemì
(celkem se zúèastnilo 10 000 delegátù), aby øe-
�ili stále naléhavìj�í problémy týkající se �ivo-
ta na Zemi. Konference se stala významným
mezníkem ve svìtové diplomacii i ve strategii
globálního vývoje Zemì. Bylo konstatováno,
�e pro bezpeènìj�í a prosperující budoucnost
je potøeba spojit zájmy �ivotního prostøedí
a rozvoje a vìnovat vìt�í pozornost tìmto
aspektùm.

Pøedstavitelé zúèastnìných zemí (vèetnì
tehdej�ího Èeskoslovenska) pøijali nìkolik vý-
znamných dokumentù, které mají být vodít-
kem pøi naplòování principù udr�itelného roz-
voje v jednotlivých zemích, na v�ech úrovních
veøejné správy a ve v�ech sektorech.

Jsou to tyto dokumenty: Deklarace z Ria
de Janeiro o �ivotním prostøedí a rozvoji,
Rámcová úmluva OSN o zmìnì klimatu, Ú-
mluva o biodiverzitì, Prohlá�ení k principùm
globální dohody o vyu�ívání, ochranì a trvale
udr�itelném rozvoji v�ech typù lesù
a Agenda 21 � komplexní návod globálních
akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit
pøechod na udr�itelný rozvoj.

Agenda 21 (neboli program pro 21. století)
obsahuje 40 kapitol a zabývá se naléhavými
problémy dne�ka, pøièem� se zamìøuje také na
pøípravu svìta, jak øe�it úkoly pøí�tího tisícile-
tí. Odrá�í celosvìtový konsensus a na nejvy��í
úrovni pøijatý politický závazek ke spolupráci
v oblasti rozvoje �ivotního prostøedí a obsahu-
je principy udr�itelného rozvoje. Úspì�né
uplatòování dokumentu Agenda 21 v místních
podmínkách je prvoøadou odpovìdností vlád.
Agenda 21 je dynamický program, který se
mù�e postupnì vyvíjet podle mìnících se po-
tøeb a okolností.

Velké mno�ství problémù i jejich øe�ení
obsa�ených v Agendì 21 má své koøeny na
místní úrovni, tak�e podíl a spolupráce míst-
ních úøadù je zásadním faktorem urèujícím ús-

Britské zku�enosti s uplatòováním místní
Agendy 21

PhDr. Alena Reitschmiedová,
vedoucí oddìlení osvìty, 
Èeský ekologický ústav
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pì�nost dosa�ení cílù udr�itelného rozvoje.
Místní úøady jsou úrovní správy nejblí�e lidem
a hrají dùle�itou roli ve výchovì i aktivaci ve-
øejnosti. V�echny místní úøady by mìly vstou-
pit do dialogu s obèany, místními organizace-
mi i místními podniky a pøijmout a rozvíjet
místní Agendu 21, jak se uvádí v kapitole 28
hlavního dokumentu. Místní Agenda 21 je
strategickým a akèním plánem rozvoje místní-
ho spoleèenství a dotýká se v�ech oblastí �ivo-
ta. Je to proces, který pøedpokládá zapojení
v�ech spoleèenských skupin.

S odstupem osmi let od konání konference
v Riu lze konstatovat, �e pøes mnohé problémy
s realizací Agendy 21 øada ekonomicky vyspì-
lých zemí pøistoupila dobrovolnì a aktivnì
k naplòování závìrù konference a zaèala pod-
porovat místní Agendy 21 (na úrovni regionù,
okresù a obcí). Organizace sdru�ující místní
správy v Británii (pùvodnì LGMB nyní
I&DeA) uvádí, �e ve Velké Británii tento pro-
ces zahájilo ji� pøibli�nì 96 % místních správ
vèetnì regionálních a okresních (pøehled zapo-
jení jednotlivých zemí Evropy je mo�né získat
z adresáøe Rady evropských mìst a regionù �
European Local Agenda 21 National
Programme Directory).

Jedním z hlavních principù udr�itelného
rozvoje je propojení sféry hospodáøského a so-
ciálního rozvoje s oblastí �ivotního prostøedí.
V procesu je zdùraznìna úèast veøejnosti
a otevøený typ spolupráce mezi jednotlivými
sektory, jako jsou veøejná správa (státní a míst-
ní zastupitelstva), nevládní organizace, podni-
katelské subjekty, úèelová zaøízení, zájmové
skupiny, vìda a výzkum i tzv. laická veøejnost.

Øada mezinárodních setkání se vìnuje pro-
blematice udr�itelného rozvoje, nìkterá mají
pøímo za cíl kontrolu a podporu realizace zá-
vìrù z Ria. Napøíklad v èervnu 1997 se v New
Yorku se�lo Valné shromá�dìní OSN na svém
19. zvlá�tním zasedání, aby zhodnotilo naplòo-
vání Agendy 21 a aktivit odvíjejících se od
Summitu Zemì v Riu v roce 1992. Zasedání je
nazýváno Summitem Zemì II nebo také
Rio+5. (Konferenci v Riu je vìnováno monote-
matické èíslo ). Vývoj zavádìní principù udr�i-
telného rozvoje v jednotlivých zemích sleduje
pravidelnì Komise OSN pro udr�itelný rozvoj
(Commission on Sustainable Development).

Akce uskuteènìné v rámci projektu

Vra�me se k akcím s britskými lektory.
Celkem byly uspoøádány ètyøi jednodenní se-
mináøe a tøi vícedenní workshopy.

Jednodenní semináøe:
� 4. 11. 1997 probìhl semináø �Agenda 21

a její uplatnìní v místních podmínkách�,
kterého se úèastnili odborníci z univerzit
ÈR, studenti, pracovníci ministerstev, ne-
vládních organizací (36 posluchaèù).

� 3. 11. 1998 �Agenda 21 a její uplatnìní
v místních podmínkách se zamìøením na
techniky spolupráce a role jednotlivých ú-
èastníkù v procesu�. Úèastni byli zástupci
nevládních organizací, pracovníci chránì-
ných území, vzdìlávacích institucí, koor-
dinátoøi zdravých mìst (celkem 40 poslu-
chaèù). Spoluorganizátory, spolu s Brit-

skou radou, byla Národní sí� Zdravých
mìst a Sdru�ení støedisek ekologické vý-
chovy Pavuèina.

� 9. 11. 1998 �Uplatnìní principù udr�itelné-
ho rozvoje, místní Agenda 21 a spolupráce
mezi sektory�. Jednodenní semináø zamì-
øen na potøeby státní správy z hlediska spo-
lupráce mezi ministerstvy (úèast: 32 poslu-
chaèù).

� 19. 10. 1999 workshop v rámci pilotního
projektu �Novojièínsko v novém tisíciletí�
� uplatòování principù udr�itelného rozvo-
je na regionální úrovni prostøednictvím
Místní Agendy 21 na pøíkladu zemì �áda-
jící o vstup do Evropské unie� � pro míst-
ní zastupitele, podnikatele a nevládní orga-
nizace. Spoluorganizátor Okresní úøad
v Novém Jièínì.
Stì�ejními akcemi pobytu britských lekto-

rù v ÈR byly vícedenní workshopy:
� 5.-8. 11. 1997 probìhl kurs �Agenda 21

a její uplatòování v místì se zamìøením
na práci s veøejností�. Kurs byl urèen pro
pracovníky územních odborù (ÚO) M�P
a referátù �ivotního prostøedí okresních ú-
øadù (R�P OÚ) (úèast: pracovníci z 5 ÚO,
17 okresù a 1 magistrátu).

� 4.-6. 11. 1998 probìhl workshop �Proces
vytváøení místní Agendy 21 � hlavní kroky
procesu a spolupráce mezi jednotlivými
stupni øízení�. Pracovní semináø byl urèen
pro pracovníky územních odborù (ÚO)
M�P, pracovníky referátù �ivotního pro-
støedí okresních úøadù (R�P OÚ) a zástup-
ce mìstských a obecních úøadù (úèast:
6 ÚO, 12 OÚ a 9 mìstských a obecních ú-
øadù).

� 20.�23. 10. 1999 probìhl workshop:
�Praktické zku�enosti s uplatòováním
místní Agendy 21 na regionální, okresní
a místní úrovni ve Velké Británii a v Èes-
ké republice se zamìøením na práci s ve-
øejností a spolupráci mezi sektory�, urèeno
pro úèastníky pøedcházejících dvou více-
denních akcí, tj. 41 pracovníkù pøevá�nì
ze státní správy (úèast: 3 ÚO, 130 OÚ,
6 mìstských a obecních úøadù, ZO ÈSOP,
CHKO a Ústav pro ekopolitiku)
(Seznam pro�kolených pracovníkù nalez-
nete na: http://www.ceu.cz/edu)

Informace o projektu

Na v�ech semináøích byly poskytnuty ma-
teriály týkající se problematiky udr�itelného
rozvoje a uplatnìní místní Agendy 21, jako na-
pø. anglická a èeská verze Agendy 21, speciál-
ní pøíloha Planety 98 s názvem Od Ria k New
Yorku, metodická pøíruèka �Práce s veøejností
a místní Agenda 21�, kterou vydalo M�P
a Èeský ekologický ústav v øíjnu 1998 a její�
základ tvoøí vystoupení britských lektorù v ÈR
v listopadu 1997, plakát (metodická pomùcka)
Místní Agenda 21 a dal�í.

Pro lep�í informovanost veøejné správy
o aktivitách smìøujících k udr�itelnému rozvoji
zaèalo oddìlení osvìty ÈEÚ pøipravovat
Zpravodaj �Místní Agenda 21 v ÈR� (jako ob-
èasník -zatím vy�ly tøi èísla), který je distribuo-
ván v elektronické podobì na územní odbory

M�P a referáty �ivotního prostøedí okresních
úøadù. Ty by mìly Zpravodaj rozesílat dále na
pøíslu�né obce. Zpravodaj je také dostupný na
http://www.ceu.cz/edu/zpravodaj.htm.

Z dal�ích internetových stránek doporuèu-
jeme va�í pozornosti:
www.rec.org/REC/Databases.html - na této
stránce jsou umístìny databáze iniciativ pro u-
dr�itelný rozvoj, které jsou vyvíjeny ve støední
a východní Evropì. Organizace, která databáze
provozuje, se jmenuje Regionální centrum pro
�ivotní prostøedí a sídlí v Budape�ti (Regional
Environmental Centre).

Dále doporuèujeme stránku Komise pro u-
dr�itelný rozvoj OSN (UN � Commission on
Sustainable Development): www.un.org/esa/
sustdev a stránku Rady evropských municipa-
lit a regionù (CEMR) www.ccre.org, stránku
k projektu �Indikátory pro lokální udr�itel-
nost� www.sustainable-cities.org/244.htm,
www.sustainable-cities.org/exppro.html,
pøíklady lokální udr�itelnosti. Na www.eaue.
de/winuwd najdete databázi � �Rozvoj mìst-
ské udr�itelnosti v Evropì�, která obsahuje pøí-
klady mìstského evropského rozvoje.

Stránka Ministerstva �ivotního prostøedí je
www.env.cz, stránka Èeského ekologického
ústavu je www.ceu.cz. (Øadu materiálù k této
problematice najdete i v elektronicvké knihov-
nì M�P na adrese www.env.cebin.cz � pozn.
redakce.)

Podrobné informace o Místní Agendì 21
v hrabství Cheshire, kde pracují lektoøi John
Gittins a Kirsty Hughesová, naleznete na strán-
ce www.cheshire.gov.uk.

Závìr

Doufáme, �e uskuteènìné semináøe a dal�í
spolupráce s vytvoøenou sítí pracovníkù veøej-
né správy pøispìjí k rozvoji u nás pomìrnì no-
vé oblasti práce s veøejností a zapojování jed-
notlivých slo�ek spoleènosti do rozhodovacích
procesù tak, jak je tomu ve vyspìlých zemích
Evropy.
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Proces rozvíjení místních Agend 21 v Èes-
ké republice zaèal vzhledem k politické situaci
pozdì, a� témìø 5 let po Konferenci OSN
v Riu, a lze øíci, �e principy udr�itelného roz-
voje nejsou je�tì dodnes dostateènì uplatòová-
ny v praxi. Co se týèe státní podpory, nejaktiv-
nìji vystupuje Ministerstvo �ivotního prostøedí.

M�P podporuje rozvoj místních Agend 21
jednak metodicky a jednak finanènì � podpo-
rou projektù s touto tematikou, které jsou vy-
víjeny nestátními neziskovými organizacemi.

Metodická podpora ji� z povahy vìci nemá
direktivní charakter. Spoèívá v �íøení tématic-
ky zamìøených osvìtových publikací a v orga-
nizaci pracovních semináøù pro realizátory
místních Agend 21 se vzájemnými prezentace-
mi významných aktivit s cílem je koordinovat
a dále rozvíjet.

M�P ve spolupráci se svou rezortní orga-
nizací Èeským ekologickým ústavem (ÈEÚ)
poøádá od roku 1998 pracovní schùzky s ná-
zvem �Agenda 21 a její uplatnìní v podmín-
kách ÈR�. Jejich cílem je setkání zástupcù tìch
organizací, institucí nebo správ, které vyvíjejí
výraznìj�í aktivitu ve smìru uplatnìní doku-
mentu Agendy 21 v místních podmínkách, za

úèelem výmìny zku�eností a vzájemného do-
plòování aktivit. První dvì schùzky se konaly
v roce 1998 a jednalo se na nich pøedev�ím
o èerstvì poøízeném èeském pøekladu Agen-
dy 21 s doplnìným terminologickým slovníè-
kem, o ustavení pracovní skupiny pro uplatòo-
vání místní Agendy 21 v podmínkách ÈR, vy-
tvoøení koordinaèního centra místních aktivit
a zvy�ování veøejného povìdomí o Agendì 21
a principech udr�itelného rozvoje. Úèastníci
byli seznámeni s pøíklady implementace
Agendy 21 v ÈR (napø. pilotní projekt okresní-
ho úøadu Nový Jièín) i v zahranièí (SRN). Tøetí
pracovní schùzka se konala v roce 1999 a zá-
stupci jednotlivých organizací zde informovali
o dosavadních výsledcích uplatòování místní
Agendy 21 a aktivit s ní spojených.

Vzhledem k dùle�ité roli správních úøadù
pøi uplatòování Agendy 21 je vìnována pozor-
nost vzdìlávání pracovníkù státní správy. Od
roku 1997 probíhá na základì návrhù zpraco-
vaných oddìlením osvìty ÈEÚ ve spolupráci
s Britskou radou v Praze projekt �Spolupráce
s britskými lektory pøi uplatòování principù u-
dr�itelného rozvoje obsa�ených v dokumentu
Agenda 21 v podmínkách Èeské republiky
se zamìøením na práci s veøejností a spoluprá-
ci mezi sektory� a týká se zprostøedkování
britských zku�eností s uplatòováním principù
udr�itelného rozvoje obsa�ených v dokumentu
Agenda 21 v místních podmínkách. Projekt je
zamìøen na vzdìlávání pracovníkù pøedev�ím
státní správy v otázkách zapojování veøejnosti

a spolupráce v procesu plánování a realizace
udr�itelného rozvoje a je financován Britskou
radou v Praze. Je otázkou, kdo bude dal�í �ko-
lení financovat, nebo� prostøedky Ministerstva
�ivotního prostøedí nejsou dostaèující.

ÈEÚ vede databáze organizací a institucí
aktivních v uplatòování dokumentu Agen-
da 21, shroma�ïuje zku�enosti a materiály
z celé Èeské republiky i ze zahranièí, pøipra-
vuje publikace a pracovní materiály (plakát
�Místní Agenda 21�, 1997 jako metodická po-
mùcka pøedev�ím pro místní správy, publikace
�Práce s veøejností a místní Agenda 21�, 1998,
Zpravodaj Místní Agenda 21 v Èeské Republi-
ce a Prùvodce pro místní Agendy 21 � od roku
1999) a poskytuje konzultaèní a informaèní
servis v konkrétních pøípadech uplatòování
A21 v obcích, mìstech, okresech a regionech
ÈR. Úzce spolupracuje s úøedníky státní sprá-
vy na regionální, okresní i místní úrovni, nì-
kterými nestátními organizacemi, �kolami,
univerzitami a dal�ími organizacemi.

Pøímá finanèní podpora aktivit místní
Agendy 21 je realizována ka�dý rok v rámci
speciálního tématu ve výbìrovém øízení na
podporu projektù pøedlo�ených obèanskými
sdru�eními a v rámci podpory tématické øady
publikací iniciované a organizované M�P.
Zájem o tuto problematiku mezi nestátními ne-
ziskovými organizacemi postupnì roste a roste
také poèet podpoøených projektù (pro rok 1997
� 1 projekt, pro rok 1998 � 3 projekty a pro rok
1999 � 8 projektù) i rozdìlený objem finanè-
ních prostøedkù pro tento úèel.

V èervnu 1999 byl program Èeská Brá-
na 21 (New Gate 21) zaøazen mezi �Svìtové
projekty EXPO 2000� v rámci svìtové výsta-
vy EXPO 2000 v Hannoveru. Do výbìrové øí-
zení na toto ocenìní bylo nominováno celkem
244 projektù, ze kterých mezinárodní komise
vybrala 126. Svìtové projekty EXPO 2000
mají reprezentovat aktivity, které nejvíce pøi-
spívají k udr�itelnému rozvoji v rùzných mís-
tech svìta a v �iroké �kále odborných oblastí.
Uvedené presti�ní ocenìní je poctou jak pro
Zdravá mìsta ÈR a jejich odborné partnery,
kteøí program Èeská Brána 21 spoleènì pøipra-
vili, tak pro celou Èeskou republiku, která tak
získává image výjimeènosti v regionu støední
a východní Evropy.

Co je Èeská Brána 21?

Èeská Brána 21 je programem národní
podpory udr�itelného rozvoje, zdraví a kvalit-
ního �ivota. Program vytváøí nový prostor pro
spolupráci v�ech, kteøí svojí èinností pøispívají
k udr�itelnému rozvoji v Èeské republice.

Svou hodnotu pøiná�í Èeská Brána 21 ze-
jména v popularizaci a propagaci principù udr-
�itelného rozvoje, v informaèním servisu
(v bøeznu 1999 vznikl rozsáhlý internetový
systém iBrána a emailové konference), dále
v soustøedìní dostupných metodik vèetnì refe-
rencí a pilotních projektù a ve vytváøení volné
�støechy� pro výmìnu zku�eností, názorù
a zviditelnìní aktivit v mezinárodním mìøítku.

Jedním z hlavních cílù programu Èeská
Brána 21 je prosazovat zásady udr�itelného
rozvoje, koncepèní podpory zdraví a kvalitní-
ho �ivota do strategického plánování a øízení
rozvoje mìst (obcí, mikroregionù). K tomuto
vytváøí Èeská Brána 21 propojení mezi odbor-

nými institucemi a regionálními realizátory u-
dr�itelného rozvoje (mìsty, obcemi, nevládní-
mi organizacemi apod.). Informace a know-
how jsou soustøeïovány v Metodice ÈB21
a v internetovém systému iBrána.

Partneøi v rámci programu 
Èeská Brána 21

Program iniciovala v roce 1998 asociace
Zdravých mìst ÈR (NSZM ÈR). K rozvoji
programu a jeho odborné kvalitì pøispívá øada
odborných partnerù, z nich� hlavními jsou
Universita Karlova � Centrum pro otázky
�ivotního prostøedí a Státní zdravotní ústav.
Program je podporován Agenturou Spoje-
ných národù pro rozvoj (UNDP) a Svìtovou
zdravotní organizací (WHO).

Na poèátku nového tisíciletí probìhne
v Èeské republice celoevropské setkání Zdra-
vých mìst a jejich národních sítí. Úkolem

Ing. Marta Èerná, CSc., 
odbor strategií, 

Ministerstvo �ivotního prostøedí,
PhDr. Alena Reitschmiedová, 

Èeský ekologický ústav

Místní Agendy 21 v Èeské republice

Èeská Brána 21 � na cestì ke kvalitì EU

Ing. Petr �vec, 
Národní sí� Zdravých mìst ÈR
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Zdravých mìst ÈR a Èeské republiky je pøi-
pravit reprezentativní pøijetí, ale zejména pre-
zentovat pøed Evropou program Èeská
Brána 21 (resp. jeho internacionální verzi
New Gate 21). Program by se mìl stát pod zá-
�titou WHO ukázkovým programem pro støed-
ní a východní Evropu. Vìøíme, �e kromì pøí-
mého pøínosu pro kvalitu �ivota obyvatel na�í
republiky bude mít tento postup velice pøízni-
vý vliv na image Èeské republiky a aktivních
realizátorù Èeské Brány 21 v Evropì, u dùle�i-
tých nadnárodních institucí a zdrojù.

Systém iBrána slou�í jako informaèní plat-
forma pro v�echny zájemce o udr�itelný rozvoj
a koncepèní podporu zdraví v ÈR v rámci pro-
gramu Èeská Brána 21. Kromì standardních
informací zde získáte pravidelnì aktualizované
novinky a pøehledy akcí u nás i ve svìtì.
Systém nabízí vyèerpávající informace o pro-
gramu a aktivitách Národní sítì Zdravých
mìst ÈR.

Zdravá mìsta Èeské republiky

Pøed deseti lety iniciovala Svìtová zdra-
votnická organizace mezinárodní Projekt
Zdravé mìsto. Èeská republika navázala na tu-
to mezinárodní iniciativu krátce po sametové
revoluci. O nìkolik let pozdìji, v roce 1994,
vytvoøila aktivní èeská mìsta asociaci pod ná-
zvem Národní sí� Zdravých mìst Èeské repub-
liky, která dnes zastøe�uje 23 mìst a celkovì
více ne� 1 milión obyvatel. 1

Zdravé mìsto je mezinárodní oznaèení pro
mìsto, které je aktivnì zapojeno do meziná-
rodního Projektu Zdravé mìsto, který pøiná�í
do mìst a obcí nové kroky ve prospìch kvality
�ivota. Základním cílem Projektu je zlep�it
zdraví obyvatel, prostøedí ve mìstì a stav ko-
munity prostøednictvím systémových zmìn
a preventivních postupù. Projekt má meziná-
rodní koøeny a vznikl z aktivit Svìtové zdra-
votní organizace (WHO). Zdravá mìsta se
v rámci jednotlivých státù sdru�ují do národ-
ních sítí.

Jak ji� bylo uvedeno, v souèasné dobì má
národní sí� 23 èlenù. Mezi èleny naleznete
mìsteèka s poètem obyvatel øádovì nìkolika
tisíc a na druhé stranì velká mìsta nad sto tisíc
obyvatel, jedním z nich je napøíklad Brno. Pro
nové zájemce o èlenství nabízí asociace rok
pøidru�eného èlenství. V prùbìhu tohoto prv-
ního roku mìsto za zvýhodnìných podmínek
vyzkou�í kvalitu slu�eb a pøínos asociace.
Mezitím pøipravuje svùj základní dokument �
Projekt Zdravé mìsto, kterým se na úrovni za-
stupitelstva pøihlásí k dodr�ování nadnárod-
ních i èeských standardù Zdravých mìst.
Jedním ze základních po�adavkù na nové èlen-
ské mìsto je ustanovení koordinátora (pracov-
níka úøadu), politika (starosty nebo jeho zá-
stupce) a komise Zdravého mìsta. Tento tým
tvoøí základní organizaèní zaji�tìní pro dal�í
cestu ke zdraví a udr�itelnému rozvoji mìsta.
Také jsou to hlavní osoby, na které jsou smì-
rovány informace, inspirace a námìty ke spo-
lupráci v rámci asociace.

Zdravá mìsta a udr�itelný rozvoj

Dodr�ování principù udr�itelného rozvoje
se v mezinárodním mìøítku stále více stává
kritériem morální a ekonomické vyspìlosti
spoleènosti. Mù�eme dokonce hovoøit o trendu
pro pøí�tí tisíciletí. Obecnì jde o komplexnìj�í
a hlub�í pohled na �ivotní prostøedí v kontextu
rozvoje ekonomiky a sociálních potøeb spoleè-
nosti. Základním smyslem udr�itelného rozvo-
je je snaha zanechat následujícím generacím
dùstojné podmínky pro �ivot, alespoò na tako-
vé úrovni jaké je má dne�ní generace. Vývoj
v posledních desetiletích, který s sebou pøiná-
�el rapidní zhor�ování �ivotního prostøedí
a zdravotního stavu obyvatelstva, byl alarmují-
cím signálem pro odpovìdnìj�í pøístup k dal�í-
mu rozvoji spoleènosti. Mezinárodní iniciativy
vyústily na konferenci OSN o �ivotním pro-
støedí a rozvoji, která se v roce 1992 uskuteè-
nila v Riu de Janeiro. Zde byly poprvé formu-
lovány základní dokumenty udr�itelného roz-
voje lidské spoleènosti v globálním mìøítku.
V Èeské republice je jedním z hlavních koor-
dinátorù Centrum Univerzity Karlovy pro
otázky �ivotního prostøedí, se kterým Zdravá
mìsta úzce spolupracují. Tyto dvì organizace
spoleènì vytvoøily program udr�itelného roz-
voje Èeská Brána 21.

Seznam èlenù NSZM ÈR k 18. 5. 1999 (v abecedním po-
øadí): Blansko, Boskovice, Brno, Frýdlant n. Ostravicí,
Havíøov, Hodonín, Jirkov, Karviná, Kouøim, Kromìøí�,
Liberec, Moravská Tøebová, Nymburk, Orlová, Podìbrady,
Roudnice nad Labem, Slavièín, �ternberk, Tøebíè, Tøeboò,
Veselí na Moravì, Votice, Zlín.

Pøedmìtem zákona è. 157/1998 Sb., o che-
mických látkách a chemických pøípravcích a
o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù je: 
1. stanovení práv a povinností právnic-

kých a fyzických osob
� pøi zji��ování vlastností a klasifikaci

chemických látek a pøípravkù
� pøi registraci chemických látek
� pøi evidenci chemických látek a pøí-

pravkù
� pøi oznamování chemických látek a pøí-

pravkù
� pøi nakládání s chemickými látkami a

pøípravky
� pøi uvádìní chemických látek a pøíprav-

kù na trh
2. vymezení pùsobnosti správních úøadù

� pøi zaji��ování ochrany zdraví èlovìka
� pøi zaji��ování ochrany �ivotního pro-

støedí

3. stanovení pùsobnosti orgánù odborného
dozoru 

Základní pojmy

Chemické látky (CHL) jsou chemické
prvky a jejich slouèeniny v pøirozeném stavu
nebo získané výrobním postupem vèetnì pøí-
sad a rozpou�tìdel nezbytných pro uchování
jejich stability s výjimkou rozpou�tìdel, která
mohou být z látky oddìlena beze zmìny jejího
slo�ení nebo stability.

Chemické pøípravky (CHP) jsou smìsi
nebo roztoky slo�ené ze dvou nebo více che-
mických látek.

Polymer je látka, která:
� má molekuly tvoøené øetìzcem monomér-

ních jednotek
� obsahuje více ne� polovièní hmotnostní

podíl molekul, které mají nejménì tøi mo-
nomérními jednotky spojené kovalentní
vazbou s dal�í nejménì jednou monomérní
jednotkou

� obsahuje ménì ne� polovièní hmotnostní
podíl molekul stejné molekulové hmotnosti

Distributor je právnická nebo fyzická
osoba oprávnìná k podnikání, která CHL nebo
CHP poskytuje dal�ím osobám a vlastnosti
CHL nebo CHP pøímo neovlivòuje.

Uvádìní na trh je zpøístupnìní CHL nebo
CHP jiné právnické nebo fyzické osobì vèetnì
dovozu.

Nakládání je ka�dá èinnost jejím� jsou
CHL a CHP pøedmìtem, zejména jejich výroba,
dovoz, vývoz, pou�ívání, skladování, balení,
oznaèování, vnitropodniková pøeprava a zne�-
kodòování.

Klasifikace je zhodnocení, zda mají CHL
nebo CHP jednu nebo více nebezpeèných
vlastnosti a jejich zaøazení do jednotlivých
skupin nebezpeènosti.

Nebezpeèné chemické látky a pøípravky.

Nebezpeèné chemické látky a pøípravky
jsou takové CHL a CHP, které jsou pro své ne-
bezpeèné vlastnosti klasifikované jako:
� výbu�né
� oxidující
� extrémnì hoølavé, vysoce hoølavé

Zákon è. 157/1998 Sb.,
o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù
a související provádìcí pøedpisy

Ing. Karel Bláha, CSc., 
øeditel odboru environmentálních rizik,

Ministerstvo �ivotního prostøedí
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� vysoce toxické, toxické, zdraví �kodlivé
� �íravé, drá�divé
� senzibilizující
� karcinogenní, mutagenní, toxické pro re-

produkci
� nebezpeèné pro �ivotní prostøedí

Klasifikaci CHL nebo CHP provádí do-
vozce nebo výrobce s výjimkou látek uvede-
ných v Seznamu klasifikovaných nebezpeè-
ných chemických látek.

Postup hodnocení nebezpeènosti CHL a
CHP, zpùsob jejich klasifikace a oznaèování
i Seznam klasifikovaných nebezpeèných che-
mických látek jsou uvedeny v naøízení vlády
è. 25/1999 Sb.

Pro klasifikaci CHP s obsahem nebezpeè-
ných látek uvedených v �Seznamu� se vyu�ije
koncentraèních limitù pro klasifikaci pøíprav-
kù obsahujících dané látky a pokud nejsou ty-
to limity stanoveny, pak se vyu�ije obecných
principù pro klasifikaci pøípravkù obsahujících
látky klasifikované jako nebezpeèné.

Na základì výsledkù klasifikace se nebez-
peèné CHL (CHP) oznaèují, to znamená, �e
jim jsou pøiøazeny pøíslu�né:
� výstra�né symboly nebezpeènosti
� oznaèení specifické rizikovosti (R-vìty)
� pokyny pro bezpeèné zacházení (S-vìty)

Pøi klasifikaci pøípravkù se nezohledòují
slo�ky, pøísady, pøímìsi a neèistoty klasifiko-
vané jako nebezpeèné, jejich� koncentrace je:
- v plynných pøípravcích

� ni��í ne� 0,02 obj. % u látek klasifiko-
vaných jako vysoce toxické

� ni��í ne� 0,01 obj. % u látek klasifiko-
vaných jako toxické, senzibilizující,
karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci

� ni��í ne� 1,0 obj. % u látek klasifikova-
ných jako zdraví �kodlivé, �íravé, drá�-
divé

- v jiných ne� plynných pøípravcích
� ni��í ne� 0,1 hm. % u látek klasifikova-

ných jako vysoce toxické, toxické, sen-
zibilizující, karcinogenní, mutagenní,
toxické pro reprodukci

� ni��í ne� 1,0 hm. % u látek klasifikova-
ných jako zdraví �kodlivé, �íravé, drá�-
divé

Zkou�ení nebezpeèných vlastností 
chemických látek a pøípravkù

Vlastnosti CHL a CHP pro úèely tohoto
zákona mohou být zkou�eny pouze stanovený-
mi metodami. Tyto metody stanoví:
� Èeský báòský úøad - vyhlá�kou è. 316/

1998 Sb., kterou se stanoví metoda pro
zji��ování výbu�nosti chemických látek a
pøípravkù

� Ministerstvo vnitra - vyhlá�kou è. 85/1999
Sb., kterou se stanoví metody pro zji��ová-
ní hoølavosti a oxidaèních vlastností che-
mických látek a chemických pøípravkù

� Ministerstvo zdravotnictví - vyhlá�kou
è. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody
pro zji��ování toxicity chemických látek a
pøípravkù

� Ministerstvo �ivotního prostøedí - vyhlá�-
kou è. 299/1998 Sb., kterou se stanoví me-

tody pro zji��ování fyzikálnì-chemických
a chemických vlastností chemických látek
a chemických pøípravkù a vlastností che-
mických látek a chemických pøípravkù ne-
bezpeèných pro �ivotní prostøedí
Zkou�et nebezpeèné vlastnosti chemic-

kých látek a pøípravkù mohou pouze právnické
a fyzické osoby, oprávnìné k podnikání, které
jsou dr�iteli osvìdèení o dodr�ování zásad
správné laboratorní praxe. Osvìdèení vydává
Ministerstvo �ivotního prostøedí na základì �á-
dosti a prokázání, �e má �adatel vypracovaný
program zabezpeèení systému jakosti podle
zásad správné laboratorní praxe.

Zásady správné laboratorní praxe, postup
pøi ovìøování jejich dodr�ování, postup vydá-
vání a odnímání osvìdèení a postup kontroly
dodr�ování zásad správné laboratorní praxe
jsou stanoveny ve vyhlá�ce Ministerstva �ivot-
ního prostøedí è. 305/1998 Sb.

Registrace nebezpeèných chemických
látek

Pøed uvedením takové látky, která není uve-
dena v seznamu látek, které nepodléhají regist-
raci na trh, je výrobce i dovoze povinen tuto lát-
ku zaregistrovat, a to i v pøípadì, �e je tato látka
obsa�ena v jiné látce jako pøísada, pøímìs, ne-
èistota nebo �e je obsa�ena v pøípravku jako
jedna z jeho slo�ek. Registrace je zapsání látky
Ministerstvem zdravotnictví do Registru látek.

�ádost o registraci musí obsahovat pøede-
psaný souhrn informací:
� jméno, pøíjmení, státní obèanství, bydli�tì

a identifikaèní èíslo, jde-li o fyzickou oso-
bu oprávnìnou k podnikání

� obchodní jméno, sídlo a identifikaèní èís-
lo, jde-li o právnickou osobu oprávnìnou
k podnikání

� obchodní jméno a sídlo zahranièního vý-
robce,

� základní údaje o látce
� klasifikaci látky
� bezpeènostní list

Nále�itosti �ádosti o registraci CHL, po-
stup pøi provádìní registrace, rozsah základ-
ních i doplòkových údajù o látce a podkladù,
které mají být dolo�eny, jsou stanoveny vy-
hlá�kou Ministerstva zdravotnictví è. 250/
1998 Sb., o registraci chemických látek.

Ministerstvo zdravotnictví má zveøejòovat
seznam registrovaných látek nejménì jeden-
krát roènì ve Vìstníku MZ.

Povinnosti registrace nepodléhají látky,
které jsou:
� uvedeny v Seznamu látek, které nepodlé-

hají povinnosti registrace, vydaném M�P
� uvádìny na trh jedním výrobcem nebo do-

vozcem (VaD) v mno�ství men�ím ne�
10 kg za kalendáøní rok, registrovány pod-
le zvlá�tního zákona (napø. zákon o léèi-
vech, krmivech, potravinách a tabákových
výrobcích apod.), pokud po�adavky na re-
gistraci odpovídají po�adavkùm stanove-
ným tímto zákonem è. 157/1998 Sb.

� slo�ky pøípravkù, nebo pøísady, pøímìsi a
neèistoty, jejich� koncentrace nepøevy�ují
mno�ství, která se neberou v úvahu pøi kla-
sifikaci pøípravkù

� uvádìny na trh jedním VaD v mno�ství
men�ím ne� 100 kg za kalendáøní rok vý-
hradnì pro potøeby vìdeckého výzkumu a
vývoje nebo za úèelem zji�tìní jejich vlast-
ností nebo výhradnì k pou�ití v laborato-
øích

� uvádìny na trh jedním VaD v mno�ství
men�ím ne� 1000 kg za kalendáøní rok vý-
hradnì pro potøeby aplikovaného výzkumu
a vývoje, a to 1 rok od uskuteènìní první
dodávky

� registrované v zahranièí za podmínek srov-
natelných s tímto zákonem

� polymery, pokud obsahují ménì ne� 2 %
jakéhokoli monoméru neregistrovaného
v souladu se zákonem

Uvádìní nebezpeèných látek 
a pøípravkù na trh

Pøed uvedením nebezpeèné látky a pøí-
pravku na trh jsou DaV kromì klasifikace a re-
gistrace látek podléhajících registraci povinni
zpracovat bezpeènostní list. Jeho forma a ob-
sah jsou uvedeny ve vyhlá�ce Ministerstva
prùmyslu a obchodu è. 27/1999 Sb. Bezpeè-
nostní list obsahuje identifikaèní údaje o vý-
robci a dovozci, údaje o nebezpeèné látce nebo
pøípravku, o zkou�ení nebezpeèné látky nebo
pøípravku na zvíøatech a údaje potøebné pro
ochranu zdraví èlovìka a �ivotního prostøedí.
Tento bezpeènostní list musí DaV a distributor
poskytnout:
� Ministerstvu zdravotnictví
� jiné právnické a fyzické osobì oprávnìné k

podnikání nejpozdìji pøi prvním pøedání
nebezpeèné látky nebo pøípravku
VaD a distributor smìjí uvést na trh nebez-

peèné CHL a CHP pouze tehdy, jestli�e jsou v
nále�itých obalech a jestli�e jsou oznaèeny
podle svých nebezpeèných vlastností.
Oznaèení musí být provedeno v èeském jazyce
a musí obsahovat tyto údaje:
� chemický nebo obchodní název nebezpeè-

né látky nebo pøípravku
� jméno, pøíjmení (název), bydli�tì (sídlo) a

identifikaèní èíslo výrobce, dovozce a té oso-
by, která uvádí látku nebo pøípravek na trh

� výstra�né symboly nebezpeènosti
� oznaèení specifické rizikovosti (R-vìty)
� pokyny pro bezpeèné zacházení (S-vìty)
� návod k pou�ití a pokyny pro pøedlékaø-

skou první pomoc, pokud se jedná o ne-
bezpeèné látky a pøípravky, které budou
prodávány v maloobchodì
Zpùsob provedení a oznaèení obalù nebez-

peèných chemických látek a pøípravkù jsou
stanoveny ve vyhlá�ce Ministerstva prùmyslu
a obchodu è. 26/1999 Sb.

Omezení pøi uvádìní nebezpeèných 
látek a pøípravkù na trh.

Výrobce, dovozce a distributor nesmìjí
uvádìt na trh nebezpeèné látky a pøípravky
uvedené v pøíloze è. 2 zákona - to je polychlo-
rované bifenyly a terfenyly ani pøípravky, které
je obsahující v mno�ství vy��ím ne� 0,005 %
hm. Dále nesmìjí uvádìt na trh:
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� azbestová vlákna (krokydolit, amosit, an-
tochylit, aktinolit, tremot),

� monomethyltetrachlordiphenylmethan, 
� monomethyldichlordiphenylmethan, 
� monomethyldibromdifenylmethan. 

Seznam dal�ích nebezpeèných látek a pøí-
pravkù, jejich� výroba, uvádìní na trh a pou�í-
vání jsou omezeny, je uveden ve vyhlá�ce
Ministerstva �ivotního prostøedí è. 301/1998 Sb.

Nebezpeèné látky nebo pøípravky uvedené
v této vyhlá�ce se smìjí:
� vyrábìt, uvádìt na trh nebo pou�ívat pou-

ze ke stanoveným úèelùm nebo ve stano-
vené kvalitì

� pou�ívat pouze stanoveným zpùsobem ne-
bo za stanovených podmínek

� pøedávat jen urèeným osobám
� vyrábìt, uvádìt na trh nebo pou�ívat po

oznámení a se souhlasem okresního úøadu,
nebo splòují-li prokazatelnì stanovené po-
�adavky na jejich spolehlivost a bezpeè-
nost
Seznam CHL a CHP, jejich� dovoz nebo

vývoz je mo�ný pouze se souhlasem Minister-
stva �ivotního prostøedí je uveden ve vyhlá�ce
M�P è. 302/1998 Sb.

Dovozce nebo vývozce tìchto nebezpeè-
ných látek nebo pøípravkù jsou povinni po�á-
dat ministerstvo o souhlas s jejich dovozem
nebo vývozem nejpozdìji 60 dní pøed uskuteè-
nìním této akce.

O souhlas není nutno �ádat v pøípadì, �e
má být dovezeno nebo vyvezeno mno�ství ne-
pøevy�ující 1 kg vybrané nebezpeèné látky ne-
bo pøípravku za kalendáøní rok pro jednu práv-
nickou nebo fyzickou osobu oprávnìnou
k podnikání za úèelem vìdeckého výzkumu a
vývoje.

Balení a oznaèení dová�ených a vyvá�e-
ných vybraných nebezpeèných látek a pøíprav-
kù musí vyhovovat po�adavkùm zákona
o �chemických látkách�. Oznaèení musí být
v jazyce zemì urèení nebo oblasti pøedpoklá-
daného u�ívání. Prùvodní doklady týkající se
nebezpeèných látek a pøípravkù musí dovozce
a vývozce pøedlo�it celním orgánù.

Omezení prodeje nebezpeèných CHL
a CHP v maloobchodì

Nikdo nesmí prodávat ani darovat spotøe-
bitelùm ani jiným nepodnikajícím fyzickým
osobám nebezpeèné látky a pøípravky klasifi-
kované jako vysoce toxické, karcinogenní,
mutagenní, toxické pro reprodukci.

Právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání nesmìjí prodávat nebo darovat ani
nebezpeèné látky a pøípravky klasifikované ja-
ko toxické a �íravé osobám mlad�ím 18 let ne-
bo osobám zcela nebo zèásti zbaveným zpùso-
bilosti k právním úkonùm.

Látky a pøípravky klasifikované jako to-
xické nebo �íravé nesmìjí být prodávány ve
stáncích, pojízdných prodejnách ani do pøine-
sených nádob. Tyto látky a pøípravky musí být
ulo�eny oddìlenì od ostatního zbo�í a uchová-
vány v pùvodních obalech.

Nakládání s nebezpeènými CHL a CHP
a autorizace

Pøi nakládání s nebezpeènými látkami a
pøípravky je ka�dý povinen øídit se výstra�ný-
mi symboly nebezpeènosti, vìtami oznaèující-
mi specifickou nebezpeènost a bezpeènostními
pokyny pro zacházení.

Právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání smìjí nakládat s látkami a pøí-
pravky, které jsou klasifikované jako nebez-
peèné, pouze tehdy, je-li pro nì tato èinnost za-
ji�tìna fyzickými osobami autorizovanými
podle citovaného zákona.

Autorizace se nevy�aduje pokud právnické
a fyzické osoby oprávnìné k podnikání naklá-
dají s nebezpeènými látkami a pøípravky klasi-
fikovanými jako hoølavé, zdraví �kodlivé, �íra-
vé, drá�divé a senzibilizující v mno�ství ni�-
�ím ne� 1 t za kalendáøní rok.

Autorizaci udìluje M�P na základì �ádos-
ti fyzické osobì, která splòuje podmínky bezú-
honnosti, odborné a zdravotní zpùsobilosti a
zpùsobilosti k právním úkonùm a která má trva-
lý pobyt na území ÈR - vyhlá�ka Ministerstva
�ivotního prostøedí è. 302/1998 Sb.

Autorizace je podmínkou pro udìlení sou-
hlasu okresního úøadu vydaného správním roz-
hodnutím k nakládání právnických a fyzických
osob oprávnìných k podnikání s nebezpeèný-
mi látkami a pøípravky.

O souhlas k nakládání je nutno po�ádat pøi
pou�ívání pøi výkonu èinnosti sumy CHL a
CHP, které mají alespoò jednu z uvedených ne-
bezpeèných vlastností - jsou výbu�né, oxidují-
cí, extrémnì hoølavé, vysoce hoølavé, vysoce
toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro
reprodukci a nebezpeèné pro �ivotní prostøedí
- v mno�ství vy��ím ne� 10 t za kalendáøní rok.

Vedení evidence a oznamování 
nebezpeèných látek a pøípravkù

Výrobce, dovozce a distributor nebezpeè-
né látky nebo pøípravku je povinen vést evi-
denci o druhu, mno�ství a vlastnostech látky
nebo pøípravku.

Výrobce, který vyrobí, a dovozce, který
doveze nebezpeènou látku samotnou nebo ob-
sa�enou v pøípravku v mno�ství vy��ím ne�
10 t za kalendáøní rok, je povinen písemnì
oznámit Ministerstvu �ivotního prostøedí údaje
o druhu nebezpeèné látky, mno�ství a jejích
vlastnostech za ka�dý kalendáøní rok.

Právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání pøi nakládání s vysoce toxickými
nebo toxickými látkami a pøípravky jsou po-
vinni do 15 dnù ode dne pøevzetí dodávky pí-
semnì oznámit pøíslu�nému orgánu hygienické
slu�by pøevzetí dodávky a maximální sklado-
vané mno�ství a zaslat pøíslu�né bezpeènostní
listy.

Právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání, které provádìjí hubení �kodli-
vých �ivoèichù, rostlin a mikroorganismù, jsou
povinny pøi pou�ití vysoce toxických nebo to-
xických látek a pøípravkù písemnì oznámit tuto

skuteènost nejpozdìji 48 hodin pøed zapoèetím
této èinnosti okresnímu hygienikovi a obecní-
mu úøadu pøíslu�ným podle místa provádìní
èinnosti.

Ustanovení pøechodná a závìreèná

� Klasifikaci CHL a CHP jsou výrobci a do-
vozci povinni splnit do jednoho roku ode
dne nabytí úèinnosti zákona.

� Registraci jsou výrobci a dovozci povinni
splnit do tøí let ode dne nabytí úèinnosti zá-
kona.

� Ustanovení týkající se balení a oznaèování
nebezpeèných CHL a CHP, jejich uvádìní
na trh, autorizace k nakládání s nimi, do-
vozu a vývozu vybraných nebezpeèných
CHL a CHP a bezpeènostního listu musí
být splnìna do jednoho roku ode dne na-
bytí úèinnosti zákona.

� Fyzické osoby odbornì zpùsobilé pro za-
cházení s jedy podle naø. vl. è. 192/1988
Sb. se pova�ují za odbornì zpùsobilé pro
nakládání s CHL a CHP vysoce toxickými
a toxickými ve smyslu zákona po dobu tøí
let ode dne nabytí úèinnosti zákona.

� Právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání provozující vázanou �ivnost
�Výroba jedù a �íravin, s výjimkou jedù
zvlá�� nebezpeèných� nebo �Prodej jedù,
�íravin a pesticidù� na základì �ivnosten-
ského oprávnìní získaného do nabytí úèin-
nosti zákona mohou provozovat tyto �iv-
nosti po dobu jednoho roku ode dne naby-
tí úèinnosti zákona.

Poznámka redakce:

Ve Vìstníku è. 13/1999 je uveøejnìn Seznam
dr�itelù osvìdèení autorizaci k nakládání s ne-
bezpeènými chemickými látkami a chemickými
pøípravky ke dni 30. 11. 1999. Tento seznam je
pøístupný i v Elektronické enviromentální
knihovnì na adrese: http://www.env.cebin.cz
(periodika - vìstník).
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Oblast prevence vzniku záva�ných prùmy-
slových havárií nebyla dosud legislativnì za-
ji�tìna tak, aby odpovídala souèasným po�a-
davkùm na ochranu èlovìka, hospodáøských
zvíøat, �ivotního prostøedí a majetku, vyjádøe-
ným smìrnicemi ES, úmluvami OSN a dopo-
ruèeními OECD. Nebyly zákonným zpùsobem
stanoveny povinnosti jednotlivých subjektù na
realizaci prevence vzniku záva�ných havárií.
Rovnì� stávající informaèní zaji�tìní neposky-
tovalo dostatek vèasných informací potøebných
pro vytváøení úèinného systému prevence zá-
va�ných havárií. Informace o zdrojích rizik
v okresech nebyly získávány systémovì a ne-
byly pravidelnì aktualizovány. Na dostateèné
úrovni nebyla zabezpeèena informovanost
obyvatelstva o existujících rizicích a �ádoucím
chování pro pøípad vzniku záva�né havárie.

Tyto skuteènosti dokresluje nejen výskyt
havárií negativnì pùsobících na zdraví èlovì-
ka, hospodáøských zvíøat a �ivotní prostøedí,
ale i nárùst záva�nosti jejich následkù. Navíc
v dùsledku privatizace (rozpad velkých podni-
kù a nárùst poètu malých a støedních podnikù)
lze oèekávat dal�í zvy�ování výskytu ne�ádou-
cích mimoøádných událostí, proto�e v tìchto
podnicích není dostateènì vytváøen systém
prevence vzniku záva�ných havárií.

Problematika prevence prùmyslových ha-
várií se dotýká øady právních pøedpisù a pod-
zákonných norem, které definují buï pouze
obecné zásady, nebo naopak detailnì zpraco-
vávají nìkterý z dílèích aspektù prevence ha-
várií (vzduch, voda). Uvedené právní pøedpisy
v�ak netvoøily systém, který by zajistil ochra-
nu zdraví èlovìka, hospodáøských zvíøat, �i-
votního prostøedí a majetku pøed následky zá-
va�ných prùmyslových havárií.

Novì navr�ená právní úprava je základním
nástrojem zejména pro prevenci záva�ných ha-
várií, harmonizuje ná� právní systém s po�a-
davky ES a OECD a splòuje podmínky pro pøi-
stoupení k mezinárodním úmluvám na tomto
úseku. Tato úprava stanovuje také povinnosti
vzhledem k náhradì �kod vzniklých v dùsled-
ku havárie.

Mezinárodní souvislosti a vazba
na právní pøedpisy ES a OECD

V rámci ES byla problematika prevence
záva�ných havárií upravena do února 1997
Smìrnicí 82/501/EHS a jejími dodatky a ná-
slednì Smìrnicí Rady EU 96/82/ES o øízení ri-
zik záva�ných havárií v souvislosti s nebezpeè-
nými látkami (Seveso II), která je v èlenských
zemích EU uplatòována od února 1999, kdy

Smìrnice 82/501/EHS pozbyla platnost.
V dvouletém pøechodném období se uplatòo-
valy smìrnice obì.

Smìrnice 96/82/ES ukládá provozovate-
lùm, v jejich� podnicích se nachází definované
mno�ství jmenovitì uvedených látek a skupin
látek podle jejich nebezpeènosti, povinnost
identifikovat a zhodnotit rizika havárií, pøi-
jmout pøíslu�ná bezpeènostní opatøení, splnit
ohla�ovací a informaèní povinnost a zajistit
výcvik a potøebné vybavení pro pøípad havárie.

Tam, kde se jedná o rizika vzniku havárií
se záva�nými následky pro zdraví a �ivotní
prostøedí, ukládá povinnost formulovat bez-
peènostní politiku podniku (bezpeènostní pro-
gram) a zavést bezpeènostní management,
zpracovat bezpeènostní zprávu, kterou musí
schválit pøíslu�ný správní úøad a vypracovat
vnitøní a vnìj�í havarijní plány.

Pøíslu�ným správním úøadùm ukládá ze-
jména povinnosti uplatòovat bezpeènostní hle-
diska v územním plánování, vytvoøit havarijní
informaèní systém, zajistit informování obyva-
telstva ohro�eného mo�nou havárií a vytvoøit
efektivní zpùsob kontroly plnìní povinností
provozovatelù.

Smìrnice dále zakotvuje po�adavek na vy-
tvoøení jednotného evropského informaèního
systému jak v oblasti prevence, tak i pro pøípad
vzniku záva�né havárie, umo�òujícího pøístup
k informacím dùle�itým pro dal�í rozvoj systé-
mu prevence vzniku záva�ných havárií.

Platné právní pøedpisy ES zahrnují:
� Smìrnici Rady EU 96/82/ES o øízení rizik

záva�ných havárií v souvislosti s nebez-
peènými látkami (Seveso II),

� Rozhodnutí Komise týkající se dotazníku
ke Smìrnici Rady 96/82/ES o øízení rizik
záva�ných havárií v souvislosti s nebez-
peènými látkami, a

� Rozhodnutí Rady 98/685/ES o uzavøení Ú-
mluvy o úèincích prùmyslových havárií,
pøesahujících hranice státù.

V systému nástrojù politiky �ivotního pro-
støedí OECD je prevence havárií pøedmìtem 5
pøedpisù. Seznam tìchto pøedpisù, které jsou
zároveò implementovány do nového zákona,
je uveden v pøíloze 1 dùvodové zprávy.

Dokumenty OECD zahrnují:
� Hlavní zásady pro prevenci havárií spoje-

ných s chemickými látkami (Monografie
�ivotní prostøedí è. 51). V tìchto zásadách
je zdùraznìna nezbytnost zavedení bez-
peènostního managementu v podnicích,
význam územního plánování pro minima-
lizaci mo�ných následkù havárií, pøiprave-
nosti na likvidaci havárií vèetnì vytvoøení
dvou- a mnohostranných programù pomoci.

� Øídicí smìrnice zamìøené na ochranu pøed
haváriemi s úèastí chemických látek v pøísta-
vech Monografie �ivotní prostøedí è. 118),

� Rozhodnutí Rady o výmìnì informací
o mo�ných haváriích s vlivem pøesahují-
cím hranice státu C(88)85,

� Rozhodnutí-doporuèení Rady o poskyto-
vání informací veøejnosti a úèasti veøejnos-
ti v rozhodovacím procesu vztahujícím se
k prevenci a likvidaci havárií, pøi kterých
se vyskytují nebezpeèné látky C(88)85,

� Doporuèení Rady o prevenci, pøipravenos-
ti a likvidaci chemických havárií C(92)1.

Úèel zákona

Zákon stanoví systém prevence záva�ných
havárií pro objekty a zaøízení, v nich� je umís-
tìna vybraná nebezpeèná chemická látka nebo
chemický pøípravek v mno�ství stejném nebo
vìt�ím, ne� je mno�ství uvedené v pøíloze è. 1
k tomuto zákonu.

Pøedmìt zákona
Zákon upravuje

a) povinnosti právnických osob a fyzických
osob, které vlastní nebo u�ívají objekt ne-
bo zaøízení, v nìm� je umístìna vybraná
nebezpeèná chemická látka nebo chemic-
ký pøípravek v mno�ství stejném nebo vìt-
�ím, ne� je mno�ství uvedené v pøíloze è. 1
k tomuto zákonu, jako� i povinnosti ostat-
ních právnických osob a fyzických osob
pøi zabezpeèování prevence záva�ných ha-
várií podle tohoto zákona,

b) zpùsob zaøazení objektu nebo zaøízení do
pøíslu�ných skupin podle umístìného dru-
hu a mno�ství vybrané nebezpeèné che-
mické látky nebo chemického pøípravku, 

c) poskytování informací veøejnosti pøi pre-
venci záva�ných havárií v objektu nebo za-
øízení v nìm� je umístìna vybraná nebez-
peèná chemická látka nebo chemický pøí-
pravek, a

d) výkon státní správy na úseku prevence zá-
va�ných havárií zpùsobených vybranými
nebezpeènými chemickými látkami nebo
chemickými pøípravky.

Na co se zákon nevztahuje
Tento zákon se nevztahuje na vojenské ob-

jekty a vojenská zaøízení, skládky odpadù, sil-
nièní, �eleznièní a vodní dopravu mimo objek-
ty a zaøízení a na leteckou dopravu, vèetnì do-
èasného skladování, nakládky a vykládky bì-
hem dopravy, pøepravu v potrubích, vèetnì
souvisejících pøeèerpávacích stanic postave-
ných mimo objekt a zaøízení, geologické prá-
ce, hornickou èinnost a èinnost provádìnou
hornickým zpùsobem, a na rizika spojená s io-
nizujícím záøením.

Základní pojmy
Mezi základními pojmy jsou uvedeny ty,

které jsou pøímo pou�ity v textu zákona a u ni-
ch� je zapotøebí jasné vymezení. Pro úèely to-
hoto zákona se rozumí:
a) prevencí organizaèní a technická opatøení

nebo èinnosti, jejich� cílem je pøedejít zá-
va�né havárii a vytvoøit podmínky pro za-
ji�tìní havarijní pøipravenosti,

Ing. Eduard Malá�ek, CSc.,

odbor environmentálních rizik,
Ministerstvo �ivotního prostøedí

Návrh zákona o prevenci záva�ných havárií
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b) nebezpeènou látkou vybraná nebezpeèná
chemická látka nebo chemický pøípravek,
které vykazují jednu nebo více nebezpeè-
ných vlastností klasifikovaných podle zá-
kona è. 157/1998 Sb., o chemických lát-
kách a pøípravcích a o zmìnì nìkterých
dal�ích zákonù a jsou uvedeny v pøíloze
è. 1 k tomuto zákonu,

c) záva�nou havárií mimoøádná, èásteènì ne-
bo zcela neovladatelná, èasovì a prostoro-
vì ohranièená událost, která vznikla nebo
její� vznik bezprostøednì hrozí v souvis-
losti s u�íváním objektu nebo zaøízení,
v nìm� je nebezpeèná látka vyrábìna,
zpracovávána, pou�ívána, pøepravována
nebo skladována, a která vede k bezpro-
støednímu nebo následnému záva�nému
po�kození nebo ohro�ení �ivota a zdraví
obèanù, hospodáøských zvíøat, �ivotního
prostøedí nebo ke �kodì na majetku, která
pøesahuje limity uvedené v pøíloze è. 3
k tomuto zákonu,

d) objektem celý prostor, popøípadì soubor
prostorù, v nìm� je umístìna nebezpeèná
látka v jednom nebo více zaøízeních, vèet-
nì spoleèných nebo souvisejících infra-
struktur a èinností, ve vlastnictví nebo
v u�ívání provozovatele,

e) zaøízením technická nebo technologická
jednotka, ve které je nebezpeèná látka vy-
rábìna, zpracovávána, pou�ívána, pøepra-
vována nebo skladována,

f) rizikem záva�né havárie pravdìpodobnost
vzniku záva�né havárie a jejích mo�ných
následkù, které by mohly nastat bìhem ur-
èitého období nebo za urèitých okolností,

g) provozovatelem ka�dá právnická osoba
nebo fyzická osoba, která ke dni úèinnosti
tohoto zákona u�ívá nebo bude u�ívat ob-
jekt nebo zaøízení, v nìm� je nebo bude ne-
bezpeèná látka umístìna v mno�ství stej-
ném nebo vìt�ím, ne� je mno�ství uvedené
ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uve-
dených v pøíloze è. 1 k tomuto zákonu,

h) umístìním nebezpeèné látky pøítomnost
nebezpeèné látky, která je nebo bude vyrá-
bìna, zpracovávána, pou�ívána, pøepravová-
na nebo skladována v objektu nebo zaøízení
nebo která se mù�e nahromadit v objektu
nebo zaøízení pøi vzniku záva�né havárie,

i) kumulativními a synergickými úèinky zvý-
�ení rizika vzniku záva�né havárie a zá-
va�nosti jejích následkù v dùsledku blíz-
kosti dal�ího objektu nebo zaøízení,
v nìm� je umístìna nebezpeèná látka,

j) vyjádøením veøejnosti písemné vyjádøení
ka�dé fyzické osoby k bezpeènostnímu
programu prevence záva�né havárie nebo
bezpeènostní zprávì nebo vnìj�ímu hava-
rijnímu plánu anebo jejich aktualizaci
v prùbìhu jejich veøejného projednávání,

k) vrchním státním dozorem na úseku pre-
vence záva�ných havárií státní dozor
Ministerstva �ivotního prostøedí (dále jen
�ministerstvo�) nad dodr�ováním povin-
ností stanovených tímto zákonem,

l) zónou havarijního plánování území v oko-
lí objektu nebo zaøízení, v nìm� okresní
úøad, v jeho� územním obvodu se nachází
objekt nebo zaøízení, kde je umístìna ne-
bezpeèná látka (dále jen �okresní úøad�),

uplatòuje po�adavky havarijního plánová-
ní formou vnìj�ího havarijního plánu
a v nìm� zaji��uje veøejné projednávání
stanovených dokumentù.

Obecné podmínky prevence záva�ných
havárií
Ka�dá právnická osoba a fyzická osoba,

která vlastní nebo u�ívá anebo bude vlastnit
nebo u�ívat objekt nebo zaøízení, v nìm� je ne-
bo bude umístìna nebezpeèná látka, je povin-
na zaøadit objekt nebo zaøízení do pøíslu�né
skupiny v pøípadì, kdy mno�ství nebezpeèné
látky umístìné v objektu nebo zaøízení je stej-
né nebo vìt�í, ne� je mno�ství uvedené ve
sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II uvedených
v pøíloze è. 1 k tomuto zákonu.

Je-li v objektu nebo zaøízení umístìno více
nebezpeèných látek v mno�ství men�ím, ne� je
uvedeno ve sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II
uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu, musí ka�dá
právnická osoba a fyzická osoba, která vlastní
nebo u�ívá takový objekt nebo zaøízení, pro-
vést souèet pomìrných mno�ství umístìných
nebezpeèných látek podle vzorce uvedeného
v pøíloze è. 1 k zákonu.

Osoby uvedené v pøedchozích odstavcích
zaøadí objekt nebo zaøízení do skupiny A pod-
le pøílohy è. 1 k zákonu, pokud
a) mno�ství nebezpeèné látky umístìné v ob-

jektu nebo zaøízení je stejné nebo vìt�í,
ne� je mno�ství uvedené ve sloupci 1,
a souèasnì je men�í ne� mno�ství uvede ve
sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II uvede-
né v pøíloze è. 1 k zákonu, nebo

b) souèet pomìrných mno�ství nebezpeèných
látek zji�tìný podle vzorce a za podmínek
uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu je roven
nebo je vìt�í ne� 1.

Vý�e uvedené osoby zaøadí objekt nebo
zaøízení do skupiny B podle pøílohy è. 1 k zá-
konu, pokud
a) mno�ství nebezpeèné látky umístìné v ob-

jektu nebo zaøízení je stejné nebo vìt�í,
ne� je mno�ství uvedené ve sloupci 2 ta-
bulky I nebo tabulky II uvedené v pøíloze
è. 1 k zákonu, nebo

b) souèet pomìrných mno�ství nebezpeèných
látek zji�tìný podle vzorce a za podmínek
uvedených v pøíloze è. 1 k zákonu je roven
nebo je vìt�í ne� 1.
Okresní úøad, který vyhodnocuje mo�nost

vzniku kumulativních a synergických úèinkù
vyplývajících z polohy okolních objektù nebo
zaøízení a z druhu a mno�ství v nich umístìné
nebezpeèné látky, mù�e na základì tohoto vy-
hodnocení urèit objekty a zaøízení, jejich� vzá-
jemná poloha zvy�uje riziko záva�né havárie.
Tuto skuteènost okresní úøad neprodlenì sdìlí
provozovateli urèeného objektu. Takto urèení
provozovatelé objektù nebo zaøízení jsou po-
vinni vzájemnì spolupracovat pøi hodnocení
rizika záva�né havárie a pøi zpracování bez-
peènostního programu prevence záva�né havá-
rie, bezpeènostní zprávy a havarijních plánù
podle tohoto zákona. Provozovatel objektu ne-
bo zaøízení, o jeho� zaøazení do skupiny A roz-
hodl okresní úøad, je povinen plnit v�echny po-
vinnosti provozovatelù objektù nebo zaøízení
zaøazených do skupiny A.

Poji�tìní odpovìdnosti za �kody
Provozovatel je povinen uzavøít smlouvu

o poji�tìní odpovìdnosti za �kody, které mo-
hou vzniknout následkem záva�né havárie.
Tímto ustanovením není dotèeno zákonné po-
ji�tìní podle zvlá�tního pøedpisu. Musí být po-
ji�tìn po celou dobu, po kterou splòuje pod-
mínky pro zaøazení objektu nebo zaøízení do
skupiny A nebo B. Provozovatel musí uzavøít
smlouvu o poji�tìní pøed uvedením nového ob-
jektu nebo zaøízení do zku�ebního provozu;
není-li zku�ební provoz provádìn, pøed uvede-
ním do trvalého u�ívání.

Vý�e pojistné èástky musí odpovídat roz-
sahu mo�ných �kod, který je vyjádøen ve
schváleném bezpeènostním programu preven-
ce záva�né havárie nebo ve schválené bezpeè-
nostní zprávì. Ovìøenou kopii smlouvy o po-
ji�tìní odpovìdnosti za �kody, které mohou
vzniknout následkem záva�né havárie, je pro-
vozovatel povinen pøedlo�it okresnímu úøadu
nejpozdìji do 30 dnù ode dne jejího uzavøení.
Provozovatel je dále povinen bezodkladnì
oznámit okresnímu úøadu ka�dou zmìnu v po-
ji�tìní.

Hodnocení rizik záva�né havárie
Provozovatel je povinen zhodnotit rizika

záva�né havárie. Toto hodnocení rizik záva�né
havárie musí zahrnovat zejména urèení zdrojù,
pravdìpodobnosti a záva�nosti rizik, vyjádøení
rizik ohro�ení �ivota a zdraví obèanù, hospo-
dáøských zvíøat, �ivotního prostøedí a majetku,
popis mo�ných následkù záva�né havárie, fi-
nanèní vyjádøení rozsahu pøedpokládaných
�kod, a posouzení pøijatelnosti rizik. Zásady
hodnocení rizik záva�né havárie stanoví
Ministerstvo právním pøedpisem.

Oznámení o zaøazení objektu nebo zaøí-
zení do pøíslu�né skupiny
Oznámení o zaøazení objektu nebo zaøíze-

ní do pøíslu�né skupiny (dále jen �oznámení�)
je dokument, jím� provozovatel oznámí okre-
snímu úøadu základní identifikaèní údaje o ob-
jektu nebo zaøízení, uvede v nìm seznam
umístìných nebezpeèných látek podle jejich
druhu a mno�ství, zaøazení objektu nebo zaøí-
zení do skupiny A nebo B a hodnocení rizik
záva�né havárie. Oznámení je provozovatel
povinen zpracovat podle vzoru uvedeného
v pøíloze è. 2 k zákonu.

Oznámení podle odstavce 1 je provozova-
tel nového objektu nebo zaøízení povinen do-
ruèit okresnímu úøadu souèasnì s prohlá�ením
o pøedlo�ení návrhu na zahájení územního øí-
zení o jeho umístìní, popøípadì té� o pøedlo�e-
ní �ádosti o stavební povolení nebo �ádosti
o dodateèné povolení stavby podle zvlá�tního
pøedpisu v pøípadì, kdy územní rozhodnutí ne-
bylo vydáno.

Oznámení o zmìnì podmínek v nebo zaøí-
zení je provozovatel povinen doruèit okresní-
mu úøadu do 1 mìsíce po ka�dé zmìnì druhu
nebo mno�ství umístìné nebezpeèné látky ne-
bo jejích vlastností anebo po ka�dé zmìnì
technologie, ve které je nebezpeèná látka pou-
�ita, pokud tyto zmìny vedou ke zmìnì bez-
peènosti u�ívání objektu nebo zaøízení. Toto
oznámení je provozovatel povinen doruèit o-
kresnímu úøadu do 1 mìsíce té� od ukonèení
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èinnosti v objektu nebo zaøízení nebo ode dne,
kdy se na nìj pøestanou vztahovat povinnosti
podle tohoto zákona.

Bezpeènostní program prevence záva�-
né havárie
Bezpeènostní program prevence záva�né

havárie (dále jen �program�) je dokument
zpracovaný provozovatelem, který stanoví
systém øízení bezpeènosti v objektu nebo zaøí-
zení. Provozovatel objektu nebo zaøízení je po-
vinen zpracovat program a podle nìj postupo-
vat v pøípadì, �e objekt nebo zaøízení zaøadí do
skupiny A.

V programu je provozovatel povinen uvést
celkové cíle a zásady prevence záva�né havá-
rie a popis systému øízení bezpeènosti zaji��u-
jícího plnìní stanovených cílù. Popis systému
øízení bezpeènosti musí obsahovat zejména
zpùsob øízení bezpeènosti, zabezpeèení øízení
bezpeènosti vèetnì úèasti zamìstnancù, hod-
nocení rizik záva�né havárie, plánování a za-
vádìní preventivních bezpeènostních opatøení,
zpùsob sledování realizace preventivních bez-
peènostních opatøení, a zpùsob kontroly plnìní
stanovených cílù a zásad prevence záva�né ha-
várie.

Provozovatel je povinen na základì sdìle-
ní okresního úøadu do programu zahrnout pre-
ventivní bezpeènostní opatøení vztahující se
k mo�nému vzniku kumulativních a synergic-
kých úèinkù záva�né havárie, vyplývajících
z polohy okolních objektù nebo zaøízení
a z druhu a mno�ství v nich umístìné nebez-
peèné látky. Dále je povinen pøedlo�it tento
program ke schválení okresnímu úøadu.
Provozovatel, který bude u�ívat nový objekt
nebo zaøízení, je povinen pøedlo�it program ke
schválení okresnímu úøadu spolu s prohlá�e-
ním o pøedlo�ení návrhu na vydání územního
rozhodnutí o umístìní objektu nebo zaøízení,
popøípadì o pøedlo�ení �ádosti o stavební po-
volení nebo �ádosti o dodateèné povolení stav-
by v pøípadì, kdy územní rozhodnutí nebylo
vydáno.

Okresní úøad za�le program nebo jeho ak-
tualizaci obsahující pøedepsané nále�itosti ne-
prodlenì k vyjádøení ministerstvu, dotèeným
orgánùm státní správy a dotèeným obcím té�
za úèelem informování veøejnosti.
Ministerstvo a dotèené orgány státní správy
k programu nebo k jeho aktualizaci za�lou o-
kresnímu úøadu své vyjádøení nejpozdìji do 60
dnù ode dne jeho obdr�ení. Ve stejné lhùtì za-
�lou okresnímu úøadu dotèené obce své vyjá-
døení a vyjádøení veøejnosti.

Okresní úøad na základì vyjádøení minis-
terstva, dotèených orgánù státní správy, dotèe-
ných obcí a veøejnosti pak vydá rozhodnutí,
kterým program nebo jeho aktualizaci schválí,
nebo vyzve provozovatele k odstranìní zji�tì-
ných nedostatkù programu. Okresní úøad za�le
kopii svého rozhodnutí Ministerstvu �ivotního
prostøedí k informaci.

Provozovatel je povinen seznámit se
schváleným programem zamìstnance v objek-
tu nebo u zaøízení. Dále je povinen bezodklad-
nì zajistit aktualizaci programu po ka�dé zmì-
nì druhu nebo mno�ství umístìné nebezpeèné
látky nebo jejích vlastností anebo po ka�dé
zmìnì technologie, ve které je nebezpeèná lát-

ka pou�ita, pokud tato zmìna vede ke zmìnì
bezpeènosti u�ívání objektu nebo zaøízení.
Aktualizaci je provozovatel povinen bezod-
kladnì pøedlo�it okresnímu úøadu ke schvále-
ní. U�ívání nového objektu nebo zaøízení ne-
smí být zahájeno, dokud rozhodnutí o schvále-
ní programu okresním úøadem nenabude práv-
ní moci. Provozovatel nového objektu nebo za-
øízení, které jsou stavbou, je povinen pøedlo�it
ke kolaudaènímu øízení pravomocné rozhod-
nutí okresního úøadu o schválení programu.
Toto rozhodnutí je provozovatel povinen pøed-
lo�it té� k �ádosti o povolení zmìny v u�ívání
stavby, pokud by nový úèel u�ívání stavby
souvisel s umístìním nebezpeèné látky uvede-
né v pøíloze è. 1 k zákonu. Rozsah a zpùsob
zpracování programu stanoví ministerstvo
právním pøedpisem.

Bezpeènostní zpráva
Bezpeènostní zpráva je dokument zpraco-

vaný provozovatelem, který obsahuje program
s podrobným zpracováním hodnocení rizika
záva�né havárie, hodnocení rozsahu mo�ných
�kod a popis preventivních bezpeènostních
opatøení v objektu nebo zaøízení.

Provozovatel objektu nebo zaøízení je po-
vinen zpracovat bezpeènostní zprávu a podle
ní postupovat v pøípadì, �e objekt nebo zaøíze-
ní zaøadí do skupiny B. V bezpeènostní zprávì
je provozovatel povinen uvést popis programu,
popis a grafické vymezení okolí objektu nebo
zaøízení, popis objektu nebo zaøízení, podrob-
né hodnocení rizik záva�né havárie, podrobný
popis preventivních bezpeènostních opatøení,
a podrobný popis ochranných a zásahových
prostøedkù omezujících následky záva�né ha-
várie.

Provozovatel stávajícího objektu nebo za-
øízení je povinen pøedlo�it bezpeènostní zprá-
vu okresnímu úøadu ke schválení.
Provozovatel, který bude u�ívat nový objekt
nebo zaøízení, je povinen pøedlo�it bezpeè-
nostní zprávu ke schválení spolu s prohlá�ením
o pøedlo�ení návrhu na vydání územního roz-
hodnutí o umístìní objektu nebo zaøízení, po-
pøípadì o pøedlo�ení �ádosti o stavební povole-
ní nebo o dodateèné povolení stavby v pøípadì,
kdy územní rozhodnutí nebylo vydáno.

Okresní úøad za�le bezpeènostní zprávu
nebo její aktualizaci obsahující pøedepsané ná-
le�itosti neprodlenì k vyjádøení ministerstvu,
dotèeným orgánùm státní správy a dotèeným
obcím té� za úèelem informování veøejnosti.
Ministerstvo a dotèené orgány státní správy
k bezpeènostní zprávì nebo její aktualizaci za-
�lou okresnímu úøadu své vyjádøení nejpozdì-
ji do 60 dnù ode dne jejího obdr�ení. Ve stejné
lhùtì za�lou okresnímu úøadu dotèené obce své
vyjádøení a vyjádøení veøejnosti.

Okresní úøad na základì vyjádøení minis-
terstva, dotèených orgánù státní správy, dotèe-
ných obcí a veøejnosti vydá rozhodnutí, kterým
bezpeènostní zprávu nebo její aktualizaci
schválí, nebo vyzve provozovatele k odstranì-
ní zji�tìných nedostatkù bezpeènostní zprávy.
Okresní úøad za�le kopii svého rozhodnutí mi-
nisterstvu k informaci.

Rozsah a zpùsob zpracování bezpeènostní
zprávy stanoví ministerstvo právním pøedpi-
sem.

Provozovatel je povinen bezodkladnì zaji-
stit aktualizaci bezpeènostní zprávy po ka�dé
zmìnì druhu nebo mno�ství umístìné nebez-
peèné látky nebo jejích vlastností anebo po
ka�dé zmìnì technologie, ve které je nebez-
peèná látka pou�ita, pokud tyto zmìny vedou
ke zmìnì bezpeènosti u�ívání objektu nebo za-
øízení. Aktualizaci je provozovatel povinen
bezodkladnì pøedlo�it okresnímu úøadu ke
schválení. Dále je povinen zajistit posouzení
bezpeènostní zprávy nejpozdìji do 5 let ode
dne jejího schválení, aktualizace nebo pøed-
chozího posouzení a pøedlo�it v této lhùtì
okresnímu úøadu zprávu o výsledku tohoto po-
souzení k evidenci a archivaci.

Provozovatel je povinen na základì sdìle-
ní okresního úøadu zahrnout do bezpeènostní
zprávy preventivní bezpeènostní opatøení vzta-
hující se k mo�nému vzniku kumulativních
a synergických úèinkù záva�né havárie, vyplý-
vajících z polohy okolních objektù nebo zaøí-
zení a z druhu a mno�ství v nich umístìné ne-
bezpeèné látky.

Havarijní plány
Havarijní plán je dokument, v nìm� jsou

uvedeny popisy èinností a opatøení provádì-
ných pøi vzniku záva�né havárie vedoucí k mi-
nimalizaci jejích následkù
a) uvnitø objektu nebo u zaøízení (dále jen

�vnitøní havarijní plán�) nebo
b) v okolí objektu nebo zaøízení (dále jen

�vnìj�í havarijní plán�).

Vnitøní havarijní plán
Provozovatel, který zpracovává bezpeè-

nostní zprávu, je povinen zpracovat vnitøní ha-
varijní plán. Vnitøní havarijní plán stanoví pre-
ventivní bezpeènostní opatøení k minimalizaci
následkù záva�né havárie, která musí být pro-
vedena uvnitø objektu nebo u zaøízení.

Ve vnitøním havarijním plánu musí provo-
zovatel uvést:
� jména, pøíjmení a funkèní zaøazení fyzic-

kých osob, které mají povìøení provozova-
tele realizovat preventivní bezpeènostní
opatøení uvedená ve vnitøním havarijním
plánu, a které jsou ve spojení s okresním
úøadem,

� popis mo�ných následkù záva�né havárie
a finanèní vyjádøení �kod, které mohou být
zpùsobeny záva�nou havárií,

� popis preventivních bezpeènostních opat-
øení na ochranu �ivota a zdraví obèanù,
hospodáøských zvíøat, �ivotního prostøedí
a majetku,

� popis èinností nutných k minimalizaci ná-
sledkù záva�né havárie,

� pøehled ochranných zásahových prostøed-
kù, se kterými disponuje provozovatel,

� zpùsob vyrozumìní dotèených orgánù stát-
ní správy a varování obèanù,

� plán havarijních cvièení.
Ostatní plány pro øe�ení mimoøádných

událostí zpracované provozovatelem a schvá-
lené podle zvlá�tních pøedpisù jsou souèástí
vnitøního havarijního plánu. Provozovatel stá-
vajícího objektu nebo zaøízení je povinen pøed-
lo�it vnitøní havarijní plán k evidenci a archi-
vaci okresnímu úøadu. Provozovatel nového
objektu nebo zaøízení je povinen vypracovat
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a pøedlo�it vnitøní havarijní plán okresnímu
úøadu k evidenci a archivaci nejpozdìji 6 mì-
sícù pøed uvedením objektu nebo zaøízení do
zku�ebního provozu; v pøípadì, kdy se zku�eb-
ní provoz neprovádí, ve stejné lhùtì pøed uve-
dením do trvalého u�ívání.

Provozovatel je dále povinen
� zajistit aktualizaci vnitøního havarijního

plánu do 1 mìsíce po ka�dé zmìnì druhu
nebo mno�ství umístìné nebezpeèné látky
nebo jejích vlastností anebo po ka�dé zmì-
nì technologie, ve které je nebezpeèná látka
pou�ita, pokud tyto zmìny vedou ke zmìnì
bezpeènosti u�ívání objektu nebo zaøízení,

� pøedlo�it okresnímu úøadu neprodlenì ak-
tualizaci vnitøního havarijního plánu k evi-
denci a archivaci,

� zahrnout na základì sdìlení okresního úøa-
du do vnitøního havarijního plánu preven-
tivní bezpeènostní opatøení, vztahující se
k mo�nosti vzniku kumulativních a syner-
gických úèinkù záva�né havárie, vyplýva-
jících z polohy okolních objektù nebo zaøí-
zení a z druhu a mno�ství v nich umístìné
nebezpeèné látky,

� zajistit provìøení vnitøního havarijního
plánu z hlediska jeho aktuálnosti nejménì
jednou za 3 roky ode dne jeho vypracová-
ní provozovatelem, pøedchozího provìøe-
ní, popøípadì aktualizace,

� informovat zamìstnance a ostatní fyzické
osoby zdr�ující se v objektu nebo u zaøíze-
ní o rizicích záva�né havárie, o preventiv-
ních bezpeènostních opatøeních a o jejich
�ádoucím chování v pøípadì vzniku záva�-
né havárie,

� postupovat podle vnitøního havarijního
plánu v pøípadì, kdy záva�ná havárie hro-
zí nebo k záva�né havárii do�lo.
Rozsah a zpùsob zpracování vnitøního ha-

varijního plánu stanoví ministerstvo právním
pøedpisem.

Vnìj�í havarijní plán
Provozovatel, který zpracovává bezpeè-

nostní zprávu, je povinen vypracovat a pøedlo-
�it okresnímu úøadu písemné podklady pro sta-
novení zóny havarijního plánování a pro vy-
pracování vnìj�ího havarijního plánu souèasnì
s pøedlo�ením bezpeènostní zprávy, a spolupra-
covat s okresním úøadem na zaji�tìní havarijní
pøipravenosti v zónì havarijního plánování.

Písemné podklady pro vypracování vnìj�í-
ho havarijního plánu musí obsahovat zejména
� jméno a pøíjmení (název), adresu bydli�tì

(sídlo), rodné èíslo (identifikaèní èíslo)
provozovatele,

� jméno a pøíjmení fyzické osoby odpovìd-
né za zpracování podkladù,

� popis záva�né havárie, která mù�e vzniknout
v objektu nebo zaøízení, a její� následky se
mohou projevit mimo objekt nebo zaøízení,

� pøehled mo�ných následkù záva�né havá-
rie na �ivot a zdraví obèanù, hospodáøská
zvíøata, �ivotní prostøedí a majetek, vèetnì
zpùsobù úèinné ochrany pøed tìmito ná-
sledky,

� pøehled preventivních bezpeènostních
opatøení k minimalizaci následkù záva�né
havárie,

� seznam a popis technických prostøedkù vy-
u�itelných pøi odstraòování následkù zá-
va�né havárie, které jsou umístìny mimo
objekt nebo zaøízení provozovatele,

� dal�í nezbytné údaje vy�ádané okresním
úøadem (napøíklad podrobnìj�í specifikaci
technických prostøedkù na odstraòování
následkù záva�né havárie, podrobnìj�í
plán únikových cest a evakuaèních prosto-
rù).
Provozovatel je povinen pøedlo�it okresní-

mu úøadu podklady pro stanovení zóny hava-
rijního plánování a pro vypracování vnìj�ího
havarijního plánu nejpozdìji 6 mìsícù pøed za-
hájením u�ívání nového objektu nebo zaøízení,
v nìm� bude umístìna nebezpeèná látka.

Okresní úøad stanoví zónu havarijního plá-
nování a vypracuje pro ni vnìj�í havarijní plán.
Pøi vypracování vnìj�ího havarijního plánu
musí vyhodnotit mo�nost vzniku kumulativ-
ních a synergických úèinkù záva�né havárie
a pøihlí�et k oprávnìným pøipomínkám veøej-
nosti a obcí v zónì havarijního plánování, ja-
ko� i k vyjádøením dotèených orgánù státní
správy. Okresní úøad aktualizuje vnìj�í hava-
rijní plán nejpozdìji do 4 mìsícù po obdr�ení
aktualizovaných údajù od provozovatele
o ka�dé zmìnì druhu nebo mno�ství umístìné
nebezpeèné látky nebo zmìnì jejích vlastností
anebo po ka�dé zmìnì technologie, ve které je
nebezpeèná látka pou�ita, pokud tyto zmìny
vedou ke zmìnì bezpeènosti v zónì havarijní-
ho plánování. Okresní úøad zajistí provìøení
vnìj�ího havarijního plánu z hlediska jeho ak-
tuálnosti nejménì jednou za 3 roky ode dne je-
ho schválení, pøedchozího provìøení, popøípa-
dì aktualizace.

Podle vnìj�ího havarijního plánu okresní
úøad postupuje v pøípadì, kdy záva�ná havárie
hrozí nebo k záva�né havárii do�lo.

Pokud se objekt nebo zaøízení, v nìm� je
umístìna nebezpeèná látka, nachází na území
dvou nebo více okresù a pøíslu�né okresní úøa-
dy se nedohodnou o tom, který z nich stanoví
zónu havarijního plánování a vypracuje pro ni
vnìj�í havarijní plán, urèí Ministerstvo vnitra,
který okresní úøad v takovém pøípadì zónu ha-
varijního plánování stanoví a vypracuje pro ni
vnìj�í havarijní plán. Pøíslu�né okresní úøady
pøi stanovení zóny havarijního plánování a vy-
pracování vnìj�ího havarijního plánu vzájem-
nì spolupracují. Okresní úøad, který vnìj�í ha-
varijní plán vypracoval, jej poskytne ostatním
okresním úøadùm vykonávajícím pùsobnost
v zónì havarijního plánování.

Ministerstvo �ivotního prostøedí stanoví
právním pøedpisem rozsah a zpùsob zpracová-
ní podkladù pro stanovení zóny havarijního
plánování a pro vypracování vnìj�ího havarij-
ního plánu. Ministerstvo vnitra stanoví práv-
ním pøedpisem zásady pro stanovení zóny ha-
varijního plánování a rozsah a zpùsob vypra-
cování vnìj�ího havarijního plánu.

Úèast veøejnosti
Pøi projednávání programu, bezpeènostní

zprávy a vnìj�ího havarijního plánu okresní
úøad zajistí veøejné projednání programu, bez-
peènostní zprávy a vnìj�ího havarijního plánu,
vèetnì jejich aktualizací. Okresní úøad za�le
program, bezpeènostní zprávu a vnìj�í havarij-

ní plán nebo jejich aktualizaci k vyjádøení do-
tèeným orgánùm státní správy a dotèeným ob-
cím v zónì havarijního plánování. Obec ozná-
mí veøejnosti zpùsobem v místì obvyklým do
15 dnù ode dne obdr�ení programu, bezpeè-
nostní zprávy, vnìj�ího havarijního plánu nebo
jejich aktualizace, kdy a kde lze do programu,
bezpeènostní zprávy a vnìj�ího havarijního
plánu nahlí�et, èinit si výpisy, opisy, popøípadì
kopie. Veøejné nahlí�ení do programu, bezpeè-
nostní zprávy, vnìj�ího havarijního plánu nebo
jejich aktualizace musí být umo�nìno po dobu
30 dnù ode dne oznámení. V této lhùtì mù�e
ka�dá fyzická osoba uplatnit k programu, bez-
peènostní zprávì, vnìj�ímu havarijnímu plánu
anebo k jejich aktualizaci písemné vyjádøení.

Provozovatel mù�e vypustit z programu,
bezpeènostní zprávy nebo z jejich aktualizace,
do nich� bude umo�nìno veøejné nahlí�ení, jen
údaje, jejich� zveøejnìní by mohlo vést k vy-
zrazení utajovaných skuteèností nebo obchod-
ního tajemství. Za pøedmìt obchodního tajem-
ství pro úèel veøejného nahlí�ení nesmí být
oznaèen druh ani mno�ství nebezpeèné látky,
která je umístìna v objektu nebo zaøízení
a uvedena v pøíloze è. 1 k zákonu.

Vyjádøení veøejnosti a své vyjádøení doru-
èí obec okresnímu úøadu do 15 dnù po uplynu-
tí lhùty stanovené k veøejnému nahlí�ení do
programu, bezpeènostní zprávy, vnìj�ího ha-
varijního plánu nebo jejich aktualizace. Dotèe-
né orgány státní správy za�lou okresnímu úøa-
du své vyjádøení k programu, bezpeènostní
zprávì, vnìj�ímu havarijnímu plánu nebo k je-
jich aktualizaci nejpozdìji do 60 dnù ode dne,
kdy je k vyjádøení obdr�ely.

Pokud dotèený orgán státní správy, jeho�
rozhodnutí nebo opatøení vy�adované zvlá�t-
ním právním pøedpisem bylo získáno pøed zve-
øejnìním programu, bezpeènostní zprávy,
vnìj�ího havarijního plánu nebo jejich aktuali-
zace nesdìlí ve stanovené lhùtì své vyjádøení,
platí, �e z hlediska jím sledovaných veøejných
zájmù s programem, bezpeènostní zprávou,
vnìj�ím havarijním plánem nebo s jejich aktu-
alizací souhlasí. Pokud vyjádøení veøejnosti
a vyjádøení dotèené obce nebude uplatnìno ve
lhùtì stanovené zákonem platí, �e k programu,
bezpeènostní zprávì, vnìj�ímu havarijnímu
plánu nebo k jejich aktualizaci nemají pøipo-
mínky.

Okresní úøad rozhodne o schválení progra-
mu, bezpeènostní zprávy nebo jejich aktualiza-
ce na podkladì vyjádøení veøejnosti, dotèených
obcí a dotèených orgánù státní správy.

Informování veøejnosti
Okresní úøad zpracovává a poskytuje in-

formaci veøejnosti v zónì havarijního plánová-
ní o riziku záva�né havárie, vèetnì mo�ných
kumulativních a synergických úèinkù, o pre-
ventivních bezpeènostních opatøeních a o �á-
doucím chování obèanù v pøípadì vzniku zá-
va�né havárie. Rovnì� aktualizuje informaci
urèenou pro veøejnost po ka�dé zmìnì, která
ovlivòuje nebo mù�e ovlivnit bezpeènost mi-
mo objekt nebo zaøízení, nejménì v�ak jednou
za 5 let, a aktualizovanou informaci poskytuje
veøejnosti. Okresní úøad po projednání s pro-
vozovatelem stanoví jeho úèast pøi zpracování
informace.



STRANA 22

NÁVRH ZÁKONA O PREVENCI VÁŽNÝCH HAVÁRIÍ

• MŽP ČR 1999

Ministerstvo stanoví právním pøedpisem
rozsah a zpùsob informace urèené veøejnosti
a postup pøi zabezpeèení informování veøej-
nosti v zónì havarijního plánování.

Poskytování informací o vzniku 
a následcích záva�né havárie
Provozovatel, který zpùsobí záva�nou ha-

várii, je povinen záva�nou havárii neprodlenì
ohlásit pøíslu�nému okresnímu úøadu a jiným
správním úøadùm podle zvlá�tních pøedpisù.
V pøípadì, �e následky záva�né havárie pøe-
sáhnou limity stanovené v pøíloze è. 3 k záko-
nu, je provozovatel povinen doruèit okresnímu
úøadu písemné hlá�ení o vzniku záva�né havá-
rie do 24 hodin od jejího vzniku; koneènou pí-
semnou zprávu o vzniku a následcích záva�né
havárie je povinen doruèit okresnímu úøadu
nejpozdìji do 3 mìsícù od vzniku záva�né ha-
várie.

Okresní úøad doruèí ministerstvu a Minis-
terstvu vnitra bezodkladnì písemné hlá�ení
o vzniku záva�né havárie a nejpozdìji do 4
mìsícù ode dne jejího vzniku, koneènou zprá-
vu o vzniku a následcích záva�né havárie.
Ministerstvo stanoví právním pøedpisem roz-
sah a zpùsob zpracování hlá�ení o záva�né ha-
várii a koneèné zprávy o vzniku a následcích
záva�né havárie.

Výkon státní správy
Státní správu na úseku prevence záva�-

ných havárií v objektech nebo zaøízeních, v ni-
ch� je umístìna nebezpeèná látka, vykonávají
1. Ministerstvo �ivotního prostøedí,
2. Ministerstvo vnitra,
3. Èeská inspekce �ivotního prostøedí,
4. okresní úøady,
5. Èeský báòský úøad,
6. orgány státního odborného dozoru nad

bezpeèností práce a technických zaøízení,
7. orgány vykonávající státní správu na úseku

po�ární ochrany,
8. orgány hygienické slu�by.

Ministerstvo �ivotního prostøedí
� je ústøedním orgánem státní správy na úse-

ku prevence záva�ných havárií podle toho-
to zákona,

� vykonává vrchní státní dozor na úseku
státní správy podle tohoto zákona,

� pøezkoumává správní rozhodnutí vydaná
podle tohoto zákona Èeskou inspekcí �i-
votního prostøedí a okresním úøadem,

� zpracovává a vede souhrnnou evidenci
programù, bezpeènostních zpráv a k nim
vydaných souhlasù za Èeskou republiku,

� posuzuje hodnocení rizik záva�ných havá-
rií a preventivní bezpeènostní opatøení
uvedená v programech a bezpeènostních
zprávách,

� vydává pro okresní úøad vyjádøení k hod-
nocení rizik záva�né havárie a k preventiv-
ním bezpeènostním opatøením uvedeným
v programech a bezpeènostních zprávách,

� eviduje a vyhodnocuje koneèné zprávy
o vzniku a následcích záva�ných havárií za
Èeskou republiku a plní funkci odpovìd-
ného místa pro výmìnu informací o záva�-
ných haváriích pøesahujících hranice státu,

� schvaluje plán kontrol u provozovatelù pro

ka�dý kalendáøní rok (dále jen �plán kon-
trol�),

� eviduje a vyhodnocuje výsledky kontrol
provedených u provozovatelù podle plánu
kontrol,

� zpracovává roèní souhrnnou zprávu o pro-
vedených kontrolách a na podkladì této
zprávy informuje mezinárodní organizace
a sousední státy podle vyhlá�ených mezi-
národních smluv, kterými je Èeská repub-
lika vázána.

Ministerstvo vnitra
� plní funkci kontaktního místa pro oznamo-

vání záva�né havárie podle vyhlá�ených
mezinárodních smluv, kterými je Èeská re-
publika vázána,

� urèuje, který okresní úøad stanoví zónu ha-
varijního plánování a vypracuje vnìj�í ha-
varijní plán, jestli�e objekt nebo zaøízení,
v nìm� je umístìna nebezpeèná látka, se
nachází a zóna havarijního plánování zasa-
huje na území dvou nebo více okresù v pøí-
padì, kdy se pøíslu�né okresní úøady o tom
nedohodly,

� eviduje písemné hlá�ení o vzniku záva�né
havárie,

� eviduje koneènou zprávu o vzniku a ná-
sledcích záva�né havárie.

Èeská inspekce �ivotního prostøedí
� zpracovává a projednává návrh plánu kon-

trol nad dodr�ováním tohoto zákona s or-
gány státního odborného dozoru nad bez-
peèností práce a technických zaøízení, or-
gány státní správy na úseku po�ární ochra-
ny, Èeským báòským úøadem, okresními
úøady a orgány hygienické slu�by a pro-
jednaný návrh pøedkládá ke schválení mi-
nisterstvu,

� kontroluje, jak provozovatel dodr�uje usta-
novení tohoto zákona,

� ukládá provozovatelùm pokuty za poru�e-
ní povinností stanovených tímto zákonem,

� organizuje a koordinuje provádìní kontrol
na základì zvlá�tních právních pøedpisù,

� zpracovává výslednou zprávu o kontrole
podle informací o dílèích kontrolách pro-
vedených jinými správními úøady a na
podkladì vlastního zji�tìní; výslednou
zprávu o kontrole projedná s provozovate-
lem nejpozdìji do 30 dnù ode dne dokon-
èení kontroly a nejpozdìji do 15 dnù ode
dne jejího projednání s provozovatelem ji
doruèí okresnímu úøadu a Ministerstvu �i-
votního prostøedí.

Okresní úøad
� vede evidenci smluv o poji�tìní odpovìd-

nosti za �kody pøedlo�ených provozovate-
li,

� vede evidenci oznámení doruèených pro-
vozovateli,

� schvaluje a eviduje program, bezpeènostní
zprávu a jejich aktualizace,

� zasílá ministerstvu k vyjádøení program
a bezpeènostní zprávu,

� eviduje a archivuje vnitøní havarijní plán
a jeho aktualizace,

� stanoví zónu havarijního plánování na zá-
kladì podkladù pøedaných provozovatelem,

� urèuje objekty nebo zaøízení, jejich� vzá-
jemná poloha zvy�uje mo�nost vzniku zá-
va�né havárie v dùsledku kumulativních
a synergických úèinkù nebo zvy�uje zá-
va�nost jejích následkù a sdìluje tuto sku-
teènost provozovatelùm tìchto objektù
a zaøízení,

� zpracovává vnìj�í havarijní plán,
� zaji��uje veøejné projednání programu,

bezpeènostní zprávy, vnìj�ího havarijního
plánu a jejich aktualizace,

� zpracovává informaci pro veøejnost v zónì
havarijního plánování o riziku záva�né ha-
várie,

� podává Ministerstvu �ivotního prostøedí
a Ministerstvu vnitra neprodlenì písemné
hlá�ení o vzniku záva�né havárie a koneè-
nou zprávu o vzniku a následcích záva�né
havárie,

� zasílá ministerstvu kopie rozhodnutí týka-
jících se programù, bezpeènostních zpráv
a jejich aktualizací,

� kontroluje podle plánu kontrol schválené-
ho ministerstvem, jak jsou provozovateli
dodr�ována ustanovení tohoto zákona
a rozhodnutí o ulo�ených opatøeních vyda-
ných okresním úøadem, a zpracovává in-
formaci o výsledku kontroly a doruèuje ji
Èeské inspekci �ivotního prostøedí,

� ukládá provozovatelùm pokuty za poru�e-
ní povinností stanovených tímto zákonem,

� vydává rozhodnutí provozovatelùm o ulo-
�ení opatøení k nápravì zji�tìných nedo-
statkù pøi plnìní povinností stanovených
tímto zákonem, vèetnì stanovení podmí-
nek a lhùt pro zjednání nápravy,

� rozhoduje o zákazu èinnosti provozovatele,
pokud nesplní povinnosti ulo�ené tímto zá-
konem, v jejich� dùsledku mù�e dojít k ohro-
�ení �ivota a zdraví obèanù, hospodáøských
zvíøat, �ivotního prostøedí nebo majetku,
nebo k záva�né havárii v objektu nebo za-
øízení tohoto provozovatele ji� do�lo.
Okresní úøad je dotèeným orgánem státní

správy na úseku prevence záva�ných havárií
pøi projednávání územnì plánovací dokumen-
tace, v územním øízení, popøípadì ve staveb-
ním øízení a v øízení o odstranìní stavby, po-
kud je jeho pøedmìtem objekt nebo zaøízení
podléhající tomuto zákonu. Na základì ozná-
mení zahájení územního øízení za�le okresní
úøad stavebnímu úøadu, který vede územní øí-
zení, hodnocení rizik záva�né havárie, které
mu pøedlo�il provozovatel ve svém oznámení
nebo programu anebo bezpeènostní zprávì.
V pøípadì, kdy územní rozhodnutí nebylo vy-
dáno, za�le okresní úøad stavebnímu úøadu
hodnocení rizik záva�né havárie na základì
oznámení o zahájení stavebního øízení, popø.
øízení podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního
zákona. Bez hodnocení rizik záva�né havárie
nelze za podmínek v tomto ustanovení uvede-
ných schválit územnì plánovací dokumentaci,
vydat územní rozhodnutí, popøípadì stavební
povolení nebo rozhodnutí o dodateèném povo-
lení stavby v pøípadì, kdy územní rozhodnutí
nebylo vydáno. Na území hl. m. Prahy vyko-
nává pùsobnost okresního úøadu Magistrát
hl. m. Prahy. K vydávání správních rozhodnu-
tí a k provádìní kontroly podle tohoto ustano-
vení je tøeba zvlá�tní odborné zpùsobilosti.
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Ostatní orgány státní správy
Orgány státního odborného dozoru nad

bezpeèností práce a technických zaøízení, orgá-
ny vykonávající státní správu na úseku po�ární
ochrany, Èeský báòský úøad a orgány hygienic-
ké slu�by provádìjí kontrolu podle tohoto záko-
na u provozovatelù v rámci své pùsobnosti
a v termínu projednaném s Èeskou inspekcí �i-
votního prostøedí, a o výsledku provedené kon-
troly zpracují písemnou informaci, kterou ne-
prodlenì doruèí Èeské inspekci �ivotního pro-
støedí; Èeská inspekce �ivotního prostøedí si
mù�e vy�ádat pøedlo�ení informace o výsledku
kontroly té� v digitalizované podobì (napøíklad
na digitálním nosièi dat, elektronickou po�tou).

Provádìní kontroly
Pøedmìtem kontroly jsou

� opatøení pøijatá k prevenci záva�né havárie
v objektu nebo zaøízení podle tohoto záko-
na,

� vhodnost a dostateènost prostøedkù mini-
malizujících mo�né následky záva�né ha-
várie,

� dodr�ování preventivních bezpeènostních
opatøení uvedených v programu, bezpeè-
nostní zprávì a vnitøním havarijním plánu,

� podklady poskytnuté okresnímu úøadu pro
zpracování vnìj�ího havarijního plánu a pro
stanovení zóny havarijního plánování.
Kontroly u provozovatele, jeho� objekt ne-

bo zaøízení je zaøazeno do skupiny A, se prová-
dìjí nejménì jednou za 3 roky. Kontroly u pro-
vozovatele, jeho� objekt nebo zaøízení je zaøa-
zeno do skupiny B, se provádìjí jednou roènì.

Èeská inspekce �ivotního prostøedí na zá-
kladì roèního plánu kontrol a ve spolupráci
s orgány státního odborného dozoru nad bez-
peèností práce a technických zaøízení, orgány
vykonávajícími státní správu na úseku po�ární
ochrany, Èeským báòským úøadem, okresními
úøady a orgány hygienické slu�by urèí postup,
zamìøení a termín kontrol. Kontrolu u provo-
zovatelù provádí spoleènì Èeská inspekce �i-
votního prostøedí, orgán státního odborného
dozoru nad bezpeèností práce a technických
zaøízení, orgán vykonávající státní správu na
úseku po�ární ochrany, Èeský báòský úøad,
okresní úøad a orgán hygienické slu�by. O pro-
vedené kontrole zpracuje pøíslu�ný správní
úøad informaci, kterou doruèí Èeské inspekci
�ivotního prostøedí.

Okresní úøad vydá provozovateli rozhod-
nutí o ulo�ení opatøení k nápravì zji�tìných
nedostatkù pøi plnìní povinností ulo�ených
tímto zákonem, vèetnì stanovení podmínek
a lhùt pro zjednání nápravy, pokud k ulo�ení
tìchto opatøení není pøíslu�ný jiný správní úøad
podle zvlá�tních pøedpisù. Správní úøady, kte-
ré provádìjí kontrolu podle tohoto zákona, se
øídí ustanoveními tohoto zákona.

Vláda stanoví naøízením zpùsob hodnocení
programu a bezpeènostní zprávy, obsah roèní-
ho plánu kontrol, postup pøi provádìní kontro-
ly, obsah informace a obsah výsledné zprávy
o kontrole.

Práva a povinnosti zamìstnancù prová-
dìjících kontrolu

Povìøení zamìstnanci ministerstva, Èeské
inspekce �ivotního prostøedí, okresních úøadù

a ostatních orgánù státní správy vykonávající
plánovanou kontrolu podle tohoto zákona jsou
oprávnìni pøi výkonu své kontrolní èinnosti
vstupovat v nezbytnì nutném rozsahu na cizí
stavby, do staveb a do cizích objektù, popøípa-
dì vjí�dìt na cizí pozemky s vìdomím jejich
vlastníka. V pøípadì, kdy je ohro�ena bezpeè-
nost, �ivot a zdraví obèanù nebo mohou vznik-
nout znaèné �kody, mohou zamìstnanci prová-
dìjící kontrolu podle tohoto zákona vstupovat
v nezbytnì nutném rozsahu na cizí stavby, do
staveb a do cizích objektù, popøípadì vjí�dìt
na cizí pozemky bez vìdomí jejich vlastníka.
Jsou v�ak povinni jej neprodlenì o provede-
ných úkonech vyrozumìt. Ustanovení zvlá�t-
ních pøedpisù vy�adující zvlá�tní povolení ke
vstupu na stavby, do staveb a do objektù, po-
pøípadì vjezdu na pozemky nejsou tímto usta-
novením dotèena.

Povìøení zamìstnanci k provedení kontro-
ly podle tohoto zákona mají právo po�adovat
potøebné údaje, doklady a ústní, popøípadì pí-
semná vysvìtlení týkající se pøedmìtu kontro-
ly podle tohoto zákona, naøídit provedení
zkou�ky a odebrání vzorkù a poøizovat fotodo-
kumentaci.

Povìøení zamìstnanci orgánù státní správy
vykonávající kontrolu podle tohoto zákona,
jsou povinni
� prokázat se prùkazem a povìøením oprav-

òujícím k provádìní kontroly,
� zachovávat mlèenlivost o skuteènostech

tvoøících pøedmìt obchodního tajemství
nebo majících charakter utajovaných sku-
teèností, o kterých se dozvìdìli v souvis-
losti s výkonem své kontrolní èinnosti,

� dodr�ovat bezpeènostní a dal�í pøedpisy
upravující èinnost provozovatele,

� poøizovat protokol o provedených zkou�-
kách a odbìrech vzorkù.
Za �kodu zpùsobenou pøi výkonu kontrol-

ní èinnosti odpovídá stát. Této odpovìdnosti se
nemù�e zprostit.

Pokuty
Okresní úøad je oprávnìn ulo�it pokutu do

vý�e
� 500 000 Kè provozovateli, který nepøijme

nebo nezavede opatøení k zamezení vzniku
záva�né havárie a k minimalizaci jejích ná-
sledkù nebo nezaøadí objekt nebo zaøízení
do pøíslu�né skupiny nebo jej zaøadí ne-
správnì,

� 700 000 Kè provozovateli stávajícího nebo
nového objektu nebo nového zaøízení, kte-
rý nemá uzavøenou smlouvu o poji�tìní
odpovìdnosti za �kody nebo neurèí zdroje
rizika záva�né havárie nebo nezhodnotí ri-
zika záva�né havárie,

� 1 000 000 Kè provozovateli stávajícího ne-
bo nového objektu nebo zaøízení, který ne-
uèiní oznámení nebo neoznámí zmìnu
podmínek,

� 5 000 000 Kè provozovateli, který nezpra-
cuje, neaktualizuje nebo nepøedlo�í ke
schválení program nebo nezpracuje, neaktu-
alizuje a nepøedlo�í ke schválení bezpeè-
nostní zprávu nebo nevypracuje vnitøní ha-
varijní plán nebo podle nìj nepostupuje ane-
bo neposkytne okresnímu úøadu podklady
pro zpracování vnìj�ího havarijního plánu

a pro stanovení zóny havarijního plánování.
Èeská inspekce �ivotního prostøedí ulo�í

pokutu do vý�e 5 000 000 Kè provozovateli,
který oznaèí seznam nebezpeèných látek umís-
tìných v objektu nebo zaøízení za pøedmìt ob-
chodního tajemství v rozporu s tímto zákonem,

Poru�í-li provozovatel v dobì 1 roku od
pøedchozího poru�ení povinnosti stanovené
tímto zákonem znovu stejnou povinnost, za je-
jí� poru�ení byla pokuta ulo�ena, ulo�í správní
úøad, který pokutu ulo�il, dal�í pokutu a� do
vý�e dvojnásobku horní hranice sazby.

O zahájení øízení o ulo�ení pokuty podle
tohoto zákona se Èeská inspekce �ivotního
prostøedí a okresní úøad vzájemnì informují.
Pokuty ulo�ené Èeskou inspekcí �ivotního
prostøedí jsou pøíjmem Státního fondu �ivotní-
ho prostøedí, pokuty ulo�ené okresním úøadem
jsou pøíjmem okresního úøadu, který pokutu
ulo�il. Pokuty, ulo�ené Magistrátem hl. m.
Prahy a Magistráty mìst Brno, Ostrava a Pl-
zeò, jsou pøíjmem tìchto mìst. Øízení o ulo�e-
ní pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se
pøíslu�ný správní úøad dovìdìl o poru�ení po-
vinnosti, nejdéle v�ak do 3 let ode dne, kdy
k poru�ení povinnosti do�lo, nebo kdy mìla
být povinnost splnìna.

Pøi stanovení vý�e pokuty pøihlí�í správní
orgán oprávnìný k ulo�ení pokuty zejména
k záva�nosti ohro�ení �ivota a zdraví obèanù,
hospodáøských zvíøat, �ivotního prostøedí
a majetku. Pøi vybírání a vymáhání ulo�ených
pokut se postupuje podle zvlá�tního pøedpisu.
Ulo�ením pokuty podle tohoto ustanovení ne-
jsou dotèena ustanovení obecných pøedpisù
o náhradì �kody ani ustanovení trestního záko-
na.

Spoleèná ustanovení
Provozovatel je povinen hradit ve�keré fi-

nanèní náklady související s plnìním povin-
ností, které jsou mu ulo�eny tímto zákonem.
Okresní úøad ze svého rozpoètu hradí finanèní
náklady spojené s vypracováním vnìj�ího ha-
varijního plánu, zpracováním a poskytováním
informací veøejnosti a s tím souvisejících èin-
ností.

Okresní úøad mù�e rozhodnout o zákazu
èinnosti provozovatele, který neplní povinnos-
ti ulo�ené ustanoveními tohoto zákona, pokud
v dùsledku toho hrozí záva�né po�kození nebo
ohro�ení �ivota a zdraví obèanù, hospodáø-
ských zvíøat, �ivotního prostøedí nebo �koda na
majetku nebo k nìmu ji� do�lo. 

Pøechodná a závìreèná ustanovení
Provozovatel je povinen pro objekt nebo

zaøízení, které je ji� u�ívané ke dni nabytí ú-
èinnosti tohoto zákona, splnit povinnosti týka-
jící se
� obecných podmínek prevence a oznámení

o zaøazení do pøíslu�né skupiny do 6 mìsí-
cù ode dne nabytí úèinnosti tohoto zákona, 

� bezpeènostního programu, bezpeènostní
zprávy a havarijních plánù do 2 let ode dne
nabytí úèinnosti tohoto zákona.
Provozovatel je povinen splnit pro nový

objekt nebo zaøízení povinnosti uvedené
v tomto zákonì do 6 mìsícù ode dne nabytí je-
ho úèinnosti. Provozovatel stávajícího objektu
nebo zaøízení je povinen uzavøít smlouvu o po-
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ji�tìní do 30 dnù ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí o schválení programu nebo bezpeè-
nostní zprávy. Pokud vyhlá�ená mezinárodní
smlouva, kterou je Èeská republika vázána,
nestanoví jinak, pou�ijí se ustanovení èeských
právních pøedpisù o odpovìdnosti za �kodu
zpùsobenou záva�nou havárií i mimo území
Èeské republiky.

Zmìna zákona è. 425/1990 Sb., 
o okresních úøadech
Zákon ukládá okresnímu úøadu povinnost

zpracovat pro øe�ení mimoøádných událostí ha-
varijní plán okresu, popøípadì i vnìj�í havarijní
plán v souladu s tímto zákonem a ovìøovat ha-
varijní pøipravenost urèenou havarijním plánem.

Dále je ulo�eno Ministerstvu vnitra k za-
bezpeèení úkolù vlády ve vztahu k okresním
úøadùm, aby v dohodì s Ministerstvem �ivot-
ního prostøedí metodicky øídilo a koordinovalo
okresní úøady ve vìcech prevence záva�ných
havárií podle tohoto zákona.

Úèinnost zákona
Tento zákon nabývá úèinnosti tøicátým

dnem po jeho vyhlá�ení, které se pøedpokládá
ve 3. ètvrtletí 1999.

Pøíloha è. 1 k zákonu
Tato pøíloha stanoví postup pøi zaøazování

objektu nebo zaøízení do skupiny A nebo B.
� Nebezpeèná látka umístìná v objektu nebo

zaøízení pouze v mno�ství stejném nebo
men�ím ne� 2 % mno�ství nebezpeèné látky
uvedené v tabulce I nebo tabulce II nebude
pro úèely výpoètu celkového umístìného
mno�ství nebezpeèné látky uva�ována, po-
kud její umístìní v objektu nebo zaøízení je
takové, �e nemù�e pùsobit jako iniciátor
záva�né havárie nikde na jiném místì ob-
jektu nebo zaøízení.

� Pokud nebezpeèná látka nebo více nebez-
peèných látek uvedených v tabulce I nále-
�í také do nìkteré vybrané nebezpeèné
vlastnosti uvedené v tabulce II, pou�ije se
pro jejich zaøazení do skupiny A nebo B
mno�ství uvedené v tabulce I.

� Jde-li o nebezpeènou látku, která má více
nebezpeèných vlastností uvedených v ta-
bulce II, pou�ije se pro její zaøazení do
skupiny A nebo B nejni��í mno�ství
z mno�ství uvedených u jejích nebezpeè-
ných vlastností v tabulce II.

� Posuzování chemických smìsí a chemic-
kých pøípravkù se provádí stejným zpùso-
bem jako posuzování èisté nebezpeèné lát-
ky podle zákona è. 157/1998 Sb., o che-
mických látkách a chemických pøípravcích
a o zmìnì nìkterých dal�ích zákonù.

� V pøípadì, �e je nebezpeèná látka umístì-
na na více místech objektu nebo zaøízení,
provede se souèet v�ech dílèích mno�ství
jednoho druhu nebezpeèné látky, která
jsou v objektu nebo zaøízení umístìna.
Tento souèet je výchozím mno�stvím ne-
bezpeèné látky, podle kterého se objekt ne-
bo zaøízení zaøadí do skupiny A nebo B.
Skuteèné mno�ství jednotlivých poly-

chlordibenzofuranù (CDF) a polychlor-diben-
zodioxinù (CDD) se vynásobí koeficienty uve-
denými tabulce Ia.

Tabulka I - Vybrané nebezpeèné látky
*) Nitrát amonný (350/2 500)

Pou�ívá se pro nitrát amonný a jeho slouèeniny, ve kterých obsah dusíku výsledného nitrátu amonného je vìt�í ne� 28 % váhové-
ho podílu, a u vodných roztokù nitrátu amonného, ve kterých koncentrace nitrátu amonného je vìt�í ne� 90 % váhového podílu.

**) Nitrát amonný (1 250/5 000)
Pou�ívá se u èistých hnojiv na bázi nitrátu amonného a u kombinovaných hnojiv, ve kterých obsah dusíku výsledného nit-
rátu amonného je vìt�í ne� 28 % hmotnostních (skladba hnojiva obsahuje dusiènan amonný s fosfátem nebo pota�em).

mno�ství v tunáchNebezpeèné látky
sloupec 1 sloupec 2

Nitrát amonný* 350 2 500
Nitrát amonný** 1 250 5 000
Oxid arsenièný, kyselina arsenièná nebo její soli 1 2
Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli 0,1
Brom 20 100
Chlór 10 25
Slouèeniny niklu ve formì inhalovatelného prá�ku (oxid nikelnatý,
oxid niklièitý, sirník nikelnatý, trinikl disulfid, oxid niklitý) 1

Etylenimin 10 20
Fluor 10 20
Formaldehyd (koncentrace ³90%) 5 50
Vodík 5 50
Chlorovodík (zkapalnìlý) 25 250
Alkyly olova 5 50
Kapalné extrémnì hoølavé plyny (vèetnì zkapalnìloho 
kapalného topného a zemního plynu) 50 200
Acetylen 5 50
Ethylenoxid 5 50
Propylenoxid 5 50
Methanol 500 5 000
4, 4-Methylenbis (2-chloranilin) nebo soli ve formì prá�ku 0,01
Methyl-isokyanát 0,15
Kyslík 200 2 000
Toluen-diisokyanát 10 100
Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0,75
Arsenovodík (arsín) 0,2 1
Plynný fosforovodík (fosfín) 0,2 1
Chlorid sirnatý 1 1
Oxid sírový 15 75
Motorový benzín a jiné lakové benzíny 5 000 50 000
Polychlorodibenzofurany a polychlorodibenzodioxiny 
(vèetnì TCDD), poèítané jako TCDD ekvivalent 0,001
Následující KARCINOGENY: 
4-aminobifenyl nebo jeho soli
Benzidin nebo jeho soli
Bis(chloromethyl) ether
Chloromethyl methyl ether 0,001 0,001
Dimethylkarbanoyl chlorid
Dimethylnitrosoamin
Hexamethylfosforotriamid
2-Naftylamin nebo jeho soli
1,3 Propansulfon, 4-nitrodifenyl

Mezinárodní koeficienty toxických faktorù pro pøíbuzné látky

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1
1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5

1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01
OCDD 0,001 1,2,3,4,6,7,8 -HpCDF

1,2,3,4,7,8,9 -HpCDF 0,01
OCDF 0,001

Tabulka Ia - Vybrané
vlastnosti nebezpeè-
ných látek
T = tetra, P = penta,
Hx = hexa, Hp = hepta,
O = okta 
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Vzorec pro sèítání pomìrného mno�ství
nebezpeèných látek

Souèet dílèích mno�ství dvou nebo více
nebezpeèných látek pro stanovení mno�ství látek u-
místìných v objektu nebo zaøízení pro úèe-
l zaøazení objektu nebo zaøízení do skupiny A ne-
bo B se provádí podle následujícího vzorce:

kde:

qx = mno�ství látky umístìné v objektu nebo
zaøízení,

Q = pøíslu�né mno�ství nebezpeèné látky u-
vádìné ve sloupcích 1 (pøi posuzování ob-
jektu nebo zaøízení k zaøazení do skupiny
A) nebo 2 (pøi posuzování objektu nebo
zaøízení k zaøazení do skupiny B) tabulky
I nebo tabulky II, 

N = ukazatel vyjadøující souèet pomìrù q a Q

Tento vzorec se pou�ije samostatnì
a) pro nebezpeèné látky, které jsou uvedeny

v tabulce I, v mno�ství men�ím ne� je uve-
deno ve sloupci 1 a 2 tabulky I, a které ma-
jí stejnou nebezpeènou vlastnost uvedenou
v tabulce II,

b) pro nebezpeèné látky, které mají stejnou ne-
bezpeènou vlastnost uvedenou v tabulce II,

c) pro nebezpeèné látky, které mají nebezpeè-
né vlastnosti uvedené v bodech 6, 7 a 9 ta-
bulky II,

d) pro nebezpeèné látky, které mají nebezpeè-
né vlastnosti uvedené v bodech 1, 2, 3, 4a,
4b, 5 a 8 tabulky II.

Provozovatel zaøadí objekt nebo zaøízení do
a) skupiny A, jestli�e je výsledek N roven

nebo je vìt�í ne� 1, pøi pou�ití mno�ství Q
uvedeného ve sloupci 1 tabulky I nebo
tabulky II,

b) skupiny B, jestli�e je výsledek N roven ne-
bo je vìt�í ne� 1, pøi pou�ití mno�ství Q
uvedeného ve sloupci 2 tabulky I nebo ta-
bulky II.

Nebezpeèné látky mno�ství v tunách
které jsou klasifikovány jako sloupec 1 sloupec 2

1. Výbu�né 50 200
2. Oxidující 50 200
3. Extrémnì hoølavé (plyny a kapaliny) 10 50
4a. Vysoce hoølavé 50 200
4b Vysoce hoølavé kapaliny 5 000 50 000
5. Hoølavé (kapaliny) 5 000 50 000
6. Vysoce toxické 5 20
7. Toxické 50 200
8. Extrémnì výbu�né 10 50
9. Nebezpeèné pro �ivotní prostøedí v kombinaci s vìtami 

vyjadøujícími nebezpeènost:
· R50: velmi jedovaté pro organismy �ijící ve vodì 200 500
· R51: jedovaté pro organismy �ijící ve vodì 500 2000
· R53: pravdìpodobnost dlouhodobých nepøíznivých 
úèinkù na vodní prostøedí 500 2000

10. Dal�í nebezpeèné vlastnosti
· R14: reaguje bouølivì s vodou (vèetnì R 14/15) 100 500
· R29: v kontaktu s vodou se uvolòuje toxický plyn 50 200

Tabulka II - Vybrané vlastnosti nebezpeèných látek
Poznámka: Vybrané nebezpeèné látky a vybrané vlastnosti nebezpeèných látek se klasifikují pod-
le zákona è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých
dal�ích zákonù.

PØÍLOHA È. 2 K ZÁKONU

Vzor oznámení o zaøazení objektu nebo zaøí-
zení do skupiny A nebo B

+) Naøízení vlády è. 25/1998 Sb., kterým se stanoví postup
hodnocení nebezpeènosti chemických látek a chemických
pøípravkù, zpùsob jejich klasifikace a oznaèování a vydává
Seznam dosud klasifikovaných nebezpeèných chemických
látek.

N = ____ + ____ + ____ + ..... ____q1 q2 q3 qx

Q Q Q Q

Identifikace objektu nebo zaøízení
Název objektu/zaøízení:
Ulice:
Místo a PSÈ:
Tel/fax/e-mail:
IÈ:

Identifikace fyzické osoby oprávnìné jednat jménem provozovatele

Jméno: Jméno:
Pøíjmení: Pøíjmení:
Bydli�tì: Bydli�tì:

Druh, mno�ství, klasifikace a fyzikální forma nebezpeèné látky

látka mno�ství klasifikace látky+) Fyzikální forma látky
v tunách

Popis stávající nebo plánované èinnosti provozovatele

Popis a grafické znázornìní okolí objektu nebo zaøízení se v�emi prvky, 
které mohou záva�nou havárii zpùsobit nebo zhor�it její následky

Pøedbì�ný odhad rizika vzniku záva�né havárie

Odhad mo�ných následkù záva�né havárie na:

a) zdraví a �ivotech obèanù

b) hospodáøských zvíøatech

c) �ivotním prostøedí

d) majetku
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Poskytnutí informace o vzniku a následcích záva�né havárie

Ka�dou záva�nou havárii, na kterou se vztahuje bod 1 nebo má jeden nebo více následkù
uvedených v bodech 2, 3, 4, 5 nebo 6, musí provozovatel oznámit okresnímu úøadu.
Za záva�nou havárii se pova�uje:
a) záva�ná havárie, (napøíklad po�ár, výbuch), zpùsobená nebezpeènou látkou nebo jejím ú-

nikem v mno�ství stejném nebo pøevy�ujícím 5 % nìkterého z mno�ství nebezpeèných lá-
tek uvedeného ve sloupci 2pøílohy è. 1 k zákonu.

b) záva�ná havárie zpùsobená nebezpeènou látkou uvedenou v pøíloze è. 1 k zákonu, vedou-
cí ke vzniku jedné nebo více z následujících událostí:
· úmrtí,
· zranìní minimálnì 6 zamìstnancù nebo ostatních fyzických osob zdr�ujících se v objek-
tu nebo u zaøízení, pokud jejich hospitalizace pøesáhla dobu 24 hodin,
· zranìní minimálnì jednoho obèana mimo objekt nebo zaøízení, pokud jeho hospitalizace
pøesáhla dobu 24 hodin,
· po�kození jednoho nebo více obydlí mimo objekt nebo zaøízení, které se v dùsledku ha-
várie stalo neobyvatelné,
· nutnosti provedení evakuace nebo ukrytí obèanù v budovách po dobu del�í ne� 2 hodiny;
pokud celková pøepoètená doba evakuace nebo ukrytí obèanù (poèet obèanù krát doba)
pøesáhla 500 hodin,
· pøeru�ení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo telefonního spo-
jení po dobu del�í ne� 2 hodiny; pokud celková pøepoètená doba pøeru�ení dodávky (po-
èet obèanù krát doba) pøesáhla 1 000 hodin.

c) záva�ná havárie zpùsobená nebezpeènou látkou uvedenou v pøíloze è. 1 k zákonu, pokud
má za následek ekologickou újmu na:
· území chránìném podle zvlá�tních pøedpisù, tj. chránìných územích, vyhlá�ených pás-
mech ochrany vodních zdrojù a pásmech ochrany zdrojù minerálních vod o rozloze stejné
nebo vìt�í ne� 0,5 ha,
· ostatním území o rozloze stejné nebo vìt�í ne� 10 ha,
· toku øeky nebo vodního kanálu o délce stejné nebo vìt�í ne� 10 km,
· vodní hladinì jezera nebo nádr�e, které nemají statut vodárenské nádr�e podle zvlá�tní-
ho pøedpisu, o rozloze dosahující nebo pøesahující 1 ha.

d) záva�ná havárie zpùsobená nebezpeènou látkou uvedenou v pøíloze è. 1 k zákonu, pokud
má za následek ekologickou újmu kolektoru, tj. saturované a nesaturované zóny v místì jí-
mání nebo akumulace podzemních vod, nebo zneèi�tìní podzemních vod o rozloze stejné
nebo vìt�í ne� 1 ha.

e) záva�ná havárie zpùsobená nebezpeènou látkou uvedenou v pøíloze è. 1 k zákonu, pokud
má za následek:
· po�kození objektu nebo zaøízení pùvodce záva�né havárie ve vý�i stejné nebo pøevy�ují-
cí 70 mil. Kè,
· po�kození majetku mimo objekt nebo zaøízení pùvodce havárie ve vý�i stejné nebo pøe-
vy�ující 7 mil. Kè.

f) záva�ná havárie zpùsobená nebezpeènou látkou uvedenou v pøíloze è. 1 k tomuto zákonu,
vedoucí k následkùm mimo území Èeské republiky.

Provádìcí pøedpisy k zákonu

Technické podrobnosti k zákonu budou obsa�eny v následujících provádìcích pøedpisech:
� Naøízení vlády, kterým se stanoví zpùsob hodnocení programu a bezpeènostní zprávy, ob-

sah roèního plánu kontrol, postup pøi provádìní kontroly, obsah informace a obsah vý-
sledné zprávy o kontrole.

� Vyhlá�ka M�P, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik záva�né havárie.
� Vyhlá�ka M�P, kterou se stanoví rozsah a zpùsob zpracování bezpeènostního programu

prevence záva�né havárie bezpeènostní zprávy.
� Vyhlá�ka M�P, kterou se stanoví rozsah a zpùsob zpracování vnitøního havarijního plánu

a rozsah a zpùsob zpracování podkladù pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vy-
pracování vnìj�ího havarijního plánu.

� Vyhlá�ka M�P, kterou se stanoví rozsah a zpùsob informace urèené veøejnosti a postup pøi
zabezpeèování informování veøejnosti v zónì havarijního plánování.

� Vyhlá�ka M�P, kterou se stanoví rozsah a postup zpracování hlá�ení o záva�né havárii
a koneèné zprávy o vzniku a následcích záva�né havárie.

PØÍLOHA È. 3 K ZÁKONU


