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ČÁST I.

1.  PŘEDMLUVA

Usnesení vlády č. 1076 ze dne 27. srpna 2008 o Systémových opatřeních k předcházení nežádoucím situacím v souvislosti s ne-
zákonným nakládáním s chemickými látkami a odpady uložilo Ministerstvu životního prostředí, ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, financí, dopravy a vnitra plnit úkoly uvedené v bodě I. tohoto usnesení. Mezi tyto úkoly patří také úkol 
sjednotit povolovací činnost krajských úřadů při vydávání souhlasu k provozování zařízení pro nakládání s odpady a zvýšení 
kontrolní činnosti státní správy i samosprávy.

Výše zmíněný úkol je jedním z úkolů, které byly stanoveny jako reakce na výskyt kauz v obcích Libčany, Chvaletice a Nalžo-
vice v souvislosti s nezákonným nakládáním s nebezpečnými látkami a odpady. 

Metodický pokyn byl zpracován Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s krajskými úřady a Českou inspekcí životní-
ho prostředí.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT METODICKÉHO POKYNU 

Účelem metodického pokynu je sjednotit povolovací činnost krajských úřadů při vydávání souhlasu k provozování zařízení pro 
nakládání s odpady resp. integrovaného povolení pro zařízení.

Metodický pokyn se skládá z části obecné, ve které jsou stanoveny rámcové podmínky pro vydání povolení jakéhokoliv typu 
zařízení a z části konkrétně cílené na zařízení,která odpovídají zaměření výše zmíněného usnesení vlády a jsou z tohoto pohle-
du potenciálně problematické. Jsou to zařízení ve kterých dochází k úpravě odpadů před jejich odstraněním (solidifikace, bitu-
menizace aj.), zpracování - úpravě odpadů, kde dochází ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností odpadů (např. bi-
odegradace) a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů.

Metodický pokyn se týká zařízení k nakládání s odpady, pro která jsou vydávána povolení jak  podle  zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) tak také dle záko-
na č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). 

3. PRÁVNÍ RÁMEC POVOLOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, 
   ODSTRAŇOVÁNÍ, SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ

Právní rámec vydávání povolení (obsah žádosti, náležitosti provozního řádu aj. k provozování zařízení k využívání, odstraňová-
ní, sběru nebo výkupu odpadů) je stanoven zákonem o odpadech a jeho prováděcím předpisem1 a zákonem o integrované pre-
venci a jeho prováděcím předpisem2.

3.1 Zákon o odpadech

Základní vymezení souhlasu k provozování zařízení dle zákona o odpadech stanoví § 14. Dle tohoto ustanovení lze zařízení k 
využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen 
souhlas k provozování tohoto zařízení a souhlas s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). 

Souhlas k provozování zařízení vydává KÚ na základě žádosti žadatele. Náležitosti této žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce1. 
Účastníkem řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů a s jeho provozním řádem je také 
obec, na jejímž území má být zařízení provozováno. (Pozn. Účastníci řízení jsou uvedeni v § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správ-
ní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

1  Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

2    Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob její-
ho vyplnění, ve znění pozdějších předpisů.
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Pokud nový provozovatel stávajícího zařízení (např. změna vlastnického vztahu k zařízení) požádá krajský úřad o nový sou-
hlas k provozování zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, do-
savadní souhlas k provozování zařízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele nebude pravo-
mocně rozhodnuto.
 
Kolaudační souhlas, vydaný podle zvláštního právního předpisu3, pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo 
výkupu odpadů nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení podle §14 odst. 1 zákona  
o odpadech. V případě vydání rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci se kolaudační souhlas vydává rovněž až v době 
již pravomocného integrovaného povolení, které stejně tak předcházelo i vydání stavebního povolení.
 
K provoznímu řádu zařízení se dle ustanovení § 75 písm. d) zákona o odpadech, vyjadřuje také orgán ochrany veřejného zdra-
ví. Bez tohoto vyjádření nemůže být vydán souhlas k provozování zařízení. Pokud orgán ochrany veřejného zdraví stanoví pod-
mínky do svého vyjádření, je třeba tyto podmínky zohlednit v souhlasu k provozování zařízení.

3.1.1 Vztah § 14 odst. 1 a § 16 odst. 3 zákona o odpadech

Existuje několik variant, kdy původce může nakládat s nebezpečnými odpady: pouze na základě souhlasu k nakládání s ne-
bezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech; kdy ke své činnosti potřebuje oba souhlasy; a kdy je postačují-
cí pouze souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona  
o odpadech. Jedná se o následující případy:

1) Původce nebezpečného odpadu tento odpad před jeho předáním oprávněné osobě sám upravuje, např. za účelem od-
stranění jeho nebezpečných vlastností nebo snížení jeho objemu (což je obecnou povinností podle § 10 odst. 1 záko-
na o odpadech), na svém vlastním zařízení, do kterého nepřijímá k této úpravě žádné odpady od jiných původců nebo 
oprávněných osob. Potom je tato úprava součástí procesu vzniku finálního odpadu z jeho technologie. Teprve takto 
upraveného odpadu se jako jeho původce zbavuje. Pokud se jedná o úpravu nebezpečných odpadů, tato úprava musí 
být zahrnuta a popsána v souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem. Vydaný souhlas může zahrnovat také pod-
mínkya požadavky na takovouto úpravu odpadu. Zařízení k úpravě odpadů v tomto případě není provozováno jako 
živnost – podnikání v nakládání s odpady není předmětem podnikatelského oprávnění a tento původce tudíž není ani 
osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví za účelem jejich úpravy na tomto zařízení. Původce v tom-
to případě musí mít souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech nikoliv však dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

2) Původce nebezpečného odpadu upravuje ve vlastním zařízení svůj vlastní odpad, ale např. z důvodu plného využi-
tí kapacity tohoto zařízení do něj přijímá i odpady jiných původců nebo oprávněných osob. V tom případě provozuje 
zařízení zároveň v rámci své podnikatelské činnosti (předmět podnikání).  Takto může zařízení provozovat pouze na 
základě souhlasu podle § 14 odst. 1. Je oprávněnou osobou k nakládání s odpady i k převzetí odpadu do svého vlast-
nictví, KÚ a ORP ho vedou ve zveřejňovaném seznamu oprávněných osob pro nakládání s odpady pro informaci pů-
vodců a jiných oprávněných osob, on sám vede evidenci a ohlašuje odpad a další nakládání s ním jako původce i jako 
oprávněná osoba – provozovatel zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Původce v tomto případě musí mít 
souhlas jak dle § 16 odst. 3 tak dle 14 odst. 1 zákona o odpadech. (Souhlas podle § 14 odst. 1 nahrazuje souhlas pod-
le § 16 odst. 3 pouze tehdy, je-li konkrétní nakládání s konkrétním nebezpečným odpadem již popsáno a schváleno 
v provozním řádu zařízení, který je nedílnou součástí souhlasu k provozování zařízení. Nakládá-li původce i s  jiný-
mi nebezpečnými odpady nebo se stejnými nebezpečnými odpady nakládá i jinými způsoby, než má popsáno v pro-
vozním řádu zařízení, na které má souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, musí mít na takové nakládání s tě-
mito nebezpečnými odpady souhlas podle § 16 odst. 3.)

3) Další zcela odlišný případ nastane, pokud při činnosti zařízení k nakládání s odpady vznikají i nebezpečné odpady, je-
jichž původcem je provozovatel zařízení. Musí tento původce mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady? Dle 
ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech může původce nakládat s nebezpečnými  odpady  pouze na základě souhla-
su věcně a  místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost 
již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. To 
znamená, že na nakládání s nebezpečným odpadem, které právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání vzni-
kají při provozování zařízení k nakládání s odpady, na které má souhlas podle § 14 odst. 1 (je tedy provozovatelem za-
řízení k nakládání s odpady a zároveň původcem odpadů, které v tomto zařízení vznikají), již souhlas podle § 16 odst. 
3 mít nemusí. Důvodem je, že v provozním řádu tohoto zařízení, který je součástí souhlasu podle § 14 odst. 1, musí 
mít uvedeny i odpady, které při provozu zařízení vznikají a způsob, jakým s nimi jako jejich původce dále nakládá. 

3  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3.2 Zákon o integrované prevenci

Souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání na-
hrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci. 

Integrované povolení je pro nakládání s odpady nutné pro provoz následujících kategorií činností (dle přílohy č. 1 zákona o in-
tegrované prevenci):

5.1.  Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji,  
vždy o kapacitě větší než 10 t denně.

5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 t za hodinu.
 

5.3. Zařízení na odstraňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně.
 

5.4.  Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,  
s výjimkou skládek inertního odpadu.

Integrované povolení stanovuje podmínky k provozu pro činnosti vymezené uvedenými kategoriemi (tj. např. skládky odpadu, 
dekontaminační plochy, biodegradační plochy, deemulgační stanice), v některých případech mohou být stejným integrovaným 
povolením stanoveny podmínky provozu pro technické jednotky mimo rámec uvedených kategorií, a to v případě, že se jedná  
o přímo spojené činnosti (tj. např. sklad NO spojený se zařízením na jejich odstranění nebo využití). V praxi se pak nejedno-
značné případy zařazení do působnosti zákona o integrované prevenci  řeší na MŽP.
  
Naplňuje-li zařízení svými parametry některou z vyjmenovaných kategorií činností, je povinností provozovatele podat žádost o 
vydání integrovaného povolení. Uváděné prahové hodnoty jsou obecně udávány ve vztahu k projektovaným kapacitám zaříze-
ní. Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje více zařízení ve stejném místě, která spadají pod totéž označení podle shora 
uvedeného výčtu, pak se prahové hodnoty z těchto zařízení sčítají. Pokud krajský úřad obdrží žádost o souhlas k provozování 
podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech pro zařízení spadající kapacitně do kategorie 5 přílohy č. 1 zákona o integrované preven-
ci, musí takové řízení zastavit pro zjevnou právní nepřípustnost žádosti a následně vyzve provozovatele, aby podal žádost o in-
tegrované povolení (IP). Souhlas podle zákona o odpadech nelze vydat, jeho vydání bylo nahrazeno řízením o vydání integro-
vaného povolení.  Bez platného integrovaného povolení nelze zařízení provozovat. Proces řízení o vydání integrovaného povo-
lení je  upraven hlavou II zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění.
Stavební povolení podle stavebního zákona nelze pro zařízení vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Stejně tak staveb-
nímu povolení, které je potřeba k podstatné změně zařízení, musí předcházet změna integrovaného povolení. Tato problematika  
je řešena v § 45 zákona o integrované prevenci.

Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem doručení žádosti o vydání integrovaného povolení úřadu. Vzor žá-
dosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění stanovuje vyhláška č. 554/2002 Sb., ve znění vyhláš-
ky č. 363/2010 Sb. 

Vlastní integrované povolení obsahuje (dle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci):

- firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li 
provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem,

- jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, trvalý pobyt, je-li pro-
vozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem,

- popis zařízení a s ním spojených činností a popis umístění zařízení,
- podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto pod-

mínek, tj. závazné podmínky provozu. Závazné podmínky provozu uložené úřadem musí vždy zahrnovat podmínky, 
postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vy-
dána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením.

V závazných podmínkách provozu úřad stanoví (dle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci):

a) emisní limity (viz. § 14 zákona o integrované prevenci),
b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících  

ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít,
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c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, 

lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny,
e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na 

místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení,
f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie,
g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků,
h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu  

například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení  
provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka,

i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření,  
včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování,

j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění  
vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku,

k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje  
požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Podle § 14 odst. 3 zákona o integrované prevenci při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních limitů, úřad vy-
chází z použití nejlepších dostupných technik na základě hledisek uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, se zřetelem k tech-
nickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí. Takto stanovené emisní limity ne-
smí být mírnější než emisní limity, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.

Klíčová je zejména přesná specifikace podmínek provozu v integrovaném povolení a podrobně zpracovaný provozní řád povo-
leného zařízení. V případě zařízení spadajícího  do působnosti zákona o integrované prevenci se souhlas s jeho provozním řá-
dem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech rovněž nahrazuje (v souladu s ustanovením  § 13 odst. 6 zákona o integrované pre-
venci). Provozní řád se tedy stává součástí integrovaného povolení.

Upozorňujeme na tiskovou chybu, která se dostala do novely zákona o odpadech. V § 82 odst. 2 zákona o odpadech mělo být 
místo „§ 12 odst. 5“ správně uvedeno „§12 odst. 6“. Od účinnosti novely zákona o odpadech č. 154/2010 Sb., je nutno v inte-
grovaných povoleních uvádět odkaz na § 12 odst. 6, protože právě v tomto odstavci je upraveno udělování souhlasu krajského 
úřadu k upuštění od míšení nebezpečného odpadu.

3.3 Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) a jeho uplatnění při povolovací činnosti

Při vydávání souhlasu k provozování zařízení je třeba důsledně uplatňovat zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). 

V rámci oblasti odpadového hospodářství jsou vždy předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. záměry na zařízení k:

•	 odstraňování nebezpečných odpadů (viz bod 10.1, kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.),  
•	 odstraňování ostatních odpadů s kapacitou nad 30 000 tun/rok (viz bod 10.2, kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu 

č. 100/2001 Sb.). 

Záměry vyžadující zjišťovací řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. jsou v oblasti odpadového hospodářství záměry na zaří-
zení, kde dochází:

•	 ke zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor (viz bod 2.10, kate-
gorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.),

•	 ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů (viz bod 10.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb.), 

•	 k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (viz bod 10.1, kategorie 
II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.),
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a dále:

•	 hloubkové vrty pro ukládání radioaktivního nebo nebezpečného odpadu (viz bod 2.11, kategorie II, přílohy č. 1 k zá-
konu č. 100/2001 Sb.),

•	 skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad 1.000 t (viz bod 10.5, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb.). 

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (stanovisko) či závěr zjišťovacího řízení u záměrů uvede-
ných v zákoně č. 100/2001 Sb., slouží jako nezbytný objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí popřípadě jiných opat-
ření dle zvláštních právních předpisů4. 

Dle § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., nelze bez stanoviska vydat rozhodnutí nebo opatření nutná k provedení záměru v žád-
ném správním ani jiném řízení nebo v jiném postupu podle zvláštních právních předpisů4. Při rozhodování bere správní úřad 
vždy v úvahu obsah stanoviska. Jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí, za-
hrne je do svého rozhodnutí, v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně.

Výše zmíněné platí analogicky i pro závěr zjišťovacího řízení v případě, že je v něm stanoveno, že záměr nebude dále posuzo-
ván podle zákona č. 100/2001 Sb.

V případě, že proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí, je nezbytné jeho výstup (stanovisko, závěr zjišťovacího ří-
zení) zohlednit v navazujícím rozhodnutí ve smyslu výše uvedeného.

3.4 Obsah provozního řádu zařízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a provozní řád jako součást integrované-
ho povolení

Příloha č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb. stanoví obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení. 

Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dělí do skupin 

4  Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
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Jako základní je brán provozní řád skupiny A, který je pro další skupiny dále rozšířen. Provozní řád skupiny D je upraven tech-
nickou normou TNO 83 8039 Skládkování odpadů – Provozní řád skládek. 

Základní kapitoly a požadované údaje provozních řádů jednotlivých skupin zařízení jsou uvedeny ve výše zmíněné příloze č. 1.

Součástí provozního řádu zařízení je návrh provozního deníku zařízení. Provozní deník zařízení je jeden z nejdůležitějších do-
kumentů v zařízení, který slouží k dokumentaci provozu zařízení. 
Návrh provozního deníku obsahuje:

1) popis způsobu vedení provozního deníku
2) odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů
3) přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány

Záznamy o provozu v provozním deníku zařízení k nakládání s odpady musí být vedeny denně minimálně v rozsahu stanove-
ném v příloze č. 1 bod 10 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

ČÁST II. Obecné podmínky k vydání povolení pro zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů

4. OBECNÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ, SBĚRU A VÝKUPU ODPADŮ

Pokud zařízení spadá pod zákon o integrované prevenci, uplatňované požadavky nesmí být mírnější než ty, které by byly jinak 
stanoveny dle zvláštních předpisů (tj. složkovou legislativou). Navíc se zde ale uplatňují požadavky zákona o integrované pre-
venci, zejména je nutné vycházet při stanovování závazných podmínek provozu z nejlepších dostupných technik (Best Avai-
lable Techniques - BAT). Hlavním zdrojem informací o BAT jsou příslušné referenční dokumenty  (Reference Document on 
Best Available Techniques - BREF) zpracované a schvalované Evropskou komisí.

Obecné požadavky dle zákona o odpadech jsou dány § 4 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Zařízení musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí5 a musí 
být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí v průběhu sběru, výkupu, vy-
užívání nebo odstraňování odpadů. 

 Každé zařízení musí být dle § 4 výše zmíněné vyhlášky vybaveno:

	doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky umožňujícími 
příjem odpadů),

 
	monitorovacím systémem provozu zařízení, které sleduje vybrané ukazatele s možným negativním dopadem na jed-

notlivé složky životního prostředí, včetně monitoringu pracovního prostředí odpovídajícímu typu zařízení a druhům 
odpadů, se kterými je v něm nakládáno,

 
	 technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením, které zabrání přístupu nepovolaných osob do areálu a využí-

vání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy,

	 informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace: 

•	 název zařízení
•	 druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou 

být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,
•	 v případě právnických osob:

obchodní firma nebo název, právní forma  a sídlo,

•	 v případě fyzických osob: 
jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání,  
liší-li se od bydliště, fyzické osoby, 

5  Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů.
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•	 jméno, příjmení a telefonní spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele

•	 správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem,  
včetně telefonního spojení

•	 provozní doba zařízení,

	při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel    (vlastník) odpadů způsobem uvedeným 
v příloze č. 2. vyhlášky č. 383/2001 Sb. –  Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů, 
v případě odstranění odpadu na skládce či využití na povrchu terénu je nutno při přejímce odpadů postupovat dle pří-
lohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

 
	při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.

 

4.1 Podmínky shodné pro všechny typy zařízení

Tato kapitola obsahuje vybrané administrativní úkony krajských úřadů, vybrané body provozních řádů zařízení a provozního deníku 
zařízení a podmínky, které mají být uvedeny ve všech rozhodnutích krajských úřadů k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona  
o odpadech. 

Krajský úřad při povolovacím procesu zkontroluje a provede následující administrativní úkony:

	při vydávání povolení je u následujících typů zařízení nutno provést v návaznosti na § 54 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ohledání věci (zařízení) na místě pracovníkem KÚ v místě zařízení:

	
 spalovny odpadů, 
 zařízení ke sběru a výkupu NO, 
  zařízení k úpravě demoličních/stavebních odpadů, která se nacházejí v „zástavbě“,  

tedy přímo v obci či v jejím přímém sousedství

Z ohledání věci (zařízení) na místě bude sepsán protokol. U následujících druhů povolovaných zařízení je nutné provést 
kontrolu do 1 roku od vydání rozhodnutí k provozování zařízení: 

zařízení k využívání (včetně úpravy) nebo odstraňování nebezpečných odpadů, autovrakoviště, 
zpracování elektroodpadů, 
zařízení ke zpracování BRO. 

Následné kontroly a kontroly u ostatních druhů zařízení je třeba provádět průběžně a důsledně ověřovat skutečnosti vyplý-
vající ze schválených provozních řádů.

	V rozhodnutí je třeba jasně identifikovat typ povolovaného zařízení dle platných definic např. zařízení k odstraňování 
odpadů + výčet příslušných kódů dle přílohy č. 4 zákona o odpadech, zařízení k využívání odpadů + kódy dle přílohy 
č. 3 zákona o odpadech, zařízení ke sběru a výkupu odpadu aj., 

	v případě, že v zařízení dochází k míšení odpadů v důsledku technologie využití nebo odstranění odpadů, musí být mí-
šení odpadů technologicky popsáno v provozním řádu, míšením nebezpečných odpadů nesmí dojít k ohrožení zdraví 
lidí nebo životního prostředí.  Je-li účelem míšení zvýšení bezpečnosti při nakládání s těmito druhy odpadu, souhlas 
k provozování zařízení udělený dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech lze považovat i za souhlas dle § 12 odst. 6 zákona  
o odpadech. Skutečnost, že rozhodnutí se vztahuje i na souhlas dle § 12 odst. 6 zákona o odpadech, musí být výslov-
ně uvedena v samostatném výroku rozhodnutí, 

	Je žádoucí, aby krajský úřad v návaznosti na § 78 odst. 2 písm. a) zákona a danou technologii stanovil seznam odpa-
dů, které nelze do zařízení přijmout bez rozboru (tzn. základní popis odpadu bude u těchto vybraných druhů odpadů 
zpracován na základě rozboru – vhodné např. u biodegradací ke zjištění, zda odpad neobsahuje kromě ropných látek 
také těžké kovy),
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	v zařízení, kde dochází k úpravě odpadů a jejich překategorizaci z „N“ na „O“ (např. R12, D2, D8, D9, D13, D14) je 
nutné doložení osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (viz. kapitoly 6.2.2 a 7.2.2.). Soudně znalecký 
posudek nenahrazuje osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů a není v tomto případě relevantním do-
kumentem pro překategorizaci odpadů.

Vybrané body provozního řádu

	Provozní řád obsahuje seznam přijímaných odpadů do zařízení a seznam odpadů, které vznikají vlastním provozem za-
řízení. Seznam přijímaných odpadů obsahuje výčet konkrétních druhů odpadů nikoliv celé skupiny či podskupiny od-
padů. V případě uvedení odpadu s koncovým číslem 99 je třeba vyžadovat bližší specifikaci v evidenci těchto odpadů.  

	V provozním řádu je stanoven konkrétní způsob přejímky odpadu do zařízení.

	Provozní řád obsahuje jasný výčet výstupů ze zařízení (výčet konkrétních katalogových čísel odpadů, případně vý-
robků a informacemi o nich). Podmínky, za kterých odpad, který byl předmětem některého ze způsobu využití, 
přestává být odpadem, jsou stanoveny v § 3 odst. 6 zákona o odpadech. Pro konkrétní způsoby použití výrobků  
z odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena (např. kritéria 
pro využití odpadů na povrchu terénu - vyhláška č. 294/2005 Sb.). Upřesňující kriteria, kdy odpad přestává být 
odpadem, mohou být stanovena vyhláškou, případně upřesňující kritéria stanoví Evropská komise nařízením.

	Stanovení kapacit zařízení – maximální aktuální kapacita zařízení (okamžitá kapacita shromážděných, skladovaných, 
upravovaných, odstraňovaných, či již upravených odpadů případně výrobků z odpadů) 

-   denní kapacita zařízení (je-li vyžadováno vzhledem k jiným zákonům6 )
-   roční kapacita zařízení. 

	Stavba musí být v souladu se stavebním zákonem, provozovatel musí doložit doklad o vlastnictví či pronájmu pozem-
ku/stavby, na kterém je zařízení umístěno (platná nájemní smlouva/výpis z katastru nemovitostí).

	Pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, musí provozovatel doložit doklad o sou-
ladu zařízení se zvláštními právními předpisy tzn. např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změ-
ně ve využívání stavby, rozhodnutí o využití území apod. 

4.1.1 Provozní deník zařízení

Minimální obsah provozního deníku zařízení je stanoven v příloze č. 1 bod č. 10 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-
kládání s opady, ve znění pozdějších předpisů.

Dle konkrétního typu zařízení stanoví KÚ v rámci podmínek záznamy, které jsou v provozním deníku dále vedeny.

Provozní deník může být veden jak v listinné formě tak ve formě elektronické.

Provozní deník dle typu zařízení obsahuje zejména:

- přijetí na sklad surovin vstupujících do procesu úpravy odpadů,
- datum zahájení a ukončení procesu úpravy,
- údaje o odmítnutí převzetí odpadu do zařízení,
- příjem výrobků do zařízení,
- poměr použitých surovin a odpadů v procesu úpravy před využitím či odstraněním,  
  odpadů, pro jednotlivou zakládku,
- oprava mechanizace,
- odstávka zařízení,
- doba „hrnutí“ a „zapravování“ odpadů do skládky,
- monitoring,
- údaje o uložení odpadů na skládku či jeho vstupu do procesu, které je možné uložit pouze 

za určitých podmínek (např. uložit biologicky rozložitelné odpady na skládku je možné pouze v případě, jedná-li se o biolo-
gicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů)).

6   Např. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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4.1.2 Rozhodnutí KÚ, stanovení podmínek pro provozování zařízení

Podmínky v rozhodnutích musí být jednoznačné a ověřitelné, nikoliv obecné a deklaratorní a jsou stanoveny individuálně v soula-
du s technickými možnostmi daného zařízení a dle konkrétních typů zařízení. Rozhodnutí však vždy obsahuje následující podmínky:

Provozování zařízení bude prováděno v souladu se schváleným provozním řádem, upřesněnými požadavky uvedenými v pod-
mínkách tohoto rozhodnutí.

Provozní řád zařízení, ke kterému vydává KÚ tento souhlas, je opatřen jednacím číslem (spisovou značkou) rozhodnutí a razít-
kem KÚ ……… kraje, se sestává ze ….listů (včetně příloh). Provozní řád schválený KÚ …….kraje, který je opatřen pečetí KÚ, 
případně je na každé straně opatřen razítkem KÚ , bude v 1 paré uložený u provozovatele. 
V případě změny legislativy, která souvisí s provozem a technologií v zařízení, jež je předmětem tohoto rozhodnutí, je provozo-
vatel povinen požádat KÚ o změnu tohoto rozhodnutí do 12 měsíců od vstoupení v platnost příslušných právních předpisů, po-
kud právní předpis  nestanoví jinak. Jako součást žádosti o změnu tohoto rozhodnutí, předloží provozovatel návrh úpravy pří-
slušných ustanovení provozního řádu zařízení nebo návrh znění nového provozního řádu zařízení.  
Provoz zařízení bude zahájen až po splnění požadavků daných zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí je platné na dobu ……………………..

5. NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY

V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) je jednou z priorit aplikace  nejlepších dostupných technik 
(BAT). Konkrétní případy BAT jsou uvedeny v tzv. referenčních dokumentech (BREF). Tyto dokumenty jsou dostupné oficiál-
ně na internetových stránkách Evropské kanceláře pro IPPC(EIPPCB) - http://eippcb.jrc.es a na informačním portálu IPPC Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu - www.ippc.cz. Pro odpadové hospodářství jsou zejména důležité dokumenty - „Zpracování od-
padů“ (WT) a „Spalování odpadů“ (WI), přičemž další informace je možné vyhledat i v ostatních dokumentech včetně tzv. prů-
řezových (horizontálních) dokumentech BREF (např. Obecné základy monitorování).
Hlediska, k nimž úřad přihlíží při určování nejlepších dostupných technik buď obecně, anebo v určitých případech, se zřetelem 
k očekávaným nákladům a přínosům plánovaného opatření a se zřetelem k principům prevence a předběžné opatrnosti jsou uve-
dena v příloze č. 3 k zákonu o integrované prevenci. Jsou to:

1. Použití nízkoodpadové technologie.

2. Použití látek méně nebezpečných.

3.  Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu,  
případně zhodnocování a recyklace odpadu.

4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku.

5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretaci.

6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu.

8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky.

9. Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost.

10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik  s nimi spojených na minimum.

11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.

12.  Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí  
nebo mezinárodními organizacemi.

Úřad při stanovování závazných podmínek provozu zařízení z BAT vychází.
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ČÁST III. Vybrané technologie

6. BIODEGRADACE ODPADŮ

6.1 Popis technologie

Biodegradace odpadů je proces, kterého lze použít při jejich úpravě využitím schopnosti určitých a zároveň aktivovaných mik-
roorganismů postupně enzymaticky štěpit organické sloučeniny za přístupu / částečného přístupu / nepřístupu vzduchu, kdy or-
ganické látky slouží mikroorganismům jako zdroj uhlíku. Za aerobních podmínek a zajištění ostatních vlivů mohou být biolo-
gicky rozložitelné odpady rozkládány až na oxid uhličitý, vodu a ostatní metabolity.

Proces biodegradace je ovlivňován faktory biologickými, chemickými, fyzikálně chemickými apod., které, když jsou v potřebné rov-
nováze, mohou kladně ovlivnit biologický rozklad. Mezi nejdůležitější patří správná volba mikrobiálních kultur, biologická rozloži-
telnost látek daná mj. jejich strukturou, dostupnost dalších živin, přítomnost konečného akceptoru elektronů (např. O2), vlhkost, teplota, 
pH aj. Mezi odpady, které jsou biodegradabilní se řadí např. zeminy kontaminované ropnými látkami (vytěžené zeminy ze sanačních 
prací), biologicky rozložitelný odpad (biologicky rozložitelný komunální odpad), kaly z ČOV (vyhnívací nádrže ČOV). Biodegradace  
se využívá v bioplynových stanicích, kompostárnách a probíhá na skládkách komunálního odpadu.

Biodegradací nedojde ke snížení koncentrace těžkých kovů (např. Be, Pb, Hg, Cd atd.) a jejich sloučenin. Obdobně např. od-
pady z impregnace dřeva, odpady s obsahem chlorovaných uhlovodíků apod. nebudou snadno podléhat požadovanému biolo-
gickému rozkladu. Je třeba myslet na látky, které jsou sice biologicky rozložitelné za laboratorních podmínek, ovšem v praxi je 
rozklad značně pomalý a nebo k němu vůbec nemusí dojít, záleží na konkrétních podmínkách.

Do zařízení nemohou být přijímány odpady, které obsahují látky s biocidními účinky znemožňující proces biodegradace.

6.2 Specifické požadavky na zařízení

Provozní řád obsahuje údaje uvedené v kapitole 3.4 a 4.1 tohoto metodického pokynu. Skutečnosti, na které je třeba se zamě-
řit, jsou dále popsány v kapitole 6.2.2. 

6.2.1 Minimální výčet povinných údajů zapisovaných do provozního deníku zařízení

Výčet je uveden v příloze č. 1 bod. č. 10 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. U technologie biode-
gradace je vhodné provozním deníkem, zejména ve vztahu ke konkrétní zakládce, dále stanovit: 

- aplikace bakterií (množství a druh biopreparátu), 
- kropení,
- vlhčení,
- teplotu zakládky, 
- záznamy o odběrech vzorků a výsledků analýz,
- průběh hodnocení a ukončení dekontaminace.

6.2.2 Na co nezapomenout při kontrole provozního řádu? 

	Způsob kontroly a monitorování zpracovávaných odpadů.

	Popis technologie, doložení účinnosti technologie, minimální doba úpravy odpadu technologií, faktory, které ovliv-
ňují technologii, postup odběru kontrolních vzorků, schéma odběru, způsob zmenšení vzorku.

	Kontrola kvalitativní charakteristiky odpadů vedoucí ke zjištění, že dané odpady mohou být biodegradační technolo-
gií upraveny. 

	V provozním řádu musí být stanoven limit obsahu škodlivin v přijímaném odpadu z hlediska následných biologických 
procesů – maximální obsah kontaminantů, pro které je technologie účinná.

	Jasné označení jednotlivých zakládek – označení obsahuje datum zakládky, katalogové číslo odpadu, záznamy o 
množství vstupujících odpadů, pomocných surovin, údaje o překopávání a množství vystupujících materiálů/odpadů a 
následný způsob nakládání s nimi, data zahájení a ukončení procesu.
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	Stanovení maximální výšky zakládky, sklonu zakládky, maximální množství odpadů v jedné zakládce.

	Chránění biodegradovaného materiálu před vlivy počasí, které ovlivňují proces biodegradace – déšť, nízké teploty 
apod.

	Způsob přípravy a dávkování daných mikroorganismů.

	Způsob zjišťování a udržování optimálního prostředí (vlhkosti a provzdušnění).

	V rámci jedné zakládky mohou být dekontaminovány pouze odpady podobného charakteru či typu.

	Popis zabezpečení odpadů (např. plot, uzamykatelný vjezd, opatření proti úletu, zápachu apod.).

	Přítomnost provozního deníku zařízení trvale na provozovně, četnost zápisů do deníku.

	Jsou uvedeny kódy nakládání, které v souvislosti s daným zařízením mohou být uvedeny v průběžné evidenci o odpa-
dech u tohoto zařízení.

	Definované ohraničení procesu úpravy (určení počátku procesu úpravy – kdy po navezení odpadů začne úprava, kon-
ce procesu úpravy, průběžné monitorování).

	Jasné určení místa zařízení, kde probíhá proces úpravy a místa, které je určené pro odpady již upravené, které splňu-
jí kritéria pro výstupní odpady.

	Systém kontroly na výstupu: 

V případě, že do zařízení vstupuje odpad kategorie „N“ a odpad na výstupu je kategorie „O“ předložení důka-
zu, že technologie je k tomuto dostatečně účinná, tzn. osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. 

Pokud jsou provozovatelem dodrženy všechny podmínky technologie, na jejíž výstup bylo vydáno osvědče-
ní, technologie je popsána včetně všech podmínek, požadavků a kontrol v provozním řádu zařízení, nezmění 
se vstupy do technologie ani jiné podmínky provozu technologie, nemusí být osvědčení vydáno na každou šar-
ži vystupujícího odpadu. 

Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů je opakovaně vydáno po pozbytí platnosti stávajícího 
osvědčení. Platnost osvědčení je stanovena zákonem o odpadech na dobu max. 4 roky.

Za podmínek daných § 3 odst. 6 zákona o odpadech některé druhy odpadů přestávají být odpadem. Pro kon-
krétní způsoby použití výrobků z odpadů podle § 3 odst. 6 zákona o odpadech musí být splněna kritéria pro vy-
užití odpadů, pokud jsou stanovena.

	Jestliže jsou odpady po úpravě či výrobky z odpadů, dle § 3 odst. 6 zákona o odpadech, využívány na povrchu terénu - 
rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, vytváření uzavíracích vrstev sklád-
ky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů, odkališť, pískoven a další místa 
na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypávání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám, je nutné 
ověření chemických vlastností, včetně stanovení ekotoxicity v celém rozsahu přílohy č. 10, vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
Ve vztahu k předpokládanému budoucímu využití místa, v němž se zařízení k využívání odpadů nachází, a v souladu  
s ustanovením § 75 písm. b) zákona mohou být stanoveny i další ukazatele, neuvedené v příloze č. 10, pokud je jejich 
sledování, včetně stanovení limitních hodnot, nezbytné z hlediska ochrany zdraví lidí a ochrany životního prostředí.

Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě re-
cyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpeč-
né složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.

Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky musí splňovat všechny podmín-
ky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a jejich vodný výluh nesmí u skládek 
ostatního ani nebezpečného odpadu v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvede-
né v tabulce přílohy č. 2 téže vyhlášky.
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Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu sklád-
ky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 
11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Doporučené dokumenty:
	Kladné stanovisko Státního zdravotního ústavu k používané biotechnologii v zařízení.

V případě nedoložení účinnosti technologie povolit zařízení k provozu do doby nezbytně nutné pro prokázání účinnos-
ti např. osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, nejvýše na dobu 6 ti měsíců. V případě doložení účin-
nosti technologie zařízení povolit na dobu určitou, nejvýše na dobu 4 let.

Pozn. Zařízení k biodegradaci odpadů provozované v areálu jiného zařízení, zejména skládky odpadů, musí splňovat veške-
ré náležitosti a podmínky uvedené v této kapitole, a to bez ohledu na skutečnost, že provozovatel skládky a biodegradační plo-
chy může být jeden subjekt. Zásadním cílem je zamezit společnému nakládání s odpady z úpravy s odpady určenými k uložení 
na skládku do doby, než budou ověřeny skutečné vlastnosti upravených odpadů. Obdobně platí také pro stabilizaci/solidifikaci.

6.2.3 Rozhodnutí KÚ, stanovení podmínek pro provozování zařízení

Podmínky v rozhodnutích musí být jednoznačné a ověřitelné a jsou stanoveny individuálně v souladu s technickými možnostmi 
daného zařízení. Rozhodnutí však vždy obsahuje podmínky uvedené v kapitole 4.1.2 a následující:

V průběhu biodegradačního procesu je zakázáno prosté ředění odpadů za účelem snížení obsahu jakýchkoliv škodlivin.

V případě, že do zařízení jsou přijímány odpady kategorie „N“ a odpady po provedené úpravě nemají mít nebezpečné vlast-
nosti a jsou zařazeny do kategorie „O“, je provozovatel povinen doložit osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpa-
dů zpracované dle § 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pokud nejsou provozovatelem dodrženy všechny podmínky technologie, na jejíž výstup bylo vydáno osvědčení o vyloučení ne-
bezpečných vlastností odpadu,  musí být osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydáno na každou šarži vystu-
pujícího odpadu.

Provozovatel zařízení je povinen do 1 měsíce od vydání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů požádat o změ-
nu rozhodnutí, jímž se uděluje souhlas k provozování zařízení. Jako součást žádosti o změnu tohoto rozhodnutí, předloží pro-
vozovatel návrh úpravy příslušných ustanovení provozního řádu zařízení se zapracovaným osvědčením o vyloučení nebezpeč-
ných vlastností odpadů, včetně všech podmínek, požadavků a kontrol. 

Do provozního deníku zařízení jsou údaje o vzniku upraveného odpadu zapsány neprodleně po provedené úpravě, včetně jas-
né identifikace zakládky.

V případě, že je míšení odpadu povolené KÚ dle § 12 odst. 6 zákona o odpadech:

Při míšení odpadů z důvodu splnění požadavků technologie za účelem zlepšení fyzikálních vlastností vstupního materiálu, před-
nostně využívat přijímaných kontaminovaných odpadů s obdobnými obsahy znečišťujících látek. V případě míšení těchto od-
padů bude proveden záznam v provozním deníku s uvedením katalogových čísel a obsahů NEL (případně obsahu C10-C40).

Míšení odpadů za účelem……………je povoleno pro odpady kategorie „O“ a „N“ vedenými v katalogu odpadů pod následují-
cími katalogovými čísly:………….

Možné kódy (dle zákona o odpadech) pro biodegradaci odpadů: D2, 
D8, R12, R3

7. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÁ ÚPRAVA –   STABILIZACE/SOLIDIFIKACE

7.1. Popis technologie

Speciálním případem fyzikálně-chemické úpravy odpadů je jeho stabilizace, tj. přeměna odpadu na nerozpustnou či méně roz-
pustnou formu pomocí chemických procesů nebo jeho zachycením (imobilizací) na vhodný sorbent.
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Stabilizací se tedy rozumí procesy omezující riziko vyvolané odpady tím, že přeměňují přítomné kontaminanty do méně roz-
pustné, méně pohyblivé formy a tím omezují jejich uvolňování do životního prostředí. Přitom fyzikální podstata odpadů se ne-
musí měnit. Solidifikace se týká procesů, které uzavírají stabilizované odpady do monolitického a vysoce pevného tvaru. Po-
hyblivost kontaminantů je omezena podstatným snížením povrchu vystaveného vyluhování a izolováním odpadu do nepropust-
ného pouzdra.

Fixace je takový případ solidifikace, kdy malé částečky odpadu reagují se složkami solidifikačního media chemicky nebo s nimi 
vytvářejí směsi. Tak je tomu např. u bitumenu, kdy některé organické odpady se rozpouštějí v roztaveném bitumenu a po jeho 
ztuhnutí vznikne pevná slitina. U vitrifikovaného odpadu, kdy zpevňujícím mediem je sklotvorný materiál, se jednotlivé ato-
my složek odpadů stávají součástí mřížky vznikajícího skla. Dnes se pod pojmem solidifikace téměř vždy rozumí solidifikace 
s chemickou fixací.

Pro solidifikaci (imobilizaci) odpadů, před jejich trvalým uložením, se využívají především následující postupy:
1. Cementace, 2. Bitumenace, 3. Vitrifikace.

Cementace je postup, při kterém se odpad nebo vodná suspenze kalů nebo zahuštěného koncentrátu z odparek, za případného pří-
davku písku a retardačních činidel, mísí ve vhodném poměru s cementem. Získaná betonová kaše se odlévá do forem používaných 
pro výrobu stavebních dílů jako např. tvarovek, tvárnic, atd. Povolený obsah odpadů v betonu závisí na charakteru odpadů. Cemen-
tace je vhodná především pro anorganické materiály jako je popílek ze spalovacích procesů a odvodněné kaly z čistíren. Provádí  
se za normálních teplot s použitím běžných typů zařízení. Stabilizace odpadů cementovou a vápennou metodou (vápeno-cemen-
tová stabilizace) je metoda úpravy odpadů při níž dochází k homogenizaci odpadů s pojivy a dalšími přísadami s cílem ome-
zit nebo odstranit jejich nebezpečné vlastnosti a snížit koncentraci látek v rámci limitů výluhové třídy stanovené pro příslušné 
skládky. Při úpravě odpadů stabilizací s fixací těžkých kovů je standartně používáno základního hydraulického pojiva cementu. 
V případě přítomnosti ropných látek je dalším přídavným pojivem vzdušné vápno.

Bitumenace je vhodná především pro fixaci kalů a kapalných koncentrátů. Provádí se za zvýšených teplot a její výsledek je znač-
ně odolný vůči vyluhování vodou. Bitumenace vyžaduje předchozí odvodnění zpracovávaných odpadů. S výhodou je možné 
použít filmových rotorových odparek, ve kterých se odpaří nadbytečná voda a odpad se přímo promíchá s bitumenem. Pro su-
ché odpady je možné použít míchaných reaktorů. Upravený odpad lze využít pro přípravu podkladových štěrkových koberců, 
vozovek, jako izolačních vrstev a pod. Rovněž v tomto případě závisí povolený obsah odpadů v bitumenaci na druhu odpadu. 
Pro stabilizaci/solidifikaci vlhkých odpadů  lze s výhodou využít asfaltových emulzí, kdy odpadá nutnost použítí  vyšších teplot.  

U vitrifikovaného odpadu, kdy zpevňujícím mediem je sklotvorný materiál, se jednotlivé atomy složek odpadů stávají součástí 
mřížky vznikajícího skla. Vzniklá frita se dá použít k výrobě např. stavebních dílců, obkládacích materiálů, potrubí atd. nebo do 
zavážek či betonu jako součást štěrku. Vitrifikace se dá použít i pro spalování organických materiálů za vzniku inertního skla. 
Při vitrifikaci popílku při 1200°C lze získat po kondenzaci par chlazených vzduchem koncentrát obsahující Zn, Pb a Cu, Ag, Cd, 
který lze dále hutnicky zpracovat. Pro jednotlivé odpady je nutné odzkoušet technologické postupy a stanovit maximální kon-
centrace jednotlivých složek.

7.2. Specifické požadavky na zařízení

Provozní řád obsahuje údaje uvedené v kapitole 3.4 a 4.1 tohoto metodického pokynu.Skutečnosti, na které je třeba se zamě-
řit,  jsou dále popsány v kapitole 7.2.2.

7.2.1 Minimální výčet povinných údajů zapisovaných do provozního deníku zařízení

Výčet je uveden v příloze č. 1 bod č. 10 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. U technologie solidifi-
kace je vhodné provozním deníkem dále stanovit:

- poměr použitých surovin a odpadů v procesu úpravy či odstranění odpadů, pro  jednotlivou zakládku (z dokumentace musí 
být patrno znečištění vstupujících odpadů tj. množství kontaminantu),

- hmotnostní bilance použitých solidifikačních činidel v návaznosti na množství vstupujícího odpadu,

-  datum zahájení a ukončení procesu úpravy (pro jednotlivé zakládky/skupiny).

Pozn. Zápis do provozního deníku zařízení týkající se vzniku upraveného odpadu se provede okamžitě. 



16

7.2.2 Na co nezapomenout při kontrole provozního řádu?

	Popis technologie, včetně vstupních druhů odpadů a surovin pro vytvoření stabilizátu, doložení účinnosti technolo-
gie, faktory, které ovlivňují technologii.

	V provozním řádu musí být stanoven limit obsahu škodlivin v přijímaném odpadu, pro které je technologie účinná.

	Vytřídění druhotně využitelných složek odpadů v případě, že je to možné.

	V zásobníku odpadů jsou skladovány současně pouze odpady, které jsou zpracovávány podle stejné receptury. Za ne-
příznivých klimatických podmínek (období bez srážek, větrné počasí) je odpad pravidelně zkrápěn vodou. 

	Časové údaje při procesu stabilizace – délka procesu, odvoz stabilizovaného odpadu, jednotlivé fáze procesu, zimní 
odstávka

	Popis hodnocení fyzikálních vlastností vstupních a solidifikovaných/stabilizovaných odpadů.

	Definované ohraničení procesu úpravy (určení počátku procesu úpravy – kdy po navezení odpadů začne úprava, kon-
ce procesu úpravy, průběžné monitorování).

	Jasné určení místa zařízení, kde probíhá proces úpravy a místa, které je určené pro odpady již upravené, splňující kri-
téria pro výstupní odpady.

	Systém jakosti – stabilizace (shodné také s vápenocementovou stabilizací)

•	 vstupní odběr vzorku,
•	 volba optimální směsi – cíl určení jednotné receptury pro daný druh (případně směs) odpadů – stanovení roz-

sahu analýz, pevnost vzorku v tahu, provozní testy stabilizátů,
•	 postup odběru kontrolních vzorků, použité techniky, schéma odběru a způsob zmenšení vzorku.

	Systém kontroly na výstupu:

Důkaz o účinnosti technologie, který prokáže, že odpady na výstupu lze zařadit do kategorie „O“, tzn. osvědčení o vylou-
čení nebezpečných vlastností odpadů v případě, že výstupem bude odpad kategorie „O“. V ostatním případě se odpady 
považují za odpady kategorie „N“. V případech, kdy odpad vzniká z několika vstupujících odpadů, bude v osvědčení i v po-
pisu technologie v provozním řádu zařízení nutno stanovit více požadavků (např. rozmezí množství a kontaminace jednotlivých 
vstupů, pro které je technologie ještě dostatečně účinná, apod.).

Pokud jsou provozovatelem dodrženy všechny podmínky technologie, na jejíž výstup bylo vydáno osvědčení, technolo-
gie je popsána včetně všech podmínek, požadavků a kontrol v provozním řádu zařízení, nezmění se vstupy do technolo-
gie ani jiné podmínky provozu technologie, nemusí být osvědčení vydáno na každou šarži vystupujícího odpadu.
  
Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů je opakovaně vydáno po pozbytí platnosti stávajícího osvědčení. 
Platnost osvědčení je stanovena zákonem o odpadech na dobu max. 4 roky.

	Za podmínek daných § 3 odst. 6 některé druhy odpadů přestávají být odpadem. Pro konkrétní způsoby použi-
tí výrobků z odpadů podle § 3 odst. 6 zákona o odpadech musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud 
jsou stanovena. 

V případě vápenocementové stabilizace je nutné se zaměřit při kontrole provozního řádu na následující:

	Při reakci složek odpadu (především vody) s vápnem, sledování reakční teploty.

	Podíl jednotlivých složek procesu.

	Časové údaje při procesu stabilizace – délka procesu, odvoz stabilizovaného odpadu, jednotlivé fáze.
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	Zajištění dostatečné homogenizace reakční směsi = promíchání upravovaného odpadu s ostatními složkami procesu 
– problémy zejména s odpady ve formě kusových shluků (např. kaly z kalolisů) a s odpady rypné (mazlavé, kašovité) 
konzistence. U těchto odpadů zajištění předúpravy odpadů např. mechanickým rozdružením či přemícháním s vhod-
ným disperzním materiálem.

	Při stabilizaci odpadů organického původu je nezbytné do reakční směsi dodání disperzní inertní tuhé fáze s velkým 
specifickým povrchem (škvára, zemina, bentonit aj.) – slouží jako nosič pro pevné navázání organických složek a je-
jich enkapsulaci.

	Metoda je neúčinná pro stabilizaci solných složek odpadu rozpustných ve vodě (např. chloridy, dusičnany), nelze tedy 
upravovat odpady s vysokým podílem rozpustných solí.

V případě nedoložení účinnosti technologie povolit zařízení k provozu do doby nezbytně nutné pro prokázání účinnos-
ti např. osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, nejvýše na dobu 6 ti měsíců. V případě doložení účin-
nosti technologie zařízení povolit na dobu určitou, nejvýše na dobu 4 let.

7.2.3 Rozhodnutí KÚ, stanovení podmínek pro provozování zařízení

Podmínky v rozhodnutích k provozování zařízení musí být jednoznačné a ověřitelné a jsou stanoveny individuálně v souladu 
s technickými možnostmi daného zařízení. Rozhodnutí však vždy obsahuje podmínky uvedené v kapitole 4.1.2 a podmínky ná-
sledující:

V zásobníku odpadů jsou skladovány současně pouze odpady, které jsou zpracovávány podle stejné receptury. Za nepříznivých 
klimatických podmínek nebo v případech to vyžadujících (např. období bez srážek, větrné počasí, velice nízká vlhkost odpa-
du) je odpad pravidelně zkrápěn vodou. 

Provozovatel ověří před přijetím odpadů těch katalogových čísel, které jsou uvedeny v příloze V. Nařízení EP a ES. č. 850/2004 
o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS, v platném znění, zda  základní popis od-
padu (ZPO) obsahuje informaci o vyloučení přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek (POPs) s odkazem na 
konkrétní technologii vzniku odpadu u původce. Pokud přítomnost POPs nebude v ZPO vyloučena, bude provozovatel požado-
vat laboratorní stanovení obsahu POPs. 

Zpracování odpadu musí probíhat po jednotlivých zakládkách či množstevních skupinách. O jednotlivých zakládkách procesu 
stabilizace probíhajících na dekontaminační ploše  budou vedeny záznamy o množství vstupujících odpadů, pomocných surovin 
a množství vystupujících materiálů/odpadů a následném způsobu nakládání s nimi, data zahájení a ukončení procesu.

V případě, že do zařízení jsou přijímány odpady kategorie „N“ a odpady po provedené úpravě nemají nebezpečné vlastnosti a 
jsou zařazeny do kategorie „O“, je nutné doložení osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů zpracované dle § 9 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nejsou provozovatelem dodrženy všechny podmínky technologie, na jejíž výstup bylo vydáno osvědčení o vyloučení ne-
bezpečných vlastností odpadu,  musí být osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydáno na každou šarži vystu-
pujícího odpadu.

Provozovatel zařízení je povinen do 1 měsíce od vydání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů požádat o změ-
nu rozhodnutí jímž se uděluje souhlas k provozování zařízení. Jako součást žádosti o změnu tohoto rozhodnutí, předloží provo-
zovatel návrh úpravy příslušných ustanovení provozního řádu zařízení se zapracovaným osvědčením o vyloučení nebezpečných 
vlastností odpadů, včetně všech podmínek, požadavků a kontrol. 

Do provozního deníku zařízení jsou údaje o vzniku upraveného odpadu zapsány neprodleně po provedené úpravě, včetně jasné 
identifikace zakládky/množstevní skupiny.

Možné kódy (dle zákona o odpadech) pro stabilizaci/solidifikaci 
odpadů: R12, D9, D13
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8. ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU ODPADU, VÝKUPU ODPADU, SKLADY ODPADŮ 

Sběrný dvůr, sběr a výkup odpadu, sklady odpadů

8.1 Popis technologie

Sběrný dvůr

Sběrné dvory slouží jako sběrné místo pro fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v daném místě, případně i pro osoby ostatní 
(podnikatelské subjekty). Sběrné dvory mají vydaná povolení na vybrané druhy odpadů, zpravidla druhy katalog. čísel skupiny 
13, 15, 16, 17 a 20. Může zde být prováděn také zpětný odběr výrobků.

Sběr a výkup odpadu

Sběr odpadů je definován zákonem o odpadech jako soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávně-
nou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.

Výkup odpadů je definován tímto zákonem jako sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu.

8.2 Právní rámec zařízení

8.2.1. Sběr a výkup odpadu

Povinnosti při sběru a výkupu odpadů jsou dány § 18 zákona o odpadech, další povinnosti stanoví § 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady. Mj. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady stanovuje druhy odpadů, u kterých je 
provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů povinen identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, od kterých 
věci vykoupil jako odpady.

V souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., je  provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen s odkazem na § 18 odst. 
3 zákona identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a osoby, následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů, a vést  
o těchto skutečnostech evidenci. Jedná se o následující druhy odpadů:
 

Kód druhu odpadu     Název druhu odpadu

16 01 04*           Autovraky
16 01 06             Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
17 04 01             Měď, bronz, mosaz
17 04 02             Hliník
17 04 03             Olovo
17 04 04             Zinek
17 04 06             Cín
17 04 07             Směsi kovů (17 04 01 – 06)
17 04 11             Kabely
16 01 17             Železné kovy
16 01 18             Neželezné kovy
17 04 05             Železo a ocel
17 04 07             Směsné kovy
20 01 40             Kovy
 

Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občan-
ského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.
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Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, a odpady, za jejichž vý-
kup nebo odběr nesmí poskytovat úplatu v hotovosti, se vymezují jako odpady, mající povahu:
 a) uměleckého díla nebo jeho části,
 
b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,
 
c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,
 
d)  obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo 

příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo
 
e)  části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona (tj. baterie a aku-

mulátory, elektrické a elektronické zařízení).

Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. (viz str. 12 pokynu) i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů.

8.2.2 Sklady odpadů

Skladováním odpadů se dle zákona o odpadech rozumí přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu 
nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním.

Požadavky na skladování odpadů stanoví § 7 vyhlášky 383/2001 Sb., které jsou  následující:

	Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zaříze-
ní pro nakládání s odpady skupiny A

	 Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňu-
jí technické požadavky kladené na sklady odpadů, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na 
ochranu životního prostředí a zdraví lidí a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy7. 

Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

•	 musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabrá-
něno jejich úniku do okolního prostředí,

 
•	 svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození 

žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů8,
 
•	 sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, 

přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,

•	 musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,
 
•	 místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladova-

cích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek urče-
ných k odstraňování skladovaných odpadů.

 
	 Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných pod-

le přílohy č. 3. vyhlášky9.

7  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů

8   Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 258/2000 Sb.,  
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 86/2002 Sb.,  
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

9  Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
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	 Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě 
stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis10, 
se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle 
zvláštních právních předpisů.

8.3 Specifické podmínky pro povolení zařízení ke sběru odpadu, výkupu odpadu a skladů odpadů

Sklady odpadů:

Je-li skladování prováděno před aplikací některého ze způsobů využívání odpadů (R 1 až R 12 přílohy č. 3 zákona o odpadech), 
je skladování v této příloze uváděno pod kódem R 13 jako jeden ze způsobů využívání odpadů, podobně, je-li prováděno před 
aplikací některého ze způsobů odstraňování odpadů (D 1 až D 14 přílohy č. 4 zákona o odpadech), je skladování v této příloze 
uváděno pod kódem D15 jako jeden ze způsobů odstraňování odpadů. Sklady odpadů, do kterých budou oprávněné osoby od-
pady převzaté k využití nebo odstranění od jiných osob umisťovat před jejich využitím nebo odstraněním, budou provozovány 
jako „zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí“  a jsou podle § 14 odst. 1 zákona posuzována v řízení předcházejícím vydá-
ní rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a s jeho 
provozním řádem (viz § 14 odst. 1 zákona). Souhlas k provozování skladu bude tedy v těchto případech vydán ve společném ří-
zení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů (jinými slovy, sklad je v těchto případech 
součástí zařízení k využití nebo odstranění odpadů). 

V případě skladu odpadů provozovaného původcem odpadu pro své vlastní odpady je provozní řád skladu odpadu předkládán 
správnímu orgánu v případě, že ve skladu původce nakládá s nebezpečnými odpady. Provozní řád skladu je předkládán v rám-
ci udělovaného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Souhlas dle § 14 odst. 1 zá-
kona o odpadech není třeba.

Sběrné dvory:

Jsou-li sběrné dvory provozovány obcemi pouze pro potřeby občanů obce a je-li tento sběrný dvůr ustanoven prostřednictvím 
obecně závazné vyhlášky obce, poté tento sběrný dvůr nemusí mít souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. V případě, že je 
na sběrném dvoře nakládáno s nebezpečnými odpady, je nutné mít souhlas dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

V případě, že sběrný dvůr slouží také pro potřeby podnikatelských subjektů či jiných obcí, nebo je zde nakládáno s odpady ji-
ných katalogových čísel než skupiny 20 Katalogu odpadů, je požadován souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

 
8.3.1 Na co nezapomenout při kontrole provozního řádu ?

Provozní řád obsahuje údaje uvedené v kapitole 4.2 tohoto metodického pokynu, dále je třeba se zaměřit na následující:

	Stanovení maximální okamžité (aktuální) kapacity pro soustředěné odpady v zařízení a provozní doba (při naplnění 
okamžité kapacity povinnost provozovatele nepřijímat do zařízení žádné další odpady, soustředěné odpady předat k 
využití či odstranění).

	Popis shromažďovacích prostředků a jejich označení.

	Popis zabezpečení zařízení – způsob ochrany horninového a vodního prostředí.

	Opatření pro případ havárie – prostředky k eliminaci případného úniku – popis, typ, umístění.

	V případě mobilních sběrů je souhlas vázán na konkrétní mobilní zařízení (ve vlastnictví/pronájmu provozovatele),  
typ vozu musí odpovídat sbíraným odpadům.

10  Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo che-
mickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti  
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
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	Kontrola, zda řád neobsahuje činnosti, ke kterým je třeba vydat samostatný souhlas k provozu zařízení k využívání od-
padů (např. demontáže motorů, elektrozařízení atd.).

	Popis činností prováděných v zařízení – třídění odpadů, lisování odpadů, včetně popisu zařízení k této činnosti pou-
žívaných.

	V případě nájmu jiných zařízení pro jednorázovou činnost (např. velkoobjemové lisy), je třeba postupovat v souladu 
s provozním řádem zařízení, které zapůjčení nebo nájem umožňují.  Pozn. Pokud takové zařízení nemá provozní řád a 
souhlas k provozu mobilního zařízení, není možné takové zařízení použít.

	V případech, kdy jsou různé druhy odpadů skladovány (shromažďovány) v různých skladech, je třeba v provozním 
řádu určit konkrétní místo (konkrétní budova), kde bude takový odpad skladován (shromažďován). 

RNDr. Zdeňka Bubeníková, v.r.
ředitelka odboru odpadů 
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Určeno:
Resortním organizacím Ministerstva životního prostředí
Krajským úřadům a orgánům krajů v přenesené působnosti

Čl. 1
Úvod

Ministerstvo životního prostředí doporučuje tímto metodickým pokynem postup při výběru toxikologických ukazatelů a limitů 
akutní toxicity, využívaných v analýze a hodnocení rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění 
pozdějších předpisů. V rámci metodického pokynu nejsou řešeny předchozí kroky analýzy a hodnocení rizik (např. identifikace 
nebezpečí, stanovení reprezentativních scénařů havárie, modelování atmosférického rozptylu).
Tento metodický pokyn je určen správním úřadům, ale má pomoci také zpracovatelům bezpečnostní dokumentace, subjektům 
zařazeným do kategorie A a B zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů a kontrolním 
orgánům, které budou provádět inspekce podle uvedeného zákona.

Čl. 2
Rozsah působnosti, hlavní pojmy

Prevence závažných havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ávažných havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-važných havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-žných havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ných havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ých havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ch havárií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-árií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-rií, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-í, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-, jejíž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-íž rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne- rámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ámec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-mec určuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-čuje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-uje zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-ákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-kon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii způsobených vybranými ne-
bezpečnými chemickými látkami nebo přípravky (dále jen „zákon o PZH“) ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ní pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-í pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri- pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ějších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-jších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ších předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ch předpisů, zahrnuje hodnocení ri-ředpisů, zahrnuje hodnocení ri-edpisů, zahrnuje hodnocení ri-ů, zahrnuje hodnocení ri-, zahrnuje hodnocení ri-í ri- ri-
zik vyplývajících z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ývajících z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-vajících z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ících z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-cích z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ích z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ch z nebezpečných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-čných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ných vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ých vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ch vlastností látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-í látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic- látek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-átek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-tek, jmenovitě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ě toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic- toxické účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-é účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic- účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-účinky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-inky uniklých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ých látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-ch látek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-átek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-tek, účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-účinky výbuchů, požárů a ekotoxic-inky výbuchů, požárů a ekotoxic-ýbuchů, požárů a ekotoxic-buchů, požárů a ekotoxic-ů, požárů a ekotoxic-, požárů a ekotoxic-žárů a ekotoxic-rů a ekotoxic-ů a ekotoxic- a ekotoxic-
ké účinky. Toxické účinky nebezpečných látek patří mezi nejvýznamnější z hlediska závažnosti dopadů havárií na obyvatelstvo 
a velikosti zasažené zóny. Zhruba 2/3 všech subjektů zařazených do kategorie B zmiňovaného zákona nakládá s toxickými nebo 
vysoce toxickými látkami a musí pro ně být provedena analýza a hodnocení rizik. Situace u subjektů kategorie A je obdobná.

Jedním ze základních požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ím ze základních požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-m ze základních požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ákladních požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-kladních požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ích požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ch požadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-žadavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-adavků na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ů na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož- na analýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ýzu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-zu a hodnocení rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-í rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož- rizik je srozumitelnost, reprezentativnost a správnost výsledků, a mož-ávnost výsledků, a mož-vnost výsledků, a mož-ýsledků, a mož-sledků, a mož-ů, a mož-, a mož-ž-
nost její kontroly. Významným požadavkem je také možnost porovnání mezi různými zdroji rizik. Jedním z prostředků, jak toho 
dosáhnout, je používání jasně definovaných a dostatečně identifikovaných toxikologických ukazatelů účinků, jako jsou limity 
akutní toxicity a probitové funkce. Dalšími prostředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-í toxicity a probitové funkce. Dalšími prostředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ- toxicity a probitové funkce. Dalšími prostředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-šími prostředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-mi prostředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-ředky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-edky pak jsou využívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-žívání vhodných representativních scénářů havárií a správ-vání vhodných representativních scénářů havárií a správ-ání vhodných representativních scénářů havárií a správ-ní vhodných representativních scénářů havárií a správ-í vhodných representativních scénářů havárií a správ- vhodných representativních scénářů havárií a správ-ých representativních scénářů havárií a správ-ch representativních scénářů havárií a správ-ích scénářů havárií a správ-ch scénářů havárií a správ-énářů havárií a správ-nářů havárií a správ-ářů havárií a správ- havárií a správ-árií a správ-rií a správ-í a správ- a správ-áv-v-
né modelování úniku toxické látky do ovzduší a jejího atmosférického rozptylu.

Limit akutní toxicity je hodnota koncentrace toxické látky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-í toxicity je hodnota koncentrace toxické látky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po- toxicity je hodnota koncentrace toxické látky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-é látky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po- látky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-átky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-tky, která za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-á za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po- za danou dobu při jednorázové expozici a pro zvolený typ po-ři jednorázové expozici a pro zvolený typ po-i jednorázové expozici a pro zvolený typ po-ázové expozici a pro zvolený typ po-zové expozici a pro zvolený typ po-é expozici a pro zvolený typ po- expozici a pro zvolený typ po-ý typ po- typ po-
pulace určuje hranici možnosti vzniku účinku, například k možnosti úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-říklad k možnosti úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-klad k možnosti úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-žnosti úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-nosti úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-úmrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-mrtí citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-í citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra- citlivých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-ých jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-ch jedinců, vzniku nevratného poškození zdra-ů, vzniku nevratného poškození zdra-, vzniku nevratného poškození zdra-ého poškození zdra-ho poškození zdra-škození zdra-kození zdra-í zdra- zdra-
ví nebo k jinému definovanému efektu. Probitová funkce je rovnicí vyjádřený vztah mezi účinkem a podnětem. Pro toxicitu se 
vyjadřuje jako pravděpodobnostní vztah mezi logaritmem velikosti koncentrace při expozici a účinkem v procentu exponované 
populace, u které se projeví sledovaný efekt (např. úmrtí).

V analýze rizik jsou limity akutní toxicity a probitové funkce využívány k zobrazení zóny, uvnitř které budou účinky havárie 
stejné nebo horší než ty, pro které byl limit zvolen.

V České republice není v současné době jasně definováno, jaký toxikologický ukazatel účinků je vhodné používat v kontextu 
prevence závažných havárií, nebo jaký účinek (poškození zdraví, smrt) by měl být upřednostňován při ochraně obyvatelstva.  
V důsledku této situace vzniká nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-ůsledku této situace vzniká nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-sledku této situace vzniká nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-éto situace vzniká nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-to situace vzniká nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-á nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do- nejednotnost v přístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-řístupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-stupu k používání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-žívání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-vání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-ání limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-ní limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-í limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do- limitů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-ů a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do- a probitových funkcí jako nástroje při stanovování do-ástroje při stanovování do-stroje při stanovování do-ři stanovování do-i stanovování do-ání do-ní do-í do- do-
padů úniku toxické látky do ovzduší. Tato nejednotnost byla prokázána rozborem bezpečnostních zpráv podniků zařazených do 
kategorie B1. Výsledkem tohoto rozboru bylo zjištění neúplnosti informací (např. neuvedení limitů, scházející hodnoty limitů, 
popř. hranice dopadů) při používání limitů (cca 43%) a neshody přímo v samotných limitech. Jako příklad lze uvést, že hodnota 
limitu IDLH pro chlór je v jedné zprávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ór je v jedné zprávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-r je v jedné zprávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-é zprávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede- zprávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ávě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-vě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ě udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede- udávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ávána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-vána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ána 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-na 30 ppm a v jiné zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-é zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede- zprávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ávě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-vě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-ě je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede- je hodnota pro stejně pojmenovaný limit IDLH uvede-

1   BAUDISOVA, Barbora; DANIHELKA, Pavel; MICEK, Dalibor. Evaluation of acute toxicity limits for purposes of risk 
analysis in the Czech Republic. In BRIŠ, Radim; GUEDES SOARES, Carlos; MARTORELL ALSINA, Sebastián (eds.). 
Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications, September 7-10, 2009, London, Taylor & Francis Group, 2010. s. 
911-916. ISBN 978-0-415-55509-8 169

4.
METODICKÝ POKYN MŽP

odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro postup  
při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
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na 10 ppm. Veličina, která je stejně identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-čina, která je stejně identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ina, která je stejně identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-á je stejně identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra- je stejně identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ě identifi kována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra- identifikována i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ána i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-na i nazývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ývána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-vána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ána, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-na, tedy IDLH (Koncentrace bezprostředně ohrožující život a zdra-ředně ohrožující život a zdra-edně ohrožující život a zdra-ě ohrožující život a zdra- ohrožující život a zdra-žující život a zdra-ující život a zdra-ící život a zdra-cí život a zdra-í život a zdra- život a zdra-život a zdra-ivot a zdra-
ví), tak nabývá ve dvou případech dvou hodnot lišících se trojnásobně, což může vést k nedorozumění.

Obdobný problém nastává při využití probitových funkcí v rámci analýzy a hodnocení rizik, kdy pro stejnou látku jsou běžně do-
stupné podstatně rozdílné hodnoty konstant. Tyto rozdílnosti vedou k velmi odlišným hodnotám dosahů účinků toxických látek. 

Metodický pokyn je zaměřen na postup při výběru toxikologických ukazatelů účinků, které budou používány v analýze a hod-
nocení rizik v rámci prevence závažných havárií.

Na základě § 7 zákona o PZH vyplývá pro provozovatele zařazeného do skupiny A nebo B povinnost zpracovat analýzu a hod-
nocení rizik závažné havárie (dále jen „analýza“). V rámci analýzy musí být mimo jiné uveden odhad dopadů možných scéná-
řů závažných havárií na zdraví a životy lidí.

Pro hodnocení dopadů havárií spojené s únikem toxické látky je třeba provést odhad účinků této látky na člověka, k čemuž jsou 
v praxi obvykle používány limity akutní toxicity (dále jen „limity“) a probitové funkce. 

Účelem metodického pokynu pro postup při stanovení toxikologických ukazatelů účinků při analýzu rizik v rámci prevence zá-
važné havárie (dále jen „metodický pokyn“), je stanovení jasných požadavků na používání limitů, probitových funkcí a jiných 
možných ukazatelů a zároveň stanovení pravidel při jejich aplikaci.

V rámci metodického pokynu nejsou řešeny předchozí kroky analýzy potřebné k celkovému ocenění následků na zdraví a životy 
lidí v důsledku úniku toxické látky do ovzduší, jako je určení iniciační události, sestavení representativního scénáře havárie, 
únik do ovzduší, rozptyl v atmosféře.

V rámci hodnocení jednoho zdroje by měly být použity minimálně dvě referenční hranice odpovídající limitům s definovanými 
účinky. Tyto dvě doporučené hranice jsou popsány níže. Může být použito i více hranic (limitů) s rozdílnými účinky. V druhém 
případě má výsledek vyšší vypovídací schopnost, a to z důvodů vícestupňově vyjádřeného plošného rozdělení dopadů. Napro-
ti tomu je však větší počet limitů náročnější na interpretaci a komunikaci. Požadavky na jednotlivé limity a na doplňující infor-
mace k nim jsou v obou případech identické.

Čl. 3
Volba doby expozice

Doba expozice by měla respektovat konkrétní výsledky modelování úniku a rozptylu toxické látky pro daný scénář havárie a 
zvolené rozptylové podmínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-é rozptylové podmínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh- rozptylové podmínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-é podmínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh- podmínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-ínky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-nky. Použití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-žití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-ití doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-í doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh- doby expozice kratší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-ší než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh- než 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-ž 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh- 10 minut je nepřípustné, desetiminutový limit lze použít jen teh-ý limit lze použít jen teh- limit lze použít jen teh-žít jen teh-t jen teh-
dy, jestliže modelování, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-že modelování, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-e modelování, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-ání, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-ní, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-í, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-, počínaje únikem ze zdroje, prokáže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-áže, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-e, že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-že nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-e nemůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-ůže být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-e být překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-ýt překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-t překročena tato doba expozice. U třicetiminutové-řekročena tato doba expozice. U třicetiminutové-ekročena tato doba expozice. U třicetiminutové-čena tato doba expozice. U třicetiminutové-ena tato doba expozice. U třicetiminutové-řicetiminutové-icetiminutové-é-
ho limitu a delší doby výskytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-ší doby výskytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do- doby výskytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-ýskytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-skytu limitní nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-í nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do- nebo nadlimitní koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-í koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do- koncentrace lze zdůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-ůvodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-vodnit použití této doby expozice limitu krátkou do-žití této doby expozice limitu krátkou do-ití této doby expozice limitu krátkou do-í této doby expozice limitu krátkou do- této doby expozice limitu krátkou do-éto doby expozice limitu krátkou do-to doby expozice limitu krátkou do-átkou do-tkou do-
bou neřízené evakuace jen u látek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-řízené evakuace jen u látek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-zené evakuace jen u látek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-é evakuace jen u látek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne- evakuace jen u látek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-átek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-tek, u nichž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-ž je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne- je prokazatelně sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-ě sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne- sensorický práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-ý práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne- práh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-áh detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-h detekce nižší než limit toxicity a jejichž účinky ne-žší než limit toxicity a jejichž účinky ne- než limit toxicity a jejichž účinky ne-ž limit toxicity a jejichž účinky ne- limit toxicity a jejichž účinky ne-ž účinky ne- účinky ne-účinky ne-inky ne-
způsobují omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-ůsobují omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-sobují omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-í omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč- omezení schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-í schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč- schopnosti úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-úniku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-niku. Není-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-í-li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč--li k dispozici limit pro dostatečně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-čně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-ně dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-ě dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč- dlouhý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-ý čas expozice, mělo by být na tuto skuteč- čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-čas expozice, mělo by být na tuto skuteč-as expozice, mělo by být na tuto skuteč-č-
nost v dokumentaci upozorněno. Ve sporných případech se použije limit pro delší expozici.

Čl. 4
Referenční účinky

Z pohledu zákona o PZH je důležité znát dopady jak na životy, tak na zdraví obyvatelstva. Proto je nutné v rámci analýzy stano-
vit hranice pro smrtící účinky a zároveň hranice nevratných následků na zdraví, případně hranice pro neschopnost úniku jedin-
ce ze zasažené oblasti. Použití přímé hodnoty LC50 je krajně nevhodné a to z důvodů, že hodnocení rizik nelze stavět na hranici 
padesátiprocentní úmrtnosti a ve strmosti nástupu účinků při nižších koncentracích existují u různých látek velké rozdíly. Hra-
nice účinků jsou potom pro účely analýzy definovány následovně:

•	 Referenční hranice I – Hranice, pod kterou se nepředpokládá, že se objeví úmrtí jedinců v zasažené populaci, po-
případě se předpokládá úmrtí jedinců s pravděpodobností menší jak 0,01 (1 %).

•	 Referenční hranice II – Hranice, pod kterou se nepředpokládá, že se objeví trvalé následky na zdraví nebo zhor-
šení možnosti úniku u jedinců v zasažené populaci.

V rámci analýzy by měly být zobrazeny obě tyto hranice, jak je uvedeno na obrázku č. 1. V případě kdy nelze tyto hranice vy-
počíst (např. nelze dosáhnout daných koncentrací, atd.) musí být jasně uveden důvod.
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Obrázek 1 Výběr toxikologických ukazatelů pro hodnocení dopadů účinku
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Čl. 5
Stanovení referenční hranice I

Referenční hranici I lze stanovit na základě dvou metod. V první z nich se provádí výběr hranice s použitím existujícího limitu 
akutní toxicity nebo výpočtem z probitové funkce. Tato metoda je obecně preferována a její použití je doporučeno u toxických 
látek, které jsou přítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-átek, které jsou přítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-tek, které jsou přítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-é jsou přítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe- jsou přítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-řítomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-tomny ve větším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-ětším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-tším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-ším množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-m množství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-žství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-ství zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-í zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe- zařízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-řízení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-zení a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-í a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe- a kde již byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-ž byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe- byly toxikologické studie vyhodnocovány příslušnými kompe-é studie vyhodnocovány příslušnými kompe- studie vyhodnocovány příslušnými kompe-ány příslušnými kompe-ny příslušnými kompe-říslušnými kompe-slušnými kompe-šnými kompe-nými kompe-ými kompe-mi kompe-
tentními autoritami odpovědnými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ími autoritami odpovědnými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-mi autoritami odpovědnými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ědnými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-dnými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ými za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-mi za prevenci závažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ávažných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-važných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-žných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ných havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ých havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ch havárií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-árií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-rií, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-í, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-, popřípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-řípadě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-padě jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ě jinými relevantními orgány. Další možností je sta- jinými relevantními orgány. Další možností je sta-ými relevantními orgány. Další možností je sta-mi relevantními orgány. Další možností je sta-ími orgány. Další možností je sta-mi orgány. Další možností je sta-ány. Další možností je sta-ny. Další možností je sta-
novení limitu na základě bibliografické rešerše toxikologických studií. 

Čl. 6
Metoda Ia. Výběr existujícího limitu toxicity nebo výpočet z probitové funkce

Tento výběr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu odvozenou od příslušné odpovědné autority. Limit by měl být 
přednostně přebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-řednostně přebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ednostně přebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ě přebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá- přebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-řebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ebrán od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-án od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-n od některé z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ěkteré z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-které z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-é z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá- z kompetentních autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ích autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ch autorit odpovědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ědných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-dných za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ých za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ch za prevenci závažných havárií v zemích EU, od orgá-ávažných havárií v zemích EU, od orgá-važných havárií v zemích EU, od orgá-žných havárií v zemích EU, od orgá-ných havárií v zemích EU, od orgá-ých havárií v zemích EU, od orgá-ch havárií v zemích EU, od orgá-árií v zemích EU, od orgá-rií v zemích EU, od orgá-í v zemích EU, od orgá- v zemích EU, od orgá-ích EU, od orgá-ch EU, od orgá-á-
nů jimi pověřených nebo od obdobných autorit odpovědných za prevenci chemických havárií stacionárních zařízení v zemích 
OECD. Na základě analýzy provedené v podkladovém dokumentu jsou doporučovány tyto limity:

Tabulka 1 Přehled nejvýznamnějších autorit a používaných limitů

Autorita Akronym 
limitu Název limitu Odkaz

EU AETL-3b
AETL- 3a2 Acute Exposure Treshold Level V současnosti limity jsou ve 

fázi vývoje.
United States 
Environmental 
Protection Agency

AEGL-3 Acute Exposure Guideline Level http://www.epa.gov/oppt/aegl/

Ministère de l‘Écologie, 
de l‘Energie, du 
Développement durable 
et de la Mer

SPEL Seuil des Premiers Effets Létaux http://www.ecologie.gouv.fr/
Seuils-de-toxicite-aigue-de.
html

The American Industrial 
Hygiene Association ERPG-3 Emergency Response Planning 

Guidelines

http://www.aiha.
org/insideaiha/
volunteergroups/Pages/ERP.
aspx?highlighting=erp

Subcommittee on 
Consequence Assessment 
and Protective Actions

TEEL-3 Temporary Emergency Exposure 
Limits

http://orise.orau.gov/emi/
scapa/teel-defn.htm

Uvedený limit akutní toxicity je převzat a v analýze použit k výpočtu a zobrazení referenční hranice I. Požadavky na dokumen-
taci analýzy a hodnocení rizik jsou uvedeny v čl. 11.
Na místo převzetí limitu akutní toxicity lze v rámci této metody převzít od kompetentní autority konstanty probitové funkce a 
limit akutní toxicity vypočítat na jejich základě. Probitová funkce je obecně daná ve tvaru: 

)ln(*Pr tCba N+=   (1)

kde
Pr = probit (po přepočtu odpovídá úmrtí určitého procenta zasažené populace)
C = koncentrace     [mg/m3]
t = doba expozice [min]
a,b,N = konstanty pro danou chemickou látku.

Konstanty a, b, N mohou být získány od níže uvedených kompetentních autorit:

2   Limity AETL-3a lze použit jen v případě, pokud jsou stanoveny na základě LC01.

Pr
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Tabulka 2 Přehled nejvýznamnějších autorit v oblasti stanovování jednotlivých konstant

Autorita Odkaz Poznámka
Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM)

http://www.rivm.nl/
milieuportaal/bibliotheek/
databases/probitrelaties.jsp

Pouze konstanty, které jsou ve 
vývojové fázi interim nebo final. 

Niederländische Organisation 
für angewandte naturwissen-
schaftliche Forschung 
(purple book)

http://www.
publicatiereeksgevaarlijkestoffen.
nl/publicaties/PGS3.html

Ostatní zdroje lze použít jen v případě, že hodnoty pro příslušnou látku nelze získat od autorit uvedených v tabulce 2. Zdroj musí 
být jasně uveden a citován. 
Za použití konstant získaných od výše uvedených autorit je následně vypočtena hodnota LC01, která se použije jako limit akut-
ní toxicity pro stanovení referenční hranice I. Výpočet se provede podle následující rovnice:

N
b

a

t
eLC

1
67,2

01















=

−

   (2)

Na následujícím obrázku je znázorněn postup při stanovování referenční hranice I metodou Ia.  

Obrázek 2 Postup při stanovování referenční hranice I metodou Ia

LC01

2,67 - a
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V případě potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-řípadě potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-padě potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-ě potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá- potřeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-řeby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-eby vyvolané například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-é například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá- například špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-říklad špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-klad špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-špatnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-patnou dostupností dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-í dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá- dat mohou být využity také toxické limity stanovené jinými orgá-ýt využity také toxické limity stanovené jinými orgá-t využity také toxické limity stanovené jinými orgá-žity také toxické limity stanovené jinými orgá-ity také toxické limity stanovené jinými orgá-é toxické limity stanovené jinými orgá- toxické limity stanovené jinými orgá-é limity stanovené jinými orgá- limity stanovené jinými orgá-é jinými orgá- jinými orgá-ými orgá-mi orgá-á-
ny zemí EU a OECD, například orgány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-í EU a OECD, například orgány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec- EU a OECD, například orgány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-říklad orgány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-klad orgány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-ány zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-ny zabývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-ývajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-vajícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-ícími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-cími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-ími se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-mi se transportem nebezpečných látek, havarijním plánováním nebo obec-čných látek, havarijním plánováním nebo obec-ných látek, havarijním plánováním nebo obec-ých látek, havarijním plánováním nebo obec-ch látek, havarijním plánováním nebo obec-átek, havarijním plánováním nebo obec-tek, havarijním plánováním nebo obec-ím plánováním nebo obec-m plánováním nebo obec-ánováním nebo obec-nováním nebo obec-áním nebo obec-ním nebo obec-ím nebo obec-m nebo obec-
ně chemickou bezpečností. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ě chemickou bezpečností. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš- chemickou bezpečností. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-čností. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ností. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-í. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-. V takovém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ém případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-m případě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-řípadě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-padě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ě musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš- musí být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-í být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš- být součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ýt součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-t součástí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-částí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-stí bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-í bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš- bezpečnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-čnostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-nostní dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-í dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš- dokumentace zdůvodnění, proč a jak k přísluš-ůvodnění, proč a jak k přísluš-vodnění, proč a jak k přísluš-ění, proč a jak k přísluš-ní, proč a jak k přísluš-í, proč a jak k přísluš-, proč a jak k přísluš-č a jak k přísluš- a jak k přísluš-řísluš-sluš-š-
né volbě došlo. 

Čl.7
Metoda Ib: Stanovení limitu toxicity na základě bibliografické rešerše toxikologických studií

Tato metoda je využívána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-žívána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-vána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-ána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-na v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-řípadě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-padě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-ě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-e neexistuje vhodný limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-ý limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po- limit získatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-ískatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-skatelný podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-ý podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po- podle metody Ia, například u nových nebo zřídka po-říklad u nových nebo zřídka po-klad u nových nebo zřídka po-ých nebo zřídka po-ch nebo zřídka po-řídka po-dka po-
užívaných toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-žívaných toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-vaných toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ých toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ch toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ých látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ch látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-átek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-tek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ůže být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-e být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ýt použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-t použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-žita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-é v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do- v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ých opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ch opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ěných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ných případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ých případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-ch případech. Její použití musí být v bezpečnostní do-řípadech. Její použití musí být v bezpečnostní do-padech. Její použití musí být v bezpečnostní do-í použití musí být v bezpečnostní do- použití musí být v bezpečnostní do-žití musí být v bezpečnostní do-ití musí být v bezpečnostní do-í musí být v bezpečnostní do- musí být v bezpečnostní do-í být v bezpečnostní do- být v bezpečnostní do-ýt v bezpečnostní do-t v bezpečnostní do-čnostní do-nostní do-í do- do-
kumentaci zdůvodněno.

Základem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ákladem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-kladem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-í bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled- bibliografické rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-é rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled- rešerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-šerše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-erše existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-še existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-e existujících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ících toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-cích toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ích toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ch toxikologických studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ých studií smrtících účinků, popřípadě výsled-ch studií smrtících účinků, popřípadě výsled-í smrtících účinků, popřípadě výsled- smrtících účinků, popřípadě výsled-řípadě výsled-padě výsled-ě výsled- výsled-ýsled-sled-
ky toxikologických testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ých testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ch testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za- provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ých v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ch v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-mi pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za- se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ířaty. Bibliografi cká rešerše za-aty. Bibliografická rešerše za-á rešerše za- rešerše za-šerše za-erše za-še za-e za-
hrnuje minimálně publikace zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-álně publikace zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-lně publikace zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ě publikace zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý- publikace zveřejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-řejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ejněné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ěné v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-né v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ých časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ch časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-asopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-řičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-čemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-emž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ž součástí dokumentace musí být citace všech vý- součástí dokumentace musí být citace všech vý-částí dokumentace musí být citace všech vý-stí dokumentace musí být citace všech vý-í dokumentace musí být citace všech vý- dokumentace musí být citace všech vý-í být citace všech vý- být citace všech vý-ýt citace všech vý-t citace všech vý-šech vý-ech vý-ý-
znamných relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ých relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ch relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ích studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ch studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-í podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz- podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-SN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-SN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-í je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz- je nezbytné brát jak příznivé, tak méně příz-é brát jak příznivé, tak méně příz- brát jak příznivé, tak méně příz-át jak příznivé, tak méně příz-t jak příznivé, tak méně příz-říznivé, tak méně příz-znivé, tak méně příz-é, tak méně příz-, tak méně příz-éně příz-ně příz-ě příz- příz-říz-z-
nivé výsledky, tedy celou šíři nalezených dat.  Takto získaná data by měla být zpracována za pomoci mezinárodně používaných 
a uznávaných toxikologických modelů a nástrojů. Doporučovány jsou především:

•	 BMDS - benchmark dose software vytvořený americkou agenturou US EPA3;
•	 MCSim software vytvořený institutem INERIS 4;
•	 DoseResponseBeta2006 software, který poskytuje nizozemský biolog Will ten Berge 5.

Pomocí těchto nástrojů lze následně získat hodnotu LC01, která bude sloužit jako výchozí hodnota pro stanovení limitu akutní 
toxicity. Při odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ři odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-i odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ání limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ní limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-í limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis- limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-í toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis- toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-é zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis- zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-vat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ředběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-edběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-ěžné opatrnosti, tedy použít faktory nejis-né opatrnosti, tedy použít faktory nejis-é opatrnosti, tedy použít faktory nejis- opatrnosti, tedy použít faktory nejis-žít faktory nejis-t faktory nejis-
toty zohledňující rozptyl nalezených experimentálních výsledků (jak mezidruhový tak u jednoho druhu laboratorního zvířete) a 
nejistoty způsobené transpozicí dat z laboratorních zvířat na člověka.
Na následujícím obrázku č. 3 je znázorněn postup při stanovování referenční hranice I metodou Ib.  

3   http://www.epa.gov/ncea/bmds/index.html

4   http://www.ineris.fr/toxi/activites/toxicologie_quantitative/mcsim/mcsim.php

5   http://home.planet.nl/~wtberge/doseresp.html
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Čl. 8
Stanovení referenční hranice II

Referenční hranici II lze stanovit na základě dvou metod. V první z nich se provádí výběr hranice s použitím existujícího limi-
tu akutní toxicity. Výpočet z probitové funkce v tomto případě není možný z důvodů nedostatečných dat. Jako v případě stano-
vování referenční hranice I je i tato metoda obecně preferována. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografi cké re-ě preferována. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografi cké re- preferována. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografi cké re-ána. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografi cké re-na. Další možností je stanovení limitu na základě bibliografické re-
šerše toxikologických studií. 

Čl. 9
Metoda IIa: Výběr existujícího limitu toxicity

Tento výběr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-ýběr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-běr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-ěr respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-r respektuje důvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-ůvěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-věryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-ěryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-ryhodnost konkrétní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-étní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-tní hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-í hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro- hodnoty limitu stejným způsobem jako v metodě Ia. Na základě analýzy pro-
vedené v podkladovém dokumentu jsou doporučovány tyto limity:

Tabulka 3 Přehled nejvýznamnějších autorit a používaných limitů

Autorita Akronym 
limitu Název limitu Odkaz

EU AETL-2 Acute Exposure Treshold Level V současnosti limity jsou ve 
fázi vývoje.

United States 
Environmental 
Protection Agency

AEGL-2 Acute Exposure Guideline Level http://www.epa.gov/oppt/aegl/

Ministère de l‘Écologie, 
de l‘Energie, du 
Développement durable 
et de la Mer

SEI seuils des effets irréversibles
http://www.ecologie.gouv.fr/
Seuils-de-toxicite-aigue-de.
html

The American Industrial 
Hygiene Association ERPG-2 Emergency Response Planning 

Guidelines

http://www.aiha.
org/insideaiha/
volunteergroups/Pages/ERP.
aspx?highlighting=erp

Subcommittee on 
Consequence Assessment 
and Protective Actions

TEEL-2 Temporary Emergency Exposure 
Limits

http://orise.orau.gov/emi/
scapa/teel-defn.htm

Na následujícím obrázku č. 4 je znázorněn postup při stanovování referenční hranice II metodou IIa.  
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Čl. 10
Metoda IIb: Stanovení limitu toxicity na základě bibliografické rešerše toxikologických studií

Tato metoda je využívána v případě, že neexistuje vhodný limit získatelný podle metody IIa, například u nových nebo zřídka 
používaných toxických látek. Může být použita také v jiných opodstatněných případech. Její použití musí být v bezpečnostní 
dokumentaci zdůvodněno.

Základem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ákladem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-kladem metody je provedení bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-í bibliografi cké rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled- bibliografické rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-é rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled- rešerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-šerše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-erše existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-še existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-e existujících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ících toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-cích toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ích toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ch toxikologických studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ých studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-ch studií nesmrtících účinků, popřípadě výsled-í nesmrtících účinků, popřípadě výsled- nesmrtících účinků, popřípadě výsled-řípadě výsled-padě výsled-ě výsled- výsled-ýsled-sled-
ky toxikologických testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ých testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ch testů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ů provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za- provedených v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ých v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ch v souladu s GLP a etickými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ými pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-mi pravidly experimentů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ů se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za- se zvířaty. Bibliografi cká rešerše za-ířaty. Bibliografi cká rešerše za-aty. Bibliografická rešerše za-á rešerše za- rešerše za-šerše za-erše za-še za-e za-
hrnuje minimálně publikace zveřejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-álně publikace zveřejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-lně publikace zveřejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ě publikace zveřejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý- publikace zveřejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-řejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ejněná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ěná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ná v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-á v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý- v impaktovaných časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ých časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ch časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-časopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-asopisech, přičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-řičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ičemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-čemž součástí dokumentace musí být citace všech vý-emž součástí dokumentace musí být citace všech vý-ž součástí dokumentace musí být citace všech vý- součástí dokumentace musí být citace všech vý-částí dokumentace musí být citace všech vý-stí dokumentace musí být citace všech vý-í dokumentace musí být citace všech vý- dokumentace musí být citace všech vý-í být citace všech vý- být citace všech vý-ýt citace všech vý-t citace všech vý-šech vý-ech vý-ý-
znamných relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ých relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ch relevantních studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ích studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ch studií podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-í podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz- podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-SN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-ČSN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-SN ISO 690-2. K hodnocení je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-í je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz- je nezbytné brát jak příznivé tak méně příz-é brát jak příznivé tak méně příz- brát jak příznivé tak méně příz-át jak příznivé tak méně příz-t jak příznivé tak méně příz-říznivé tak méně příz-znivé tak méně příz-é tak méně příz- tak méně příz-éně příz-ně příz-ě příz- příz-říz-z-
nivé výsledky, tedy celou šíři nalezených dat. 

Stanovení limitu akutní toxicity pro referenční hranici II by mělo být založeno na správné identifikaci cílových orgánů a po-
chopení vztahu dávka - odezva při krátké inhalační expozici. Toto rozpoznání by mělo být provedeno na základě informací zís-
kaných ze studií na zvířatech. Z dostupných dat by měla být identifikována a použita jako výchozí k vývoji limitu taková kon-
centrace, která nezpůsobí nevratné nebo jiné nepříznivé vážné efekty nebo které nezpůsobí takové poškození, které by vedlo ke 
zhoršení možnosti úniku. V případech, kdy jsou závažné zdravotní efekty sledovány při nižších koncentrací než efekty vedoucí 
k znemožnění úniku, pak se použije nižší hodnota koncentrace. 

Pokud nejsou nalezeny toxikologické studie, ze kterých by bylo možné stanovit limit akutní toxicity pro referenční hranici II, 
pak je použit jako výchozí bod 1/3 limitu akutní toxicity pro danou látku sloužící ke stanovení referenční hranice I, například 
určený podle metody Ib. Obdobný postup je použit v metodikách pro vývoj AEGL a AETL.6 

Při odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ři odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-i odvozování limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ání limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ní limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-í limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled- limitu akutní toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-í toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled- toxicity je nezbytné zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-é zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled- zachovávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ávat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-vat princip předběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ředběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-edběžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-ěžné opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-né opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-é opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled- opatrnosti, tedy použít faktory nejistoty zohled-žít faktory nejistoty zohled-t faktory nejistoty zohled-
ňující rozptyl nalezených experimentálních výsledků (jak mezidruhový tak u jednoho druhu laboratorního zvířete) a nejistoty 
způsobené transpozicí dat z laboratorních zvířat na člověka.

Na následujícím obrázku je znázorněn postup při stanovování referenční hranice II metodou IIb.  

6   COUNCIL DIRECTIVE 96/82/EC: of 2006 METHODOLOGY TO DEVELOP AETLs. ACUTEX. ACUTEX.January 
2006. 162 s.

Subcommittee on Acute Exposure Guideline Levels, Committee on Toxicology, Board on Environmental Studies and Toxico-
logy, National Research Council. Standing Operating Procedures for Developing Acute Exposure Guideline Levels for Hazar-
dous Chemicals. Washington D.C. : The National Academies Press, 2001. 224 s. ISBN 978-0-309-07553-4
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Obrázek 5 Postup při stanovování referenční hranice II metodou IIb
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Č. 11
Požadavky na obsah dokumentace analýzy a hodnocení rizik týkající se toxikologických ukazatelů

Požadavky na obsahovou stránku dokumentace týkající se použitých toxikologických ukazatelů jsou rozděleny podle jednotli-
vých přístupů.

V případě použití převzatého limitu akutní toxicity od kompetentních autorit:
1. Použitý limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-žitý limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-itý limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-ý limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte- limit musí být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-í být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte- být jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-ýt jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-t jasně pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-ě pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte- pojmenován a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-án a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-n a kromě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-ě překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte- překladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-řekladu identifi kován také původním názvem v jazyce, ze kte-ekladu identifikován také původním názvem v jazyce, ze kte-án také původním názvem v jazyce, ze kte-n také původním názvem v jazyce, ze kte-é původním názvem v jazyce, ze kte- původním názvem v jazyce, ze kte-ůvodním názvem v jazyce, ze kte-vodním názvem v jazyce, ze kte-ím názvem v jazyce, ze kte-m názvem v jazyce, ze kte-ázvem v jazyce, ze kte-zvem v jazyce, ze kte-

rého byl převzat nebo akronymem použitým ve zdrojovém materiálu. 
2. Zdroj, ze kterého byl limit převzat, musí být veřejně dostupný a musí být citován podle pravidel bibliografických 

citací (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 ). Je-li použito více zdrojů, budou citovány všechny.
3. U limitu musí být jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-í být jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon- být jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-ýt jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-t jasně popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-ě popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon- popsáno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-áno, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-no, jaké účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-é účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon- účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-účinky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-inky jsou považovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-žovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-ovány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-ány za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-ny za mezní, přičemž se upřednostňuje popis pro kon-řičemž se upřednostňuje popis pro kon-ičemž se upřednostňuje popis pro kon-čemž se upřednostňuje popis pro kon-emž se upřednostňuje popis pro kon-ž se upřednostňuje popis pro kon- se upřednostňuje popis pro kon-řednostňuje popis pro kon-ednostňuje popis pro kon-ňuje popis pro kon-uje popis pro kon-

krétní toxickou látku před obecným popisem v definici limitu. Obecný popis pro kategorii limitu může být použit 
pouze v případě, že popis konkrétních účinků pro studovanou látku není k dispozici.

4.  Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxické látky do organismu a to zvláště v případě, že je jiná než 
respiračním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-čním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ím traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-m traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-říklad u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-klad u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-lní toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-í toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu- toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-é, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-é fyzikální formě je látka přenášena vzdu- fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ální formě je látka přenášena vzdu-lní formě je látka přenášena vzdu-í formě je látka přenášena vzdu- formě je látka přenášena vzdu-ě je látka přenášena vzdu- je látka přenášena vzdu-átka přenášena vzdu-tka přenášena vzdu-řenášena vzdu-enášena vzdu-ášena vzdu-ena vzdu-
chem (plyn anebo aerosol) a použití limitu musí tuto formu respektovat.

5. U limitu bude uvedena číselná hodnota koncentrace toxické látky, která tvoří limitní hodnotu a příslušná jednotka 
koncentrace. Uvedena bude také hodnota doby expozice, pro kterou je limit stanoven. 

6. Dle konkrétních podmínek, specielně dle potenciálně zasažené populace, je třeba zvážit limity zahrnující zvlášť 
vnímavé jedince.

V případě použití probitové funkce:
1. Zdroj, ze kterého byly konstanty probitové funkce přebrány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-ého byly konstanty probitové funkce přebrány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-ho byly konstanty probitové funkce přebrány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-řebrány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-ebrány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-ány, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-ny, musí být veřejně dostupný a musí být citován pod-í být veřejně dostupný a musí být citován pod- být veřejně dostupný a musí být citován pod-ýt veřejně dostupný a musí být citován pod-t veřejně dostupný a musí být citován pod-řejně dostupný a musí být citován pod-ejně dostupný a musí být citován pod-ě dostupný a musí být citován pod- dostupný a musí být citován pod-ý a musí být citován pod- a musí být citován pod-í být citován pod- být citován pod-ýt citován pod-t citován pod-án pod-n pod-

le pravidel bibliografických citací (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 ). Je-li použito více zdrojů, budou citovány 
všechny.

2. Zpracovatel dokumentace specifikuje cestu vstupu toxické látky do organismu, a to zvláště v případě, že je jiná než 
respiračním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-čním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ním traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ím traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-m traktem, například u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-říklad u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-klad u dermální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ální toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-lní toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-í toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu- toxicity. Uvede také, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-é, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-, v jaké fyzikální formě je látka přenášena vzdu-é fyzikální formě je látka přenášena vzdu- fyzikální formě je látka přenášena vzdu-ální formě je látka přenášena vzdu-lní formě je látka přenášena vzdu-í formě je látka přenášena vzdu- formě je látka přenášena vzdu-ě je látka přenášena vzdu- je látka přenášena vzdu-átka přenášena vzdu-tka přenášena vzdu-řenášena vzdu-enášena vzdu-ášena vzdu-ena vzdu-
chem (plyn anebo aerosol) a použití konstant probitové funkce musí tuto formu respektovat.

3. U limitu bude uvedena číselná hodnota LC01 toxické látky, která tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-é látky, která tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon- látky, která tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-átky, která tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-tky, která tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-á tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon- tvoří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-ří limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon- limitní hodnotu, a příslušná jednotka kon-í hodnotu, a příslušná jednotka kon- hodnotu, a příslušná jednotka kon-říslušná jednotka kon-slušná jednotka kon-šná jednotka kon-ná jednotka kon-á jednotka kon- jednotka kon-
centrace. Uvedena bude také hodnota doby expozice, pro kterou je limit stanoven. 

V případě použití limitu akutní toxicity stanoveného na základě bibliografické rešerše toxikologických studií:
1. Jaké účinky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-é účinky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před- účinky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-účinky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-inky na člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-člověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-lověka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ěka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ka, případně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-řípadně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-padně i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ě i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před- i na vnímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ímavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-mavé jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-é jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před- jedince jsou předpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ředpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-edpokládány při zvolené limitní koncentraci a před-ádány při zvolené limitní koncentraci a před-dány při zvolené limitní koncentraci a před-ány při zvolené limitní koncentraci a před-ny při zvolené limitní koncentraci a před-ři zvolené limitní koncentraci a před-i zvolené limitní koncentraci a před-é limitní koncentraci a před- limitní koncentraci a před-í koncentraci a před- koncentraci a před-řed-ed-

pokládané době expozice. 
2. Konkrétní hodnota uvažovaného času expozice a limitní koncentrace s uvedením jednotky a číselné hodnoty.
3. Předpokládaná expoziční cesta a fyzikální forma škodliviny v ní. 
4. Přehled výsledků primárních toxikologických studií s odkazy.
5. Popsání způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ání způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ní způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-í způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod- způsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ůsobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-sobu, jakým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ým byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-m byl z primárních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-árních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-rních toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ích toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ch toxikologických dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ých dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-ch dat odvozen limit toxicity včetně specifi kace a zdůvod-četně specifi kace a zdůvod-etně specifi kace a zdůvod-ě specifi kace a zdůvod- specifikace a zdůvod-ůvod-vod-

nění všech použitých postupů a faktorů nejistoty.
6. Pokud již existují limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra-ž existují limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra- existují limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra-í limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra- limity akutní toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra-í toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra- toxicity podle Metody I a nebo IIa, pak musí být uvedeno také, proč považují zpra-í být uvedeno také, proč považují zpra- být uvedeno také, proč považují zpra-ýt uvedeno také, proč považují zpra-t uvedeno také, proč považují zpra-é, proč považují zpra-, proč považují zpra-č považují zpra- považují zpra-žují zpra-ují zpra-í zpra- zpra-

covatelé za vhodnější odvození vlastního limitu.

Čl. 12
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem vydání

V Praze dne 30. června 2011

Ing. Karel Bláha, CSc., v.r.
ředitel odboru environmentálních rizik  

a ekologických škod
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