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Preambule: 

Technologie výroby bioplynu je založena  na principu anaerobní fermentace (za nepřístupu vzduchu). Dochází při ní 
k rozkladu organické hmoty mikroorganismy v bioplynové stanici a k uvolnění bioplynu, který je možno dále využívat. 
Nejčastější forma využití je spalování v kogeneračních jednotkách za současné produkce elektrické energie a tepla. Bioplyn 
je bezbarvý plyn tvořený převážně methanem (CH4) a oxidem uhličitým (CO2). Může obsahovat ještě malá množství dusíku 
(N2), sulfanu (H2S), amoniaku (NH3), vody (H2O), ethanu (C2H6) a dalších nižších uhlovodíků. Vedlejším produktem anae-
robní fermentace je fermentační zbytek nazývaný také digestát, který se (v závislosti na používaných surovinách/odpadech) 
využívá jako kvalitní organické hnojivo pro aplikaci přímo na zemědělské pozemky nebo jako surovina pro výrobu kom-
postu. Za účelem výroby bioplynu lze uplatnit kaly z čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“), produkty zemědělské výroby 
(produkty rostlinné a živočišné výroby, vedlejší produkty živočišné výroby) a biologicky rozložitelné odpady (organickou 
frakci komunálního odpadu), včetně obtížně zpracovatelných. Na zdroji dochází k manipulaci se zpracovávanými surovi-
nami/odpady, a následně s digestátem, případně odpadními vodami, které mohou vznikat. Tyto činnosti jsou potenciálními 
zdroji pachových látek. Bioplynová stanice (dále jen BPS) musí dodržovat při běžném provozu přípustnou míru obtěžování 
zápachem dle vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápa-
chem a způsobu jejího zjišťování a v souladu se zněním § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Toto platí nejen 

............18 ...............................  35
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pro objekty vlastní BPS, ale i pro fermentační zbytek, fugáty nebo separáty použité pro hnojení mimo objekt BPS. Tomuto 
základnímu požadavku musí být plně podřízeny výkonové parametry stanice i její technologické uspořádání.

Hlavním účelem tohoto metodického pokynu je zavázat příslušné orgány státní správy v oblasti životního prostředí k jed-
notnému postupu při povolování a schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu a optimalizovat podmínky 
jejich provozu z hlediska životního prostředí.

Metodický pokyn je členěn do kapitol:

1 Povolovací proces ............................................................................................................................................................. 2
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1 Povolovací proces

V této kapitole jsou uvedeny legislativní povinnosti související s uvedením zařízení do provozu z hlediska jednotli-
vých složek životního prostředí.

Výstupy (vyjádření, stanoviska) ze schvalovacích procesů, která předcházejí udělení rozhodnutí krajského úřadu:
− Pokud zařízení podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je 

nezbytné záměr zařízení podrobit procesu EIA, viz. kap. 2.1.
− Pokud zařízení podléhá povolení provozu zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, je nezbytné 

získat integrované povolení, které se vydává ke stavbě a které stanoví podmínky k provozu zařízení a vydává se na-
místo rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, viz. kap. 2.2.

1.1 Povolovací proces v souvislosti se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), v platném znění

Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění je v § 38 Odpadní 
vody, odst. (3) – (5), znečišťovatelům uložena povinnost mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
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nebo podzemních. Toto povolení vydává příslušný vodoprávní úřad. V případě povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových musí znečišťovatel předložit stanovisko správce vodního toku. 

Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací jsou uvedeny v ustanovení  
§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 
ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

Při provozu bioplynových stanic vzniká zbytek po fermentaci (fermentační zbytek). V případě BS, které jsou součástí 
ČOV se jedná o anaerobně stabilizovaný kal, v případě ostatních BS se jedná o digestát. Při separaci pevného podílu 
vzniká voda – kalová voda nebo fugát, který je možné dále částečně nebo úplně recyklovat v provoze ČOV nebo BS, 
využít jako hnojivo podle zvláštních předpisů, nebo zpracovat na ČOV jako odpadní vodu. Pokud není možné fugát nebo 
kalovou vodu využít jako hnojivo nebo recyklovat na BS, lze ho vypouštět pouze na čistírnu odpadních vod.

1.2 Povolovací proces v souvislosti se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném 
znění, obsahuje povinnost vydání stanoviska nebo povolení podle § 17 odst. 1 písm. b), c) a d).

a) Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) k umístění BPS.

Územní rozhodnutí je podmíněno vydáním závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany ovzduší k umístění BPS. 
Provozovatel je podle § 17 zákona o ochraně ovzduší povinen před vydáním územního rozhodnutí předložit příslušnému 
orgánu ochrany ovzduší odborný posudek a rozptylovou studii.

b) Povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) ke stavbě BPS.

Stavební povolení je podmíněno vydáním povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší ke stavbě BPS. Provozova-
tel je podle § 17 zákona o ochraně ovzduší povinen před vydáním stavebního povolení předložit příslušnému orgánu 
ochrany ovzduší odborný posudek. Stavební úřad musí zpracovat a vydat stavební povolení v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební úřad musí zahrnout do stavebního 
povolení všechny relevantní údaje z projektové dokumentace, včetně řešení výstupů z technologie.

c) Povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) k uvedení do zkušebního i trvalého provozu podle 
§ 17 zákona o ochraně ovzduší.

d) Povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) dle § 17 zákona o ochraně ovzduší k vydání a změ-
nám provozního řádu podle § 11 odst. 2. 

e) Povolení orgánu ochrany ovzduší (příslušného krajského úřadu) dle § 17 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně ovzduší 
ke změnám používaných surovin nebo druhů odpadů a ke změnám využívání technologických zařízení zvláště vel-
kých, velkých a středních stacionárních zdrojů; v rámci povolení k uvedeným změnám může orgán kraje stanovit 
s ohledem na charakter změny i takové emisní limity, které nejsou obsaženy pro daný stacionární zdroj v provádě-
cím právním předpisu, případně zpřísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj.

Vzhledem k charakteru procesu je navržena doba zkušebního provozu minimálně 6 a maximálně 12 měsíců.

1.3 Povolovací proces v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska naklá-
dání s odpady (vyjádření v souladu s § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech). Toto vyjádření se týká prakticky každého 
územního nebo stavebního řízení.

Provozovatel bioplynové stanice (zpracovávající biologicky rozložitelné odpady) je povinen provozovat toto zařízení 
se souhlasem k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Při udělení souhlasu k pro-
vozování zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, ve kterém se zpracovávají vedlejší živočišné produkty, 
se doporučuje, aby byl krajský úřad vázán závazným stanoviskem krajské veterinární správy. Ve správním řízení předchá-
zejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí.

Při schvalování provozního řádu je dotčeným orgánem ze zákona o odpadech místně příslušný orgán ochrany veřej-
ného zdraví. Bez souhlasného vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví ke zpracované části provozního 
řádu týkající se bezpečnosti provozu, ochrany životního prostředí a zdraví lidí, nelze požadovaný souhlas udělit. 
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Dokumenty, které tvoří přílohu k žádosti o souhlas krajského úřadu dle § 14 odst. (1) zákona o odpadech: 
- Doklady o ustanovení odpadového hospodáře společnosti.
- Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii 

zřizovací listiny žadatele.
- Návrh provozního řádu zařízení.
- Doklad o vlastnictví zařízení (užívaných objektů s provozovanou BPS) nebo nájemní smlouva.
- V případě zastupování žadatele v řízení plnou moc. 

Ve správním řízení předcházejícím vydání rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito čin-
nostmi souvisejí. Rozsah těchto zařízení není zákonem o odpadech omezen a je pouze na rozhodnutí správního orgánu, 
co bude považovat za zařízení související. 

Náležitosti žádosti o souhlas dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech jsou stanoveny v § 1 prováděcí vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí je také návrh provozního řádu 
zařízení zpracovaný v souladu s přílohou č. 1 citované vyhlášky.

1.4 Požadavky na schválení v souvislosti s EIA a IPPC

1.4.1 Požadavky z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozděj-
ších předpisů - EIA

Procesy posuzování vlivů na životní prostředí probíhají pro každé zařízení individuálně a vždy závisí na konkrétním 
projektu a na konkrétním území, kde se záměr bude realizovat. Zda záměr má nebo nemá významný vliv na životní pro-
středí a zda bude posuzován podle citovaného zákona stanoví příslušný úřad na základě zjišťovacího řízení provedeného 
podle zásad uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu a na základě obdržených vyjádření od dotčených územně samospráv-
ných celků, správních úřadů a veřejnosti. 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí jsou bioplynové stanice zařazovány následovně:
a) Pokud jmenovitý tepelný výkon zařízení (kogenerační jednotky) bude nad 0,2 MW, je záměr podlimitním záměrem 

bodu 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), kategorie II přílohy č. 1 
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Příslušným úřadem k provedení posouzení, 
zda podlimitní záměr bude podléhat zjišťovacímu řízení, případně celému procesu EIA, je příslušný krajský úřad. 

b) Pokud v zařízení bude nakládáno s ostatními odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, potom může záměr naplnit dikci bodu 10.1 (Zařízení ke skladování, úpravě nebo vyu-
žívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování 
ostatních odpadů), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě by záměr podléhal zjišťovacímu řízení a příslušným úřadem k pro-
vedení zjišťovacího řízení, případně celému procesu EIA, by byl příslušný krajský úřad.

Dne 25. 6. 2007 vydalo MŽP OPVI metodické doporučení „Bioplynové stanice“ – metodické doporučení metodického 
ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, č.j. 49047/ENV/07.

1.4.2 Požadavky z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění IPPC

§ 2 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci definuje „zařízení“ jako stacionární technickou jednotku, 
ve které probíhá jedna či více průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo 
spojené činnosti, které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o stacionární technickou jednotku používa-
nou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů. Za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka neu-
vedená v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže přímo souvisí s posuzovaným procesem. Z toho plyne, že schvalování bioply-
nové stanice podléhá např. i hygienizační jednotka, která slouží k úpravě VŽP jako součást technologie.

Příloha č. 1 k zákonu o integrované prevenci specifikuje kategorie zařízení, která jsou zařazena pod proces integrova-
ného povolování. Pro bioplynové stanice jsou relevantní kategorie 6.5. a 5.3.

Kategorie 6.5. je definována jako „Zařízení na odstraňování nebo využití konfiskátů živočišného původu a živočišného 
odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 tun denně“. 

V zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v plat-
ném znění, je uvedeno ve společných a přechodných ustanoveních (čl. II, odst. 6): „Pokud se v jiných právních před-
pisech používá pojem „konfiskáty živočišného původu“, rozumí se tím „vedlejší živočišné produkty“. Většina rozho-
dování, zda jde o odpad či o vedlejší produkt, musí být provedena individuálně s přihlédnutím ke všem okolnostem. 
Viz příloha č. 3.

Bioplynové stanice s kapacitou zpracování konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu (např. jatečních či 
kafilérních odpadů) větší než 10 t denně lze zařadit do kategorie 6.5. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integro-
vané prevenci). Provozovatelé takových zařízení mají povinnost získat integrované povolení a provozovat ho v souladu 
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se zákonem o integrované prevenci. Kapacita je vztažena k množství konfiskátů živočišného původu nebo živočišného 
odpadu, nikoliv k celkovému množství přijímaných odpadů.

Kategorie 5.3. přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci je definována jako „zařízení na odstraňování odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 t denně“. V souladu s přesným zněním směrnice 
o IPPC lze kategorii 5.3 aplikovat na činnosti vymezené body D8 a D9 přílohy IIA směrnice 75/442/EEC o odpa-
dech. Předmětná kategorie tedy zahrnuje zařízení odstraňující odpady neklasifikované jako nebezpečné a postupy 
které odpovídají kódům D8 (biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12) a D9 (fyzikál-
ně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, 
které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)) 
podle přílohy č. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o kapacitě větší než 50 t denně. Vzhledem k tomu, že v bioplynových sta-
nicích a kompostárnách nedochází k odstraňování odpadů, ale k jejich využívání, nespadají do působnosti kategorie 
5.3. zákona o integrované prevenci.

Doporučení: Je vhodné stanovit takový limit na emise pachových látek, který vychází z rozptylové studie vzhledem 
k obytné oblasti.

2 Podmínky umístění zdroje

Při umístění zdroje je vhodné zohlednit:
- rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou zástavbou,
- umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě,
- přepravní trasy zapáchajícího materiálu.

Z hlediska ochrany provozovatele a obyvatel v blízkém okolí „ostatních bioplynových stanic“ je vhodné, aby inves-
tor zažádal stavební úřad o vyhlášení ochranného pásma dle § 83 stavebního zákona, s návrhem na vydání územního 
rozhodnutí. Doporučení se vztahuje zejména na BPS umístěné mimo obytnou zástavbu. Důvodem je zamezit tomu, aby 
v opodstatněných případech nedocházelo k pozdějšímu přibližování bytové zástavby k BPS. Návrh ochranného pásma 
musí respektovat umístění zdroje a rozptylové podmínky na lokalitě hodnocené v rozptylové studii. Pro vyhlášení 
ochranného pásma v okolí ČOV obecně platí TNV 75 6011.

3 Požadavky na projektovou dokumentaci

Zpracovatel technologické části dokumentace musí mít odpovídající kvalifikaci projektanta: inženýr se specializací 
na technologické zařízení staveb.

V projektu je třeba používat správnou terminologii, aby nedocházelo k nesprávnému posuzování staveb BPS (napří-
klad tzn., že pokud je stavěna bioplynová stanice, nemůže znít název stavby např. „Energetický ekologický uzel z OZE“, 
nebo „Stabilizace kalu na ČOV“ apod.)

BPS jsou z hlediska vývinu metanu oblast s možným nebezpečím výbuchu. Při realizaci stavby platí ČSN 75 6415 
– Plynové hospodářství čistíren odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že stavba má vliv na životní prostředí, musí se projektová dokumentace podrobně zabývat vlivem 
na životní prostředí, tzn. musí být podrobně řešeny činnosti mající na životní prostředí vliv. K těmto činnostem patří 
zejména přeprava a manipulace se surovinou/odpadem, uskladnění suroviny/odpadu, omezení úniku kontaminovaného 
materiálu do spodních vod, omezení emisí pachových látek, nakládání s fermentačním zbytkem, apod.

V projektu musí být zdokumentována a zdůvodněna zvolená varianta fermentačního procesu a použitých techno-
logických modifikací v souladu se stavem rozvoje vědy a techniky v tomto oboru, například typ použitých reaktorů, 
suspenzní substráty nebo substráty s vysokým obsahem sušiny, apod. V projektu musí být uvedeny základní provozní 
podmínky, doba zdržení v reaktoru, teplota v reaktoru, homogenizace vstupních surovin/odpadů, dávkování vstupních 
surovin/odpadů, uskladnění fermentačního zbytku, podmínky manipulace s fermentačním zbytkem, apod. 

Vzhledem k důležitosti charakteru suroviny je nutné uvést, zda budou zpracovávány vedlejší živočišné odpady (VŽP) 
podléhající hygienizaci a v jakém rozsahu.

4 Obecné rozdělení BPS

Rozdělení bioplynových stanic je podle zpracovávaného substrátu (suroviny/odpadů) na:
• ZEMĚDĚLSKÉ
• ČISTÍRENSKÉ
• OSTATNÍ
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4.1 Zemědělské BPS

Zemědělské bioplynové stanice jsou takové bioplynové stanice, které zpracovávají materiály rostlinného charakteru 
a statkových hnojiv, resp. podestýlky. Na těchto bioplynových stanicích není možné zpracovávat odpady podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani jiné materiály, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/
2002 o vedlejších živočišných produktech. 

Na zemědělských bioplynových stanicích je možno zpracovávat zejména následující materiály: 
4.1.1 Živočišné suroviny

- kejda prasat
- hnůj prasat se stelivem
- kejda skotu
- hnůj skotu se stelivem
- hnůj a stelivo z chovu koní, koz, králíků
- drůbeží exkrementy, vč. steliva 
- atd. 

4.1.2 Rostlinné suroviny
- sláma všech typů obilovin i olejnin
- plevy a odpad z čištění obilovin
- bramborová nať i slupky z brambor
- řepná nať z krmné i cukrové řepy
- kukuřičná sláma i jádro kukuřice
- travní biomasa nebo seno (senáže)
- nezkrmitelné rostlinné materiály (siláže, obiloviny, kukuřice), 
- atd. 

4.1.3 Pěstovaná biomasa
- obiloviny v mléčné zralosti (celé rostliny) čerstvé i silážované
- kukuřice ve voskové zralosti (celé rostliny) čerstvá i silážovaná
- kukuřice vyzrálá (celé rostliny) čerstvá i silážovaná
- krmná kapusta (celé rostliny) čerstvá i silážovaná
- „prutová“ biomasa (štěpky anebo řezanka z listnatých dřevin z rychloobrátkových kultur anebo z prů-

klestů) 
- atd. 

4.2 Čistírenské BPS

Čistírenské BPS zpracovávají pouze kaly z čistíren odpadních vod a jsou nedílnou součástí čistírny odpadních vod. 
Technologie anaerobní digesce je využívána za účelem anaerobní stabilizace kalu vznikajícího na čistírnách odpad-

ních vod. Tyto technologie nejsou určeny ke zpracování bioodpadů a k nakládání s odpady, ale slouží pouze jako součást 
kalového hospodářství ČOV jako celku. Do tohoto zařízení nevstupují jiné materiály než kaly z ČOV, žump a septiků 
a odpadní voda. V případě, že jsou do těchto nádrží na anaerobní vyhnívání přidávány jiné odpady podle zákona o od-
padech, jedná se o ostatní bioplynovou stanici. Na dané zařízení se pak vztahují všechny požadavky zákona o odpadech 
a jeho prováděcích předpisů. U bioplynových stanic pracujících pouze v režimu ČOV nejsou požadovány zásobní nádrže 
na vyhnilý kal. Tyto technologie pracují v režimu čistíren odpadních vod, které mají ve svém provozním řádu zapraco-
vány podmínky nakládání s aktivovaným kalem a anaerobně stabilizovaným kalem (vyhnilým kalem).

 
4.3  Ostatní BPS

Bioplynové stanice zpracovávající ostatní vstupy mohou zpracovávat bioodpady uvedené v tab. 3 v příloze 2., případně 
substráty uvedené v odstavci 4.1., 4.2. a 4.3.

Pokud BPS zpracovávají vedlejší živočišné produkty (VŽP), spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1774/2002 a musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny/odpadů (pasterizace, vysoko-
teplotní hygienizace). 

Toto zařízení musí mimo jiné:
a) být vybaveno pasterizačně/sanitační jednotkou, která zajistí hygienizaci vedlejších živočišných produktů. Tato jed-

notka není nutná, pokud budou tyto materiály podrobeny tepelnému zpracování při teplotě nejméně 133 °C po dobu 
nejméně 20 minut bez přerušení, při absolutním tlaku nejméně 3 bary, přičemž velikost částic nesmí být větší než 
50 milimetrů (platí pro kategorii 2), 
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b) zajistit tepelné zpracování při teplotě 70 °C pro dobu 1 hod., přičemž velikost částic nesmí být větší než 12 mm 
(v případě kategorie 3),

c) být vybaveno prostorem k čistění a desinfekci dopravních prostředků, kontejnerů a přepravních nádob před výjez-
dem dopravních prostředků ze zařízení,

d) kontrolovat parametry technologického procesu a sledovat předepsané ukazatele výstupů buď laboratoří vlastní 
nebo jinou.

5  Požadavky na stavbu vybavenost technologie, provoz technologie a další 
technicko-organizační opatření.

Bioplynové stanice musí mít pro kontrolu procesu vřazen plynoměr.
Musí být použity zpevněné dopravní cesty a manipulační plochy s možností omyvatelnosti.
BPS musí být zabezpečena proti úniku zápachu, tzn. že ve smyslu § 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

nesmí obtěžovat zápachem. Technologické zabezpečení bioplynové stanice proti šíření zápachu musí dle typu stanice 
a místních podmínek zahrnovat uzavřené (odsávané) zásobníky vstupních surovin (např. odplyny na biofiltr) a zakryté 
fermentory s odtahem bioplynu k využívání.

V případě skladování kapalného digestátu se bude jednat o nakládání se závadnými látkami „ve větším rozsahu“ 
ve smyslu § 39 vodního zákona (kap.1.1.), a z toho vyplývají následující povinnosti: 

a) vypracovat plán opatření pro případy havárie; schvaluje příslušný vodoprávní úřad, 
b) provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let,
c) umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, aby bylo 

zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážko-
vými vodami,

d) používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými látkami, které jsou vhodné i z hlediska 
ochrany jakosti vod,

e) nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou nor-
mou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a pro-
středků pro dopravu a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být 
zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,

f) vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek,
g) zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu úniku těchto látek při hašení požáru.

5.1 Požadavky na čistírenské BPS

Zpracovávají kaly z čistíren odpadních vod a jsou organickou součástí čistíren odpadních vod. Na těchto technologi-
ích byly zaznamenány problémy s pachovými látkami pouze při manipulaci s digestátem, která není předmětem tohoto 
metodického pokynu.

5.2 Požadavky na zemědělské BPS

Na rozdíl od ostatních BPS mají výrazně nižší emise pachových látek při zpracování surovin i ve výsledném fermen-
tačního zbytku.

Doba fermentace (velikost fermentačních prostor) musí být navržena individuálně, musí být projektantem odůvodněna, 
zejména s ohledem na to, jaký substrát bude zpracováván, viz. příloha 1 a 2.

Provozovatel BPS musí zajistit dostatečnou velikost zásobníků na fermentační zbytek (minimálně 4 měsíce), pokud ho 
používá pro vlastní potřebu. Tyto nádrže není nutné zakrývat. 

5.3 Požadavky na ostatní BPS

Nakládání s  odpady zpracovávanými na těchto BPS bude řízeno vyhláškou o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady zpracovanou odborem odpadů MŽP na základě zmocnění v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že hygienizace může být zdrojem zápachu, musí probíhat v uzavřeném prostoru se zabezpečením 
proti úniku pachových látek.

Podobně příjem suroviny/odpadů a manipulace s nimi musí být zabezpečeny proti úniku pachových látek. Na provoze 
musí být zavřené zásobníky se surovinou/odpadem (např. uzavřené jímky, použité nepropustné fólie) a uzavřené nádrže 
pro přípravu vstupních surovin/odpadů apod.

U těchto typů BPS je vyšší předpoklad emisí pachových látek z fermentačního zbytku. Proto by měly být nádrže na di-
gestát uzavřeny, nebo jinak ošetřeny v návaznosti na umístění zdroje.

BPS musí disponovat dostatečnou velikost zásobníků na fermentační zbytek (min. 4 měsíce).
Na místo provozu BPS je vhodné umístit vybavení k čištění, popř. desinfekci vozidel a kontejnerů. 
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6 Požadavky na provoz BPS

Provozovatel je povinen provozovat zařízení v souladu s projektovou dokumentací (viz. kapitola 3 „Požadavky na pro-
jektovou dokumentaci“) a  souladu s provozním řádem zařízení. 

Pro anaerobní digesci odpadů ve všech typech zařízení s očekávaným hygienizovaným výstupem musí být dodržena 
minimální teplota 55 °C zpracovávaného bioodpadu udržovaná nejméně po dobu 24 hodin bez přerušení a celková doba 
procesu anaerobní digesce nesmí být kratší než 30 dnů. Kratší doba zdržení (nejméně 20 dnů) je povolena pouze u za-
řízení, u kterých došlo k ověření stability rekultivačního digestátu dle ČSN EN ISO 11734 „Jakost vod – Hodnocení 
úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace – Metoda stanovení produkce 
bioplynu“. Požadavek dodržení minimální teploty se nevyžaduje, jsou-li zpracovávaným bioodpadem pouze rostlinné 
tkáně. V případě provozní teploty v reaktoru nižší než 55 °C nebo kratší doby expozice náplně reaktoru touto teplotou 
je třeba, aby byl:

a) bioodpad předupraven při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo
b) rekultivační digestát následně upraven při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo
c) rekultivační digestát kompostován. 
Podrobný popis opatření pro omezení rizika obtěžování zápachem musí být vždy součástí provozního řádu zařízení. 

V případě použití předúprav za použití technologie chlazení páry ze sterilizace v autoklávu je nezbytně nutné eliminovat 
únik nezkondenzované páry ze sterilizace, který obsahuje významné emise pachových látek do ovzduší.

Pro správné provozování bioplynové stanice je nutno znát přesnou sestavu surovin/odpadů a jejich případnou sezónní 
proměnlivost. Správné zadání sestavy surovin/odpadů je uvedeno jako příkladový vzor v následující tab. 1.

Tabulka 1: Požadavky na sledování složení surovin/odpadů a povinné hodnoty sledování procesu při výrobě bioplynu

Vstupní surovina denní dávka obsah sušiny*) Obsah org.suš*) denní dávka sušiny

[t/den] [% hm.] [% hm.suš] [kg/den]

*) Obsah sušiny a tuku v konkrétním substrátu (kukuřice, masokostní moučka, apod.) lze ve zkušebním provozu stanovit 
jako konstantu pro další provoz. Každodenní analýzy nejsou nutné.

Pro hodnocení výtěžnosti bioplynu je nezbytně nutné zadat vlhkost, resp. obsahy sušiny a organické sušiny u každého 
uvažovaného materiálu

Změny skladby (druhu) vstupních surovin/odpadů mohou být provedeny pouze v souladu s provozním řádem. Důvo-
dem je dlouhá doba adaptace biologického procesu na nové složení substrátu a z toho plynoucí technologické problémy 
s udržením systému v rovnovážném stavu a potenciální riziko emisí pachových látek.

V návrhu skladby vstupních surovin/odpadů je vhodné uvažovat zimní a letní provoz, během nichž se bude skladba 
suroviny vzájemně lišit (nebude k dispozici čerstvý „zelený“ substrát).

Změna suroviny nebo složení odpadů v rozporu z provozním řádem, potažmo s projektovou dokumentací pod-
léhá povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší v souladu s § 17 odst. 2 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší. 

Požadavky na provoz musí obsahovat pravidelnou kontrolu rizikových částí provozu. Z toho plyne mimo jiné povin-
nost vést provozní záznamy minimálně v rozsahu tab. 1, a další záznamy technologických parametrů, které jsou potřebné 
pro správné řízení provozu BPS, zejména: teplota, pH, provozní hodiny BPS, odstávky, opravy, havarijní stavy, apod. 

V provozních záznamech je mimo jiné povinné sledovat údaje o příjmu či dávkování suroviny/odpadů: čas, množství, 
původce, resp. způsob dopravy.

6.1 Požadavky na manipulaci/nakládání se surovinou/odpady 

Veškerá manipulace se surovinami/odpady a fermentačním zbytkem musí být zabezpečena proti úniku pachových látek. 
Pro dopravu a manipulaci se vstupními materiály v zakrytých kontejnerech, cisternách apod. jsou používána pouze 

jednoúčelová vozidla pro nečistou část provozu, která jsou řádně označená. 
Je řádně vedená a archivovaná evidence o použitých VŽP – obchodní dokumenty, apod.
Manipulační plochy a prostory se surovinou/odpady musí být u technologií „ostatních BPS“ v uzavřených prosto-

rách s čištěním odsávaného vzduchu od emisí pachových látek. Vstupní materiály (suroviny/odpady) jsou skladovány 
na zpevněných plochách zabezpečených proti úniku škodlivin do podzemních vod.

Pro technologie zpracovávající VŽP je nutná sterilizace vstupních surovin/odpadů dle Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1774/2002. Provoz sterilizace je významným zdrojem pachových látek. Tuto technologii je bez-
podmínečně nutné provozovat v uzavřených halách s účinným odloučením a čištěním emisí pachových látek. Podmínky 
pro skladování vstupních (surovin/odpadů) opět v případě VŽP stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002 a jeho dodatky.
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Z hygienizace vstupních surovin/odpadů a při zpracování zbytků z kuchyní a živočišných odpadů musí být zajištěna eli-
minace pachových emisí. Kondenzáty brýdových par vzniklých při hygienizaci je nutné odstranit na vlastní BPS či ČOV, 
tak že budou ochlazeny a svedeny do technologie. 

Doprava a manipulace se vstupními materiály se provádí v zakrytých kontejnerech, cisternách apod. (neplatí pro 
zemědělské BPS).

V případě použití VŽP je nutné dodržovat podmínky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1774/2002, zpracovat systém HACCP a provádět mikrobiologické rozbory. 

6.2 Požadavky na manipulaci s fermentačním zbytkem

Manipulace s kapalným fermentačním zbytkem může být prováděna pouze v uzavřeném systému, například v cister-
nách.

U BPS nezemědělského typu je nutné zakrytí zásobních nádrží na fermentační zbytek. Kapacita nádrží musí odpovídat 
minimálně čtyřměsíční produkci digestátu (fermentačního zbytku). V případě nedostatečného objemu zásobních nádrží 
na fermentační zbytek je nutné zajistit skladování, resp. zpracování vzniklého fermentačního zbytku smluvně. Fermen-
tační zbytek z různých procesů bioplynových stanic může mít různý charakter a také podle toho s ním může být naklá-
dáno a to tak aby byly současně eliminovány případné emise pachových látek.

Fermentační zbytek z bioplynové stanice:
a) upravený kal k využití na zemědělskou půdu
b) digestát – hnojivo
c) odpad, rekultivační digestát nebo kal, který nemůže být využit na zemědělské půdě
d) separovaný fugát – odpadní voda

a) Upravený kal
Pokud je výstupem z metanizační nádrže na čistírenské BPS upravený kal, a je s ním zamýšleno nakládat na země-

dělské půdě, je třeba postupovat podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 
půdě.

Tato vyhláška stanovuje především povinnost doložení výsledků rozborů agrochemických vlastností půd v evidenč-
ním listu využití kalů v zemědělství. Dále stanovuje množství, četnost a způsob zapravení těchto kalů do půdy, jakož 
i mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek, které se tímto do půdy přidávají. Zapravení kalů z čistírenské 
BPS do půdy je nutno provést nejpozději do 48 hod. 

V příloze č. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., jsou uvedena mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů. Při lega-
lizaci digestátu jako hnojiva (vyhláškou č. 401/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 
Sb., o stanovení požadavků na hnojiva) je nutné při registraci tohoto hnojiva doložit rozbor na indikátory mikrobiolo-
gické kontaminace a posouzení zdravotní nezávadnosti. 

b) Digestát - hnojivo
Pokud je výstup z  BPS přímo aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s příslušnými právními 

předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a sub-
strátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších), případně je-li dále zpracováván jako orga-
nické hnojivo (např. v kompostárně) a následně aplikován na zemědělskou půdu, nejedná se v tomto případě o odpad, 
ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle příslušných předpisů upravujících problematiku zemědělství.

Skladování a způsob používání hnojiv musí být v souladu s vyhláškou č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Minis-
terstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

Digestát, resp. fugát je nový typ organického hnojiva uvedený v příloze č. 3 vyhlášky 474/2000 Sb., o stanovení poža-
davků na hnojiva jako 18.1e) a je pro něj stanoven požadavek na minimální obsah živin: 25 % spalitelných látek a 0,6 % 
celkového obsahu anorganického dusíku v sušině. Dle zákona č. 156/1998 Sb., vydává ÚKZUZ rozhodnutí o registraci, 
které je pokaždé specifické a platí 5 let. To znamená, že bude platit pro každou BPS samostatně. Dle nařízení vlády č. 
103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a pro-
vádění protierozních opatření v těchto oblastech, platí jako jedno z mnoha opatření povinnost zapravovat tekutá statková 
hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin. Tento právní předpis upravuje i podmínky používání tohoto typu hnojiva na tr-
valých travních porostech. 

K evidenci aplikace fermentačního zbytku na ornou půdu slouží tabulka uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 91/2007 
Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, 
ve znění pozdějších předpisů. 

c) Odpad, rekultivační digestát nebo kal, který nemůže být využit na zemědělské půdě 
Pokud výstup z  BPS není aplikován na zemědělskou půdu za účelem hnojení v souladu s příslušnými právními před-

pisy resortu zemědělství, případně není-li dále zpracováván jako organické hnojivo a následně aplikován na zemědělskou 
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půdu za účelem hnojení, nejedná se v tomto případě o hnojivo, ale o odpad, případně rekultivační digestát a je třeba dále 
postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů a jeho prováděcích předpisů. 
Zařízení pro nakládání s odpady musí mít souhlas podle § 14 odst. 1 zákona.

Z této kvalifikace plynou povinnosti dle § 39 zákona o vodách, zejména pak povinnost učinit přiměřená opatření k za-
bránění vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod, aby nedošlo k jejich ohrožení. Což představuje 
mimo jiné povinnost dodržovat aplikace digestátu, resp. fugátu: 

a) aplikace pouze na pozemky, kde není provedeno odvodnění půdy,
b) zákaz aplikace na zamokřenou půdu, půdu pokrytou sněhem nebo promrzlou půdu,
c) při aplikaci digestátu na svažité pozemky se sklonem k vodnímu toku zachování ochranného pásu, kde nebude 

digestát aplikován.
V daném případě se při skladování těchto látek bude jednat o nakládání se závadnými látkami „ve větším rozsahu“ 

ve smyslu § 39 vodního zákona.

d) Separovaný fugát – kalová voda
Pokud je z fermentačního zbytku na výstupu z  BPS separována pevná složka, a kapalná složka není dále zpracová-

vána jako organické hnojivo a aplikována na zemědělskou půdu za účelem hnojení, může být zpracována jako odpadní 
voda na ČOV.

7 Požadavky na provozní řád, TPP a TOO 

Z hlediska zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší je v provozním řádu, resp. v TPP a TOO nutné povinně 
a podrobně rozpracovat tyto body:

a) Seznam a jednoznačná specifikace vstupů včetně předpokládaného množství zpracovávaných vstupů.
b) Popis manipulace/nakládání a skladování vstupních materiálů/odpadů a výstupů z BPS.
c) V případě, že budou vstupní materiály přepravovány z jiného místa, než na kterém je provozována BPS, je nutné 

jednoznačně specifikovat přepravní trasy a rovněž specifikovat svozové vzdálenosti.
d) Popis průběhu procesu anaerobní digesce bioodpadů, včetně klasifikace procesu anaerobní digesce podle sušiny 

substrátu a provozní teploty a včetně doby zdržení vstupů v procesu anaerobní digesce. Popis řízení a kontroly 
procesu, teplotních a provozních režimů pro zpracovávané konkrétní suroviny a odpadů (pH, laboratorní kontroly, 
koncentrace amoniaku, doba vyhnívání apod.).

e) Způsob zapracování (náběhu) procesu.
f) Popis a četnost sledování kritických bodů dle HACCP u procesů podléhajících pasterizaci i sterilizaci. Je nutno uvést 

teplotu, tlak, dobu tepelného ošetření a velikost zpracovávaných částic.
g) Popis místa možného vývinu pachových látek.
h) Podrobný popis provozu a rizik, resp. havarijních stavů u sterilizační jednotky. 
i) Popis a četnost laboratorních kontrol fermentačního zbytku.
j) Popis manipulace s fermentačním zbytkem (kompost, hnojivo apod.). V případě převedení fermentačního zbytku 

na jiný subjekt vést evidenci o tom, kdy, jak, komu a kolik bylo vyexpedováno.
k) Upřesnění způsobu nakládání s výstupními produkty mimo vegetační období.
l) Zásady plánu vzorkování výstupů ze zařízení.
m) Havarijní plán z hlediska kolapsu bioplynové stanice – nakládání s přebytečnou surovinou/odpadem, čištění a ná-

běh BPS a přídavného zařízení. Popis způsobu nakládání s rekultivačním digestátem vzniklým při havarijních nebo 
jiných mimořádných situacích.

n) Smluvní zajištění vývozu a zpracování suroviny/odpadů a směsi z reaktoru jiným subjektem v případě havárie.
o) Způsob řešení aktivního omezování vzniklých emisí pachových látek při běžném provozu zařízení i při mimořád-

ných stavech. Pro eliminaci pachových látek v provozech BPS nejsou vhodné filtry s aktivním uhlím.
p) V případě zpracování vedlejších živočišných produktů je třeba realizovat opatření pro splnění požadavků Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 o vedlejších živočišných produktech.
q) Opatření k minimalizaci obtěžování a rizik z provozu zařízení (emise pachových látek, emise tuhých znečišťujících 

látek, hluk a dopravní provoz, ptáci, paraziti a hmyz, vznik aerosolů apod.).
r) Opatření pro splnění požadavků na ochranu zdraví a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy1).

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 178/2001 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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V případě zpracování odpadů vedlejších živočišných produktů je nutno v provozním řádu uvést opatření vyplývající 
z požadavků zvláštních právních předpisů2). V procesu BPS musí být dodržena a v provozním řádu musí být popsány 
všeobecné hygienické požadavky na hygienické zpracování živočišného odpadu v souladu s Nařízením Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 příloha 5. Kap. I. - V. a Příloha 6. 

Provozní řád bioplynové stanice obsahuje všechny údaje stanovené pro provozní řád zařízení B a C v příloze č. 1 k vy-
hlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky MŽP 
č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a infor-
mací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a in-
tenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a pod-
mínky jejich uplatňování, v platném znění. 

Jakékoliv porušení podmínky stanovené v provozním řádu zařízení je v závislosti na způsobu porušení sankciovatelné 
podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nebo dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

8 Dotčená legislativa:

• Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblas-
tech, ve znění Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

• Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské 
hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

• Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský 
les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

• Směrnice 75/442/EEC o odpadech
• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
• Vyhláška MZe č. 91/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování 

a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí)
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
• Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrá-

tech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v plat-

ném znění
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
• Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. 
• Vyhláška č. 294/2001 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
• Zákon č. 308/200 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
• Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 

zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtě-
žování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

• Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápa-
chem a způsobu jejího zjišťování

• Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 400/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zeměděl-

ských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.

2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002/ES ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočiš-

ných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, ve znění pozdějších předpisů.bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
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• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

• Vyhláška MZe č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacio-

nárních zdrojů znečišťování ovzduší
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1774/2002
• Metodické doporučení č.j. 49047/ENV/07, vydané MŽP OPVI 25. 6. 2007
• Směrnice Rady č. 91/676/EHS Nitrátová směrnice 

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

9 Seznam zkratek a použité názvosloví

Anaerobní fermentace (anaerobní 
digesce)

označuje kontrolovanou mikrobiální přeměnu organických látek bez 
přístupu vzduchu za vzniku bioplynu a fermentačního zbytu (digestátu)

BP bioplyn 

BPS bioplynová stanice

Fermentační zbytek (digestát) zbytek po fermentačním procesu

Fugát oddělená kapalná část z fermentačního zbytku

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) podle Vyhlášky MZe 147/1998 
Sb. - (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body), systém preventivních 
opatření, sloužících k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin 
a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, 
skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. 
Zkratka HACCP je používána častěji než český název a to jak odbornou, 
tak širokou veřejností.
HACCP = SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ

HRT “hydraulic retention time” = doba zdržení (hydraulická)

Hygienizace proces při teplotě 135-150 °C

CHSKCr Chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou [mg.l-1]

LC lignocelulózní materiály

Mezofilní anaerobní fermentace reakce probíhá při teplotách 35-42°C

MKM masokostní moučky

Odpadní voda tuková většinou obsahy z lapačů tuku, silně zvodnělé tukové odpady

Pasterizace proces při němž dochází ke snížení bakteriální kontaminace při teplotě 70 
°C po dobu 60 min.

Prutová biomasa cíleně pěstovaná biomasa z rychle rostoucích dřevin (vrba, jíva, topol) 
sklízená řezáním prutů ve vegetačním období (angl. woody grass)

PT proteinové tukové materiály

Separát oddělená tuhá část z fermentačního zbytku

Rekultivační digestát stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování bioodpadů použitelný 
mimo zemědělskou a lesní půdu

Substrát vstupní surovina do BPS

Termofilní anaerobní fermentace reakce probíhá při teplotách 55 °C

TPP a TOO technicko-provozních parametry a technickoorganizačních opatření 
k zajištění provozu stacionárního zdroje (dále jen „provozní řád“)

VL veškeré látky (angl. TS = total solids) čili sušina

VŽP vedlejší živočišný produkt
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Příloha 1: Kvalita vstupních surovin/odpadů

Obsah dusíku ve vstupních surovinách/odpadech je vysoce důležitý tam, kde obsahy organicky vázaného dusíku překračují 
10 % hm. z organické sušiny. Tyto substráty ohrožují stabilní provoz biometanizace postupnou intoxikací mikroorganismů 
volným amoniakem, což může vést až k úplnému kolapsu BPS. Simultánně se špatně probíhajícím rozkladem se stává obtíží 
i zápach zbytkové suspenze. Následující tabulka ukazuje přibližné poměrné zastoupení C/N v různých substrátech.

Tabulka 2: Poměry dusíku k uhlíku v jednotlivých substrátech

C/N

Krev 3 – 4

MKM 4 – 7

Řepkové expelery 8 – 12

Vepřová kejda 12 – 15

Sláma 20 – 40

Rostlinná biomasa 40 – 100

Dřevní biomasa 60 – 400

Pro počínající intoxikaci procesu biometanizace lze přibližně určit hranici poměru C/N = 10. Zpracování vepřové kejdy 
samostatné (anebo drůbežích exkrementů) lze připustit bez větších problémů při poměru C/N okolo 15. Optimální poměr 
C/N pro zcela bezproblémový proces by měl mít hodnotu C/N okolo 20 – 30. U směsných vsázek, které jsou nositelem 
dusíku, např. vepřová kejda a MKM je nutno postupovat nanejvýše obezřetně a je třeba vždy prověřit celkovou chemic-
kou skladbu vsázky a z ní zjistit skutečné poměry C/N. Poměr C/N je obecně snižován přídavky rostlinné biomasy, která 
však nemusí být vždy prostá dusíku. Některé substráty rostlinné povahy či odpady z nich vzniklé mohou obsahovat i přes 
5 % hm. dusíku (některé olejniny, luštěniny) a jsou pro snižování poměru C/N málo vhodné.

Doba zdržení substrátu v reaktorech anaerobní fermentace je často snižována z ryze ekonomických důvodů. Delší 
doby zdržení jsou nutné pro zneškodňování nositelů zápachu, ale bohužel je není možno zcela obecně stanovit. Některé 
substráty jsou dostatečně proreagovány i za 20 dnů, pro jiné nestačí ani 30 dnů. Zatímco některé odpadní vody s rozpuš-
těným znečištěním mohou být zpracovány za poměrně kratší dobu (řádově v hodinách), u fermentací substrátů tuhých 
(suspendovaných) je třeba vždy počítat s  delší reakční dobou.

Rizikové vstupní suroviny/odpady lze v BPS použít až po ověření „bezproblémového a bez zápachového“ provozu 
a to následně postupným přidáváním do vsázky. Jedná se zejména o bioodpady uvedené pod 03 03 - Odpad z výroby 
a zpracování celulózy, papíru a lepenky a kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 
03 03 11. U těchto vstupních surovin/odpadů je nutné zvýšit zabezpečení proti úniku pachových látek při dopravě těchto 
látek a manipulaci s nimi.

Příloha 2: Tabulka 3 Seznam využitelných bioodpadů na bioplynové stanici

Zvláštní 
způsoby 
nakládání

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů1

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z vý-
roby a zpracování potravin 

 02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

 02 01 01 Kaly z praní a z čištění

 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
Například: posekaná tráva, zkažená nemořená osiva

 1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
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Zvláštní 
způsoby 
nakládání

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů1

1 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované 
odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 

 02 01 07 Odpady z lesnictví

1 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného 
původu

1 02 02 01 Kaly z praní a z čištění

1

 

02 02 03

 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Například: zkažené nebo záruční lhůtou prošlé potraviny živočišného původu, kousky 
rohů, zvířecí srst, peří

1 02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, 
kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby 
droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

 02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

3

 

02 03 04

 

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Například: spadané ovoce, odpady ze zeleniny a ovoce, obilí, droždí, tabákové 
odpady

 02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 02 04 Odpady z výroby cukru

 02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy

 

 

02 04 03

 

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Nekontaminované kaly nebo zbytky z filtračních lisů ze separovaného zachycování 
odpadní vody z procesů potravinářského průmyslu, výroby pochutin a krmiv

 02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu

1 02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

3 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Například: droždí, ztvrdlé a jinak prošlé pečivo

 02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, 
čaje a kakaa)

 02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Například: pivovarské mláto, odpadní kvasnice

 02 07 02 Odpad z destilace lihovin

3 02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

 02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a le-
penky

 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 

 03 01 01 Odpadní kůra a korek
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Zvláštní 
způsoby 
nakládání

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů1

 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 
03 01 04 (bez obsahu nebezpečných látek – impregnační, fungicidní a jiné látky)

 03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

 03 03 01 Odpadní kůra a dřevo

 03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

 03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

 03 03 09 Odpadní kaustifikační kal

 03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a po-
vrchové vrstvy z mechanického třídění

 03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

 04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

 04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

1 04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich 
vzniku

 04 02 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 

 04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 
04 02 19

 04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

 04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

 16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

 16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
Například: zkažená krmiva, zbytky krmiv, zkažená nemořená osiva. 

 19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 
odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody 
pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

 19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

 19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

 19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu

 19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

 19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

 19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

 2 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod

 19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 
19 08 11 (bez obsahu nebezpečných látek)
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Zvláštní 
způsoby 
nakládání

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů1

 19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 
19 08 13 (bez obsahu nebezpečných látek)

 19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

 1 19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

 19 09 02 Kaly z čiření vody

 19 09 03 Kaly z dekarbonizace

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

 20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

1 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

1 20 01 25 Jedlý olej a tuk

 20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
Například: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, 
posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, 
zelenina, dřevo (vcelku nebo posekané), odděleně sebrané organické hřbitovní 
odpady kromě trávy a části keřů z okrajů silnic.

 20 03 Ostatní komunální odpady

 20 03 02 Odpad z tržišť

Například: květiny, ovoce, zelenina.

 2 20 03 04 Kal ze septiků a žump

Kurzívou jsou uvedeny příklady s případnými zvláštními požadavky na přijímaný odpad. 

Poznámky: 
1 – odpady, které podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle zvláštního právního předpisu2).
2 – odpady, které podléhají kontrole podle tabulky č. 3.4 přílohy č. 3 k  vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
3 – určité zmetkové potraviny – výběr zmetkových potravin podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 1774/2002/ES ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočiš-
ných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočiš-
ného původu jako např. pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, které nepředstavují nebezpečí pro 
zdraví lidí nebo zvířat, ale z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady nejsou již 
určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo komposto-
vání, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy ani její kontrole.

Příloha 3:

Společné sdělení odboru rostlinných komodit a odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství a od-
boru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci vyjasnění komodity „hnůj“

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví, že pokud jsou zvířecí trus, moč, hnůj a kejda, 
soustřeďované odděleně a zpracované mimo místo vzniku, přímo aplikovány na zemědělskou půdu za účelem hno-
jení v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,  

 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002/ES ze dne 3. 10. 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočiš-

ných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě, ve znění pozdějších předpisů.
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pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších 
předpisů), případně jsou-li dále zpracovávány jako organické hnojivo a následně aplikovány na zemědělskou půdu, 
nejedná se v tomto případě o odpad, ale o hnojivo a je třeba dále postupovat podle příslušných předpisů resortu země-
dělství.

Odpadem se látky stávají pokud je naplněna dikce § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 
dalších zákonů, ze které vyplývá, že odpadem se rozumí předměty a látky, kterých se jejich držitel zbavuje, zamýšlí zba-
vit nebo musí zbavit.

Evropský soudní dvůr rozhodl v několika případech, že výrobní reziduum nemusí být vždy odpadem a zároveň stano-
vil podmínky, za kterých výrobní reziduum odpadem není. Na základě dosavadní judikatury Evropského soudního dvora 
Evropská komise vydala dne 21.2.2007 pod číslem KOM(2007)59 sdělení Radě a Evropskému parlamentu o interpre-
tačním sdělení o odpadech a vedlejších produktech. Toto sdělení obsahuje podrobný výklad podmínek i s příklady. Má 
charakter nezávazných pokynů.

K problematice klasifikace komodity „hnůj“ se váže rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě C-416/02 
v rámci řízení o porušení smlouvy vedené Evropskou komisí proti Španělsku. Podle tohoto rozhodnutí nemusí být 
za odpad považována kejda, pokud je používána jako půdní hnojivo v rámci legální praxe hnojení na řádně vymezených 
pozemcích, a to i na jiných pozemcích, než jsou pozemky subjektu, který tuto kejdu vyprodukoval, a pokud je sklado-
vána pouze pro potřeby tohoto hnojení. Kejda je v tomto případě považována za vedlejší produkt. 

Většina rozhodování, zda jde o odpad či o vedlejší produkt, musí být provedena individuálně s přihlédnutím ke všem 
okolnostem, přičemž je třeba vzít ohled na cíle směrnice o odpadech a potřebu zajistit, aby tyto cíle nebyly zkráceny.
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1. Úvod 

1.1 Oblast použití

Metodický pokyn je vydáván z důvodu upřesnění a zlepšení koordinace kontrolní činnosti orgánů veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na oblast poplatků za uložení odpadů (zejména pak nebezpečných) 
ve vztahu k:

• provozovatelům skládek odpadů, 
• původcům (nebo oprávněným osobám), jejichž odpad je ukládán na skládky.

Cílem je zlepšení kontrolní činnosti v oblasti placení poplatků za ukládání odpadů na skládky a odvádění poplatku 
příjemcům.

1.2 Právní předpisy, ze kterých metodický pokyn vychází 

/1/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

/2/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

/3/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpeč-
ných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování sou-
hlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

/4/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

/5/ Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyu-
žívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

/6/ Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

/7/ Zákon č. 25/2008, o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašo-
vacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

1.3 Přehled právních ustanovení vztahujících se k problematice poplatků 

(§ 45 až § 48, § 76, § 78 a § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o odpadech“).

§ 45 zákona o odpadech
Původce odpadů je povinen platit poplatek za ukládání odpadů na skládky. Poplatek platí i původce, který je sám pro-

vozovatelem skládky a tato skládka je na jeho vlastním pozemku. 

Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického 
zabezpečení skládky v souladu se schváleným projektem a provozním řádem skládky. Technologickým materiálem není 
odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství. 

Požadavky na ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky jsou stanoveny ve vyhlášce MŽP 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška č. 294/2005 Sb.). 

§ 46 zákona o odpadech
Poplatek za ukládání odpadu na skládky se skládá ze dvou složek. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu, 

za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka. 

Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku. Provozovatel skládky potvrdí 
původci vybrání poplatku. Provozovatel skládky odvádí vybrané poplatky příjemci poplatku vždy k poslednímu dni 
následujícího kalendářního měsíce a současně ho informuje o dlužných poplatcích. 
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Pokud původce nezaplatil poplatek ve stanovené výši, uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal 
souhlas k provozování skládky, rozhodnutím na návrh příjemce poplatku.

Kontrolu placení poplatků u provozovatele skládky provádí obec a krajský úřad, na jejichž katastrálním území  
skládka leží. 

§ 47 zákona o odpadech
Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené 

lhůtě, uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím na ná-
vrh příjemce poplatku. Za neodvedený poplatek se platí penále ve výši 0,5 promile ze zadržené částky denně. Penále je 
příjmem obce.

Poplatky a penále vymáhají celní úřady místně příslušné katastrálnímu území, na kterém je skládka umístěna.

§ 48 zákona o odpadech
Základní složka je příjmem obce, na jejímž katastrálním území skládka leží. Riziková složka je příjmem Státního 

fondu životního prostředí (dále též jen „SFŽP“). Výše sazby základní a rizikové složky poplatku je stanovena přílohou 
č. 6 zákona o odpadech. Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání ostatních odpadů.

§ 76 + § 78 + § 79 zákona o odpadech
Kontrolu, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována usta-

novení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda 
pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, provádí Česká inspekce život-
ního prostředí (dále jen „ČIŽP“), krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

2. Oblasti kontroly

2.1. Kontrola evidencí a ohlašování odpadů

Předmětem kontrol jsou: 

a) roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, průběžná evidence nakládání s odpady;
b) křížová kontrola dat evidovaných u jednotlivých provozovatelů skládek odpadů (dále jen „provozovatel skládky“) 

z hlediska ohlašovatele (např. původce) a provozovatele skládky, kontrola údajů „předal x převzal“. 

2.2. Kontrola poplatků 

a) kontrola výše poplatků přijatých provozovatelem skládky od povinných osob – původců a oprávněných osob (a příp. 
kontrola výše nezaplacených poplatků povinnými osobami provozovateli skládky; např. dle informace provozova-
tele skládky podané příjemci o dlužných částkách poplatků);

b) kontrola výše poplatků odvedených provozovatelem skládky příjemci poplatku – obcím a Státnímu fondu životního 
prostředí;

c) kontrola souladu výše odvedených poplatků s údaji z evidence odpadů.

2.3. Kontrola zaměřená na použití odpadu na technické zabezpečení skládky

Prověření, zda je použití odpadu na technické zabezpečení skládky v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

2.4. Kontrola osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 

Kontrola platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu ukládaných na skládky. 

3. Orgány veřejné správy a další subjekty

Zásadní je spolupráce mezi provozovatelem skládky, příjemci poplatků a krajským úřadem.



21

3.1 Krajské úřady 

Oblast kontroly – bod 2.1 a) + b), bod 2.2 a) + b) + c).

– § 46 odst. 5; § 78 odst. 2 písm. s); § 78 odst. 2 písm. d) a t) zákona o odpadech; příp. § 33 písm. b zákona o in-
tegrované prevenci.

• Krajské úřady podle § 46 odst. 5 zákona o odpadech kontrolují placení poplatků u provozovatele skládky, tzn. 
kontrolu výše poplatků přijatých provozovatelem skládky od původců, resp. oprávněných osob (např. provo-
zovatele zařízení ke sběru a výkupu) a výši poplatků odvedených provozovatelem skládky příjemcům, tj. obci. 
V případě nebezpečných odpadů pak také SFŽP. V rámci této kontroly ověřit soulad výše odvedených poplatků 
s údaji v evidenci o odpadech (dle množství uložených odpadů).

• V případě nedoplatku (neodvedeného poplatku) ze strany provozovatele vydávají rozhodnutí (na návrh příjemce 
poplatku) s povinností uhradit (odvést) vyměřený nedoplatek.

• V případě nedoplatku na straně původce (nebo oprávněné osoby) vydávají rozhodnutí těmto povinným osobám 
s povinností zaplatit nezaplacený poplatek provozovateli skládky.

• Krajské úřady rovněž kontrolují vazby v evidenci, v rámci kontroly průběžné evidence nebo na základě roč-
ního hlášení o produkci a nakládání s odpady, s důrazem na namátkovou kontrolu údajů evidovaných původcem 
odpadů (resp. např. oprávněná osoba ke sběru a výkupu) a samotným provozovatelem skládky.

• Zaměstnanci krajských úřadů vykonávající agendu integrované prevence poskytnou zaměstnancům vykonáva-
jícím agendu odpadů veškeré potřebné informace, včetně relevantních informací o výsledcích přezkumu plnění 
závazných podmínek integrovaného povolení podle § 18 zákona o integrované prevenci.

3.2 Obecní úřady 

Oblast kontroly - bod 2.2 a) + b)+ c).

– § 46 odst. 5; § 80 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
• Obecní úřady podle § 46 odst. 5 zákona o odpadech kontrolují placení poplatků přijatých provozovatelem od pů-

vodců, resp. povinných osob (např. zařízení ke sběru a výkupu) a výši poplatků odvedených provozovatelem 
skládky příjemcům, tj. obci, v případě nebezpečných odpadů pak také SFŽP,

• Ověřují soulad výše odvedených poplatků s údaji v evidenci o odpadech.

3.3 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

Oblast kontroly - bod 2.1 a) + b).

– § 79 odst. 1 písm. d); § 79 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají dle zákona o odpadech zpracovávat evidenci odpadů. V rámci této 

své zákonné kompetence, kdy se podílí zejména na zpracování hlášení jednotlivých původců a provozovatelů zaří-
zení, kontrolují vazby v evidencích s důrazem na namátkovou kontrolu údajů evidovaných původcem odpadů (resp. 
povinné osoby jako např. oprávněná osoba ke sběru a výkupu) a oprávněnou osobou (samotným provozovatelem 
skládky). Rovněž provádí kontrolu platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

3.4 Česká inspekce životního prostředí 

Oblast kontroly - bod 2.3, bod 2.4 a namátkově bod 2.1.

– § 76 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, § 34 písm. a) zákona o integrované prevenci.
• ČIŽP provádí samotnou kontrolu provozu zařízení k odstraňování odpadů (skládek odpadů nebo odkališť), 

zejména provoz v souladu se schváleným provozním řádem.
• ČIŽP kontroluje také soulad schváleného provozního řádu s platnou legislativou, tj. především soulad s vyhláš-

kou č. 294/2005 Sb. V případě zjištění nesouladu provozního řádu s platnou vyhláškou podá ČIŽP podnět pří-
slušnému krajskému úřadu.

• V průběhu kontrol bude prováděna rovněž namátková kontrola evidencí o odpadech.
• Kontrola platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů ukládaných na skládky.
• ČIŽP koordinuje kontrolu plnění povinností stanovených zákonem o integrované prevenci nebo integrovaným 

povolením s kontrolou plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o odpadech, prováděcích právních 
předpisů a správních aktů, které integrované povolení nezahrnuje.
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3.5 Ministerstvo životního prostředí 

– § 72 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech. 
• MŽP prostřednictvím CENIA zajistí verifikaci dat a provede tzv. „křížovou kontrolu“ (z hlediska ohlašovatele 

(např. původce) a provozovatele skládky, kontrola údajů „předal x převzal“) v evidencích o odpadech a tyto 
údaje poskytne krajským úřadům, obecním úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, ČIŽP a také 
SFŽP jako příjemci rizikové složky poplatku, a to do konce měsíce srpna za rok předcházející.

• Návaznost na zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

3.6 Státní fond životního prostředí a obce 

• Státní fond životního prostředí a obce jako příjemci poplatků průběžně provádí nejlépe v měsíčních intervalech, 
vnitřní kontrolu nedoplatků za ukládání odpadu na skládku (kontrolovány jsou např. výpisy z účtů, neodvedené 
poplatky nebo nezaplacené částky dle informací provozovatele skládky o dlužných poplatcích).

• Pokud není platba uskutečněna včas (poplatky jsou odváděny vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního 
měsíce), příjemce podá návrh místně příslušnému krajskému úřadu k vydání rozhodnutí o povinnosti provozovatele 
zaplatit poplatek podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech. Za neodvedený poplatek platí provozovatel skládky penále.

• Příjemci průběžně provádí kontrolu na základě informace o dlužných poplatcích, kterou příjemcům poskytuje 
provozovatel skládky. Příjemce poté podává návrh krajskému úřadu na vydání rozhodnutí o povinnosti původce 
zaplatit poplatek (§ 46 odst. 2 zákona o odpadech).

• Obec jako příjemce má podle § 46 odst. 5 zákona o odpadech pravomoc kontrolovat placení poplatků u provo-
zovatele skládky na svém katastrálním území.

4. K bodu 2.1 - Kontrola evidencí

Povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat údaje v roz-
sahu stanoveném zákonem o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a povinnost 
archivovat evidenci o odpadech po dobu stanovenou zákonem mají: 

a) původci odpadů (§16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech);
b) oprávněné osoby (§ 18 odst. 1 písm. i), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Bližší požadavky na evidenci a ohlašování odpadů upravuje část šestá zákona o odpadech (ustanovení § 39). Doba archi-
vace je stanovena v § 39 odst. 11 na dobu 5 let, s výjimkou provozovatelů skládek, kteří dle § 21 odst. 1 písm. a) a d) jsou 
povinni archivovat evidenci o odpadech po celou dobu provozu skládky a následné péče o skládku nejméně 30 let. 

Podle § 39 odst. 2 zasílají příslušné povinné osoby každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlá-
šení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a také o původcích obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností podle místa provozovny. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává hlášení podle § 39 odst. 2 až 6 
zákona o odpadech a do 30. dubna je zasílá MŽP a příslušnému krajskému úřadu. 

Podle zákona o odpadech vede a zpracovává evidence odpadů, o druzích, množství a způsobech nakládání s nimi MŽP 
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 79 odst.1 písm. d) a § 72 odst. 1 písm. i). 

Pravdivost a úplnost údajů uváděných v evidencích a v ročních hlášeních dle zákona o odpadech kontrolují obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ČIŽP. 

V rámci kontrol řešených tímto metodickým pokynem se na tuto problematiku zaměří zejména obce s rozšířenou 
působností a krajské úřady. 

5. K bodu 2.2 – Kontrola poplatků

Kontrola poplatků je zaměřena na: 
• kontrolu dokladů s cílem zjistit možné rozpory mezi údaji týkajícími se výše poplatků vybraných provozovate-

lem zařízení od jednotlivých původců (kontrola faktur a evidence odpadů);
• sledování rozdílu mezi částkou (sumou) vybranou od jednotlivých původců, resp. oprávněných osob, jako riziková 

složka poplatku a skutečnou výší poplatku (sumou) odvedenou provozovatelem za sledované období na účet příjemce;
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• ověření, zda provozovatel potvrzuje původci resp. oprávněné osobě vybrání poplatku;
• ověření, zda provozovatel informuje příjemce poplatku o dlužných poplatcích;
• sledování rozporů mezi údaji týkajícími se výše odvedených poplatků na účet příjemce a údaji v evidencích 

o odpadech;
• ověření plnění ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb.

Pokud je kontrolou zjištěno, že odpad je v rámci provozovny přetransformován na výrobek a takto je uložen do tělesa 
skládky, bude to zachyceno v protokolu s vyjádřením množství odpadu, které bylo takto přepracováno za kontrolované 
období (Upozornění: K přetransformování odpadů na výrobky může dojít nejen skutečnou úpravou odpadů, tj. např. mecha-
nickou úpravou, fyzikálně-chemickou, fyzikálně -biologickou, ale účelově i pouze administrativně, tj. nežádoucí cestou).

6. Kontrolní postup pro výpočet rizikové složky poplatku za uložení nebezpečného odpadu na  
skládce (S – NO, S – OO2) 

• Prověřit množství všech uložených nebezpečných odpadů v daném kalendářním roce (celkem: S).
• Dále sečíst množství nebezpečných odpadů dle kódů způsobu nakládání s odpady - D1, D5, D12 (celkem: D).
• Dále sečíst množství nebezpečných odpadů dle kódů způsobu nakládání s odpady – N12 (podle vyhlášky č. 383/

2001 Sb.), použitých k technologickému zabezpečení skládky (celkem: TZ); platí: S = D +TZ.
• Prověřit množství uloženého odpadu s obsahem azbestu (celkem: A).
• Dále odečíst odpady s obsahem azbestu od odpadů uložených pod kódem D.
• Následně je nutné vynásobit množství uložených (odstraněných) odpadů bez odpadů azbestu částkou sazby rizi-

kového poplatku dle přílohy č. 6 zákona o odpadech (tj. pro roky 2005/2006: 2500 Kč a pro roky 2007/2008: 
3 300 Kč): TRP (teoretickou částku rizikového poplatku ) = (D–A) x sazba Kč.

• Získanou teoretickou částku rizikového poplatku porovnat s částkou, která byla převedena provozovatelem 
skládky na účet SFŽP.

7. K bodu 2.3 – Použití odpadu na technické zabezpečení skládky

Poplatky se neplatí za ukládání odpadů jako technologického materiálu na zajištění skládky za účelem technického 
zabezpečení skládky (§ 45 odst. 3 zákona o odpadech).

Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství. Množství 
odpadu ukládaného jako technologický materiál by mělo být určeno provozním řádem skládky, který vychází ze schvá-
lené projektové dokumentace. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. (§ 6 odst. 3) stanovuje, že množství technologického materiálu na zajištění skládky za úče-
lem jejího technologického zabezpečení může dosahovat nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených na skládce 
za každý kalendářní rok (neplatí obecně, ale jen ve vztahu k ustanovení § 45 odst. 3 zákona o odpadech). 

Od poplatků za ukládání odpadu na skládky je tedy osvobozeno pouze 25 % objemu všech odpadů. Pokud provozova-
tel použije na technické zabezpečení skládky zabezpečení větší množství odpadů, musí za tyto odpady odvést poplatek.

ČIŽP se při kontrole zaměří na prověření souladu použití odpadu jako technického zabezpečení skládky s vyhláškou č. 
294/2005 Sb. (přílohou č. 5). V případě kontrolou zjištěného nesouladu schváleného provozního řádu s vyhláškou podá 
ČIŽP podnět místně příslušnému krajskému úřadu. 

8. K bodu 2.4 – Kontrola platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu

Ke kontrole platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu jsou ze zákona o odpadech kompetentní 
ČIŽP, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. V rámci kontrol řešených tímto metodickým pokynem 
se na tuto problematiku zaměří zejména ČIŽP.  

 RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., v. r. 
 ředitelka odboru odpadů
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Příloha č.1

Harmonogram kontrol

Kontrola provozovatelů skládek je prováděna minimálně jednou ročně. Toto se vztahuje na krajské úřady a obecní 
úřady, které provádí tyto kontroly nezávisle na sobě. 

Výsledky kontrol provozovatelů skládek nebezpečného odpadu nebo skládek ostatního odpadu se sektorem S-OO2 
jsou zasílány MŽP do konce měsíce března následujícího roku. 

Příloha č. 2

Stručné shrnutí postupů pro kontrolu odvodu poplatku (základní i rizikové složky)

I. Skládky nebezpečného odpadu (základní i riziková složka poplatku) 

• roztřídění dle kategorie odpadů (2 kategorie: kat. O – ostatní a kat. N – nebezpečný) 
• roztřídění dle kódů nakládání v rámci kategorií (tzn. dle kódů D - odstranění a N – ostatní nakládání podle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., např. N12) 
• výběr odpadů s obsahem azbestu s kódem D 
• příslušná čísla násobit sazbami poplatků dle přílohy č. 6 zákona o odpadech, pro údaje z let 2006 a 2007 násle-

dovně: 

II. Skládky ostatního odpadu (základní i riziková složka poplatku) 

Zásadní je kontrola u skládek typu S-OO2, které přijímají, resp. v souladu se souhlasem nebo provozním řádem mohou 
přijímat, N odpady (nereaktivní) a musí také vybírat poplatek ve stanovené výši a odvádět jej příjemci (zejména riziko-
vou složku SFŽP). 

• roztřídění dle kategorie odpadů (2 kategorie: kat. O a kat. N) 
• roztřídění dle kódů nakládání v rámci kategorií (tzn. dle kódů D - odstranění a N – ostatní nakládání podle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., např. N12)
• výběr odpadů s obsahem azbestu s kódem D 
• příslušná čísla násobit sazbami poplatků dle přílohy č. 6 zákona o odpadech, pro údaje z let 2006 a 2007 následovně: 

Pro rok 2006:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 300 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 200 Kč,  

(kat. N s kódem N) x 0 Kč, (odpad azbestu s kódem D) x 300 Kč 
b) příjem SFŽP: (kat. N s kódem D bez odpadu azbestu) x 2 500 Kč 

Pro rok 2007:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 400 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 400 Kč,  

(kat. N s kódem N) x 0 Kč, (odpad azbestu s kódem D) x 400 Kč 
b) příjem SFŽP: (kat. N s kódem D bez odpadu azbestu) x 3 300 Kč

Pro rok 2006:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 300 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 200 Kč,  

(kat. N s kódem N) x 0 Kč, (odpad azbestu s kódem D) x 300 Kč 
b) příjem SFŽP: (kat. N s kódem D bez odpadu azbestu) x 2 500 Kč 

Pro rok 2007:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 400 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 400 Kč,  

(kat. N s kódem N) x 0 Kč, (odpad azbestu s kódem D) x 400 Kč 
b) příjem SFŽP: (kat. N s kódem D bez odpadu azbestu) x 3 300 Kč
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III. Skládky inertního odpadu (základní složka poplatku) 

• kategorie odpadů: kat. O (nesmí přijímat odpady s obsahem azbestu, odpadá tak výběr odpadů s obsahem azbestu 
s kódem D) 

• roztřídění dle kódů nakládání (tzn. dle kódů D - odstranění a N – ostatní nakládání podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
např. N12)

• příslušná čísla násobit sazbami poplatků dle přílohy č. 6 zákona o odpadech, pro údaje z let 2006 a 2007 následovně: 

Pro rok 2006:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 300 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 200 Kč, (kat. 

N s kódem N) x 0 Kč

Pro rok 2007:
a) příjem obce: (kat. O s kódem D) x 400 Kč, (kat. O s kódem N) x 0 Kč, (kat. N s kódem D) x 1 400 Kč, (kat. 

N s kódem N) x 0 Kč
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14.  
METODICKÝ POKYN 

 
Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně  

kontaminovaných míst

Metodický pokyn „Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst“ byl 
zpracován sekcí technické ochrany životního prostředí pod vedením Ing. Karla Bláhy, CSc., na odboru ekologických 
škod pod vedením RNDr. Pavly Kačabové, ředitelky odboru. Odborným garantem byl RNDr. Jan Gruntorád, CSc.

Podklady k tomuto Metodickému pokynu byly zpracovány kolektivem autorů: Ing. Jiří Tylčer, CSc., RNDr. Lukáš 
Ženatý, Ph.D., Ing. Roman Pavlík, Mgr. Zdenka Szurmanová.

Působnost metodického pokynu:
Podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, je Ministerstvo život-

ního prostředí orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí a ústředním orgánem státní správy m.j. 
pro státní ekologickou politiku. Z tohoto důvodu je tento metodický pokyn určen všem resortům a organizacím v jejich 
působnosti, které proces odstraňování starých ekologických zátěží v rámci svých kompetencí zajišťují. Rovněž je jedním 
ze závazných podkladů pro zpracování žádosti o podporu z operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, prio-
ritní osa 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží.

Obsah:
1. Úvod - rozsah a určení pokynu ..................................................................................................................................... 26
2. Charakteristika problému ............................................................................................................................................... 27
3. Koncepce systému kategorizace priorit ......................................................................................................................... 27
4. Struktura klasifikačního systému pro kategorizaci priorit ............................................................................................ 28
5. Kategorie lokalit z hlediska dalšího postupu ................................................................................................................. 30
 5.1. Přehled kategorií .................................................................................................................................................. 30
 5.2. Podrobnosti k jednotlivým kategoriím ................................................................................................................ 31
6. Souhrnný formulář ......................................................................................................................................................... 33
7. Program „Priority KM“ ................................................................................................................................................. 33
Obrázek za textem: Příklad souhrnného formuláře ........................................................................................................... 34 

Nedílnou součástí metodického pokynu je program „Priority KM“, který si je možné vyžádat v datovém skladu 
Ministerstva životního prostředí nebo přímo na odboru ekologických škod.

Přílohy:
Přílohy jsou k dispozici pouze v elektronické podobě na internetu www.mzp.cz, v rámci rubriky „Staré ekologické zátěže“.

1. Návod pro práci s programem „Priority KM“ – hodnocení priorit při řešení kontaminovaných míst
2. Návod k vyplnění Souhrnného formuláře kontaminovaného, resp. potenciálně kontaminovaného místa v programu 

„Priority KM“
3. Návod pro instalaci aplikace „Priority KM“ – hodnocení priorit při řešení kontaminovaných míst
4. Klasifikační skórovací systém v programu „Priority KM“.

Článek 1
ÚVOD – ROZSAH A URČENÍ POKYNU

Náplní tohoto metodického pokynu je systém pro hodnocení priorit a pro rozhodování o dalším postupu na kontami-
novaných lokalitách a na lokalitách potenciálně kontaminovaných.

Navržený systém pro výběr/hodnocení/stanovení priorit třídí všechny lokality se starou ekologickou zátěží 
na základě principů analýz rizik do několika základních kategorií podle toho, jaký další postup vyžadují. Nezbyt-
nost, charakter a časová naléhavost nápravných opatření nebo naléhavost zajištění doplňujících informací jsou při tom 
jednoznačně určeny charakterem důsledků či možných důsledků kontaminace lokality, tj. rizik, které tato kontaminace 
znamená nebo by mohla znamenat pro lidské zdraví a/nebo životní prostředí. U lokalit bez dostatku potřebných infor-
mací k rozhodování o nápravných opatřeních vede hodnocení ke stanovení naléhavosti průzkumných prací.

Pokyn je určen pro všechny subjekty, které ve své praxi přicházejí do kontaktu s problematikou lokalit s kontaminační 
zátěží a s podezřením na takovou zátěž v souvislosti s procesem odstraňování starých ekologických zátěží, s řešením 
dalších otázek zlepšování a ochrany životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel nebo při územním plánování a dalším 
rozhodování o využívání lokalit (např. podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění).
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Zejména se jedná o:
• odborné odbory a odbory výkonu státní správy ministerstva ŽP,
• Českou inspekci životního prostředí,
• resortní organizace ministerstva ŽP,
• další ministerstva zapojená do procesu odstraňování starých ekologických zátěží,
• další orgány státní správy (např. Krajské hygienické stanice),
• krajské úřady,
• městské a obecní úřady,
• stavební úřady,
• soukromé subjekty působící v oblasti ochrany životního prostředí.

V neposlední řadě může být pokyn poučný rovněž pro širokou veřejnost, zajímající se o tuto problematiku. 
Chápání obecných principů přístupu ke kontaminovaným lokalitám a porozumění principům výběru/hodnocení priorit 

jsou důležité i pro vedoucí pracovníky nebo politiky účastnící se rozhodovacích procesů.
Hodnocení lokalit podle tohoto metodického pokynu musí být od data jeho zveřejnění ve Věstníku MŽP přílohou nově 

zpracovávaných analýz rizik kontaminovaných míst (což zabezpečuje zpracovatel AR).
Vyhodnocení lokality podle tohoto metodického pokynu vyžaduje Ministerstvo životního prostředí při rozhodování 

o žádostech o podporu z operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, prioritní osa 4.2 - Odstraňování starých 
ekologických zátěží. 

Článek 2
CHARAKTERISTIKA PROBLÉMU

Termín kontaminovaná místa zahrnuje lokality s kontaminací horninového prostředí, tj. zemin a/nebo podzemních, 
popřípadě povrchových vod a skládek odpadů. Tato kontaminace je důsledkem systematických nebo havarijních úniků 
škodlivin z výrobních procesů a dalších aktivit nejrůznějšího druhu. 

Kontaminace pocházející z minulosti může znamenat dlouhodobě přetrvávající zdroj aktuálních nebo potenciálních 
rizik pro zdraví obyvatel a pro ekosystémy. 

Pozornost je nutno v těchto souvislostech věnovat i lokalitám potenciálně kontaminovaným. Jsou to takové lokality, 
kde kontaminace není dosud průzkumně prověřena, ale nelze ji vyloučit na základě informací a indicií o charakteru jejich 
dřívějšího využívání1. 

Často již jen pouhá existence jakékoliv staré ekologické zátěže může omezovat možnosti funkčního využívání lokality 
i okolí nebo reprezentovat rušivý krajinný prvek a být tak v rozporu s veřejnými zájmy, územními plány a rozvojovými 
programy obcí a vyšších územních celků. Staré ekologické zátěže se mohou nacházet v průmyslových či zemědělských 
areálech, mohou to být staré skládky odpadů, rovněž se mohou vyskytovat v prostorech povrchových dolů, potenciálně 
se může jednat i o výsypky, haldy, odkaliště. Zabezpečení revitalizace a podmínek pro využití takových lokalit (brown-
fields) by mělo mít přednost před zábory zemědělské půdy pro novou investiční výstavbu.

Ve všech vyspělých zemích je odstraňování tzv. starých ekologických zátěží významnou součástí péče o životní pro-
středí. Vždy se jedná o náročný a dlouhodobý proces, vyžadující nemalé finanční prostředky. Řešit všechny lokality beze 
zbytku a v krátkém časovém horizontu není reálné. Plně to platí i pro Českou republiku. Realita vyžaduje rozhodovat, 
které lokality je nutno řešit přednostně.

Objektivní výběr priorit k řešení podle nutnosti a naléhavosti realizace nápravných opatření je základním předpokla-
dem efektivnosti procesu odstraňování starých ekologických zátěží, a to jak z hlediska výsledného přínosu pro životní 
prostředí, tak z hlediska vynaloženého úsilí a nákladů. 

Článek 3
KONCEPCE SYSTÉMU KATEGORIZACE PRIORIT

Navržený systém výběru priorit je koncepčně založen na klasifikaci lokalit podle rizik, které konkrétní kontaminace 
horninového prostředí reprezentuje pro lidské zdraví a životní prostředí1. Dalším kritériem klasifikace je úroveň pro-
zkoumanosti lokalit.

Klasifikace třídí všechny lokality do několika základních kategorií podle toho, jaký další postup vyžadují. Každá 
kategorie je vymezena výrokem charakterizujícím úroveň a důsledky kontaminace, popřípadě nedostatečnost informací 
pro takové hodnocení. Z tohoto výroku pak pro každou kategorii vyplývá charakter dalších opatření a časová naléhavost 
řešení. Každé kategorii odpovídá jen jedna z obecně definovaných možností dalšího postupu. 

Pro rozhodování o potřebě, charakteru a naléhavosti nápravných opatření na každé konkrétní lokalitě mohou být 
rozhodující pouze závěry analýz rizik. Snaha o nahrazení tohoto sofistikovaného nástroje jakkoli složitým skórovacím 
systémem by byla devalvací úsilí i financí vynaložených na tyto práce. Rozhodnutí o nutnosti realizace nápravného opatření 
má v praxi většinou charakter rozhodnutí příslušného úřadu a musí být tudíž dostatečně podloženo, aby nebylo zpochybni-

1 ) Podchycení i potenciálně kontaminovaných lokalit předpokládá také návrh směrnice ES o ochraně půdy COM(2006)232.
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telné. Kontaminované lokality bez analýz rizik (nebo jiného fundovaného a podloženého posouzení kontaminace a rizik) je 
nutno považovat za lokality, kde stávající informace nejsou dostatečné pro odpovědné rozhodování o dalším postupu. 

Lokalit bez zpracovaných analýz rizik a bez podrobného nebo i vůbec jakéhokoliv průzkumu kontaminace je značný počet. 
Praxe vyžaduje nástroj pro rozhodování o tom, kterým je třeba věnovat pozornost přednostně. Zde je použití skórovacího 
systému na místě. Ten však může být poměrně jednoduchý. V podstatě jde o posouzení předpokladů ke vzniku významných 
rizik pro životní prostředí a zdraví obyvatel na základě informací, které jsou zpravidla k dispozici. Podle toho je pak rozho-
dováno o naléhavosti průzkumu. Důležité je, že i toto hodnocení/rozhodování probíhá podle jednotných kritérií.

Kategorizace lokalit podle navrženého systému odpovídá potřebám praxe lépe, než nějaký jemně odstupňovaný 
porovnávací žebříček priorit. Pro funkčnost celého procesu odstraňování starých ekologických zátěží a pro jeho řízení 
je důležitější jednoznačné zařazení každé lokality do některé z definovaných kategorií dalšího postupu. Vytvoření abso-
lutního srovnávacího žebříčku všech lokalit v rozsáhlejším území podle jejich rizikovosti a priority řešení není reálné již 
z principu. V procesu rozhodování o nápravných opatřeních se uplatňuje tolik faktorů, že na jejich relativní váze se ztěží 
mohou shodnout všichni zainteresovaní účastníci procesu odstraňování starých ekologických zátěží.

Vhodnější je hovořit o systému rozčlenění lokalit do kategorií než o hodnocení priorit. Několik stupňů priority (tzv. řád 
priority) navržený systém rozlišuje až v rámci jednotlivých základních kategorií, do kterých jsou všechny lokality roztříděny.

Velký důraz je dále kladen na jednoduchost systému a na udržení jeho čitelnosti. Veškeré informace, nezbytné k za-
řazení každé lokality do příslušné kategorie, jsou spolu s dalšími základními informacemi soustředěny do tak zvaného 
„Souhrnného formuláře“, který je možno editovat jako jednu stránku formátu A4.

Pro lokality, které jsou zahrnuty v databázi „Systém evidence kontaminovaných míst“ (dále SEKM), je tento souhrnný 
formulář nejvyšší úrovní prezentace informací, které o nich tato databáze obsahuje. 

Jednou ze základních předností navrhovaného systému je, že sjednocuje přístup ke kontaminovaným lokalitám všeho druhu. 
Staré skládky odpadů a staré ekologické zátěže jsou jen podmnožinami všech kontaminovaných míst. Do systému se podařilo 
včlenit i lokality potenciálně kontaminované, u kterých zatím existuje jen podezření na jejich možnou kontaminaci. Jsou tím 
vytvořeny předpoklady, aby lokality všeho druhu byly soustředěny v jedné integrované databázi s jednotně strukturovanými 
záznamy. Je to velmi důležité pro skutečně systémový přístup k řešení procesu odstraňování starých ekologických zátěží.

To, že kontaminace je hodnocena podle charakteru svých důsledků (impaktu) a nikoliv kvantitativně (podle koncen-
trací), vytváří předpoklad, aby si klasifikační systém uchoval svou využitelnost při změnách legislativy i při změnách 
názorů na nebezpečnost (např. toxicitu) různých kontaminantů apod.

Samozřejmostí je, že klasifikační kategorizace lokalit a priority musí být operativně přehodnocovány na základě zjiš-
tění nových skutečností. Svou povahou je rozhodování o prioritách kontinuální proces.

Článek 4
STRUKTURA KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU PRO KATEGORIZACI PRIORIT

Strukturu systému reprezentuje přehledně a v úplnosti klasifikační matrice – viz tabulka 1 tohoto metodického pokynu. 
Znalost celkové struktury a principů konstrukce klasifikační matrice je zásadní pro pochopení celého navrženého klasi-
fikačního systému a pro jeho využívání v praxi.

Podle závěrů analýzy rizik, resp. podle stavu prozkoumanosti se v navrhovaném systému lokalitě přiřazuje odpovída-
jící souhrnný situační výrok z kompletní množiny možných výroků o úrovni prozkoumanosti a aktuálních či potenciál-
ních důsledcích kontaminace lokality. Tyto výroky jsou nabízeny v prvním – levém - sloupci tabulky 1.

Každému situačnímu výroku pak odpovídá jen jedna z obecně definovaných možností dalšího postupu, který lokalita 
vyžaduje (druhý sloupec tabulky 1).

Každá lokalita je charakterizována třímístným kódem priority (např. A2.3, N1.0, atp.) podle klíče ve třetím až pátém 
sloupci klasifikační matrice.

První dvě pozice kódu jsou základními a roztřiďují kontaminované, resp. potenciálně kontaminované lokality do jed-
notlivých kategorií. Zařazení do kategorie charakterizuje lokalitu z hlediska situace a odpovídajícího dalšího postupu. 
O zařazení do kategorie tedy rozhoduje situační výrok (první sloupec klasifikační matrice – viz tabulka 1) a jemu odpo-
vídající další postup (druhý sloupec této tabulky). 

Existují tři základní skupiny kategorií – A, P a N. Lokality kategorie A1, nebo A2 či A3 jsou ty, u nichž kontami-
nace znamená aktuálně existující a potvrzený problém. U lokalit P1 až P4 znamená kontaminace problém potenciální, 
nemáme dostatek informací pro definitivní závěry. Skutečnou závažnost kontaminace musí u této kategorie ověřit prů-
zkum a analýza rizik. Lokality kategorie N0, N1, N2 nevyžadují žádný zásah.

Třetí pozici v třímístném kódu nazýváme řádem priority. Tato číslice na třetí pozici umožňuje jemnější roztřídění 
priorit v rámci každé kategorie. 

Rozlišováno je pouze několik základních stupňů řádu priority (0 až 3). Pomocí poměrně jednoduchého skórovacího 
systému se zde hodnotí: (a) úroveň, charakter a závažnost potvrzené či předpokládané kontaminace, (b) podmínky pro její 
migraci a (c) závažnost možných důsledků znečištění a ohrožených zájmů (například rozlišení ohrožení velkého a malého 
vodního zdroje, rozlišení přírodní rezervace a urbanizované oblasti či průmyslové zóny atp.). Třetí pozice kódu priority je 
s použitím tohoto skórovacího systému automaticky generována při vyplňování záznamu o lokalitě pomocí programu Prio-
rity KM. Úplná konstrukce skórovacího systému je prezentována v  příloze 4 k tomuto metodickému pokynu.
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Tab. 1 – KLASIFIKAČNÍ MATRICE Kategorizace kontaminovaných míst podle dalšího postupu

1 2 3 4 5

situační výrok o lokalitě: 
charakteristika prozkoumanosti lokality  

a aktuálních či potenciálních důsledků kontaminace

charakter  
dalšího postupu

kód priority

základní 
kód

3. pozice –  
řád priority

- potvrzeno aktuální neakceptovatelné riziko pro lidské 
zdraví2, vyplývající z kontaminace lokality při jejím 
současném způsobu využívání, nebo

- potvrzeno šíření kontaminace, hrozící vznikem 
neakceptovatelného zdravotního rizika

nápravné 
opatření1  

je nutné

bezodkladně 
nutné

A 3 podle úrovně 
a charakteru 
potvrzené či 

předpokládané 
kontaminace, 

podle podmínek 
migrace 

znečištění 
a podle 

významnosti 
ohrožených 

zájmů
(viz přiřazený 

skórovací 
systém pro 

uvedené 
faktory)

- potvrzena kontaminace nad úrovní legislativou 
stanovených koncentračních limitů 2, 3 nebo

- nemožnost využívání lokality v souladu s platným 
územním plánem4, nebo

- je potvrzeno šíření kontaminace ze znečištěné lokality

nutné A 2

kontaminace je potvrzena, avšak žádná ze situací 
výše - není aktuální riziko pro lidské zdraví ani rozpor 
s legislativou, avšak jde o obecný nesoulad se zájmy 
ochrany životního prostředí nebo s jinými zájmy, 
chráněnými podle zvláštních předpisů5

nápravné opatření1 je 
žádoucí

A 1

nedostatečné 
informace pro 
hodnocení a pro 
definitivní závěry 
– zatím nelze 
vyloučit nezbytnost 
nápravného opatření

žádné informace o kontaminaci 
– na lokalitu je tedy nutno 
nahlížet jako na podezřelou

nutný je průzkum 
kontaminace

P 4

kontaminace je potvrzena 
orientačním vzorkováním, 
nedostatečný rozsah informací 
neumožňuje definitivní závěry

P 3

kontaminace je potvrzena, není aktuální riziko pro 
lidské zdraví, není rozpor s legislativou či s jinými 
zájmy, zatím však neznáme, zda se kontaminace šíří 
či nikoliv - nutnost nápravného opatření zatím nelze 
vyloučit 6 

nutný je další monitoring 
vývoje kontaminace 
v čase

P 2

kontaminace, která by mohla znamenat vznik 
neakceptovatelného zdravotního rizika v případě změny 
funkčního využívání lokality či dotčeného okolí na více 
citlivé ve srovnání s využitím současným7

nutnost institucionální 
kontroly způsobu 
využívání lokality 

P 1

nadpozaďová, avšak nízká kontaminace – žádné riziko pro 
lidské zdraví ani rozpor s legislativou či s jinými zájmy, 
ani žádné omezení multifunkčního využívání lokality

není nutný žádný zásah N 2

známá historie využívání lokality prakticky vylučuje 
riziko kontaminace nad úrovní pozadí

N 1

průzkumem je potvrzena neexistence kontaminace nad 
úroveň pozadí

N 0

1) Pod pojmem nápravné opatření je zde nutno rozumět všechny možné druhy zásahu, vedoucího k redukci rizika. Tedy nejen sanaci kontaminace, 
ale i vhodné náhradní řešení (například zajištění nezávadné pitné vody z náhradního zdroje, nebo změna funkčního využívání území).  

2) Překročení legislativou stanovených koncentračních limitů pro potraviny či pro pitnou vodu se považuje vždy za neakcep-tovatelné riziko pro 
lidské zdraví.

3) Jakýkoliv legislativou definovaný koncentrační limit, vztahující se ke kontaminované složce životního prostředí.
4) Například: využívání lokality podle územního plánu by znamenalo neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví. Jiný příklad:  

skládka blokuje zástavbu území podle územního plánu.
5) Zavedením této kategorie se zohledňuje kontaminace, jejíž sanaci budeme považovat za žádoucí, ale jejíž nutnost nedokážeme jednoznačně 

vyžadovat na základě existující legislativy ani analýzy rizik. Otevírá se tím například možnost, uplatňovat přísnější měřítka v přírodní rezervaci 
ve srovnání s průmyslovou krajinou. Lze v takových případech předpokládat obecnou shodu v zájmu na snížení kontaminace území.

6) Do této kategorie patří i lokality s ukončenou sanací, na kterých dosud probíhá postsanační monitoring, který má potvrdit její výsledky. 
7) Například: v rámci platného územního plánu změna administrativní budovy na dětskou školku. Jiný příklad: změna územního plánu z průmyslové 

zóny na zónu bytové výstavby.
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U lokalit kategorií A1, A2, A3 číslice na třetí pozici kódu priority blíže (přesto však pouze orientačně) charakterizuje 
rozsah problému té které konkrétní lokality. Například ohrožení vodního zdroje pro zásobování velkého města je větší 
problém a bude mít vyšší řád priority než znehodnocení studny pro zásobování jednoho rodinného domku. Svým charak-
terem je však problém u obou lokalit stejně závažný - je ohroženo zdraví lidí. Jejich označení na prvních dvou pozicích 
kódu priority bude tedy totožné (A3).

U lokalit kategorií P1 až P4 – potenciálně kontaminovaných a nedostatečně prozkoumaných - charakterizuje poslední 
číslice v třímístném kódu priority naléhavost na provedení průzkumu pro získání podrobnějších informací o skutečném 
charakteru, rozsahu a úrovni znečištění. Zvláště u těchto nedostatečně prozkoumaných a potenciálně kontaminovaných 
lokalit má roztřídění lokalit podle hodnoty na třetí pozici kódu priority velký praktický význam, protože jich je velký počet. 
Ověření všech lokalit průzkumem v relativně krátkém čase by bylo nereálné, již vzhledem k nárokům na náklady.

U lokalit typu N nemá rozlišování priority pomocí číslice na třetí pozici kódu priority v zásadě žádné opodstatnění. 
Přesto však zůstává zachováno pro orientaci – podává určitou informaci o citlivosti lokality na případnou kontaminaci 
a slouží jako určitá zpětná vazba správného postupu při hodnocení.

Navržený třímístný kód je snadno zapamatovatelný pro toho, kdo se systémem běžně pracuje. V každém případě je 
kód lehce dešifrovatelný s pomocí tabulky 1. 

Kód priority a jemu příslušející situační výrok je po vyhodnocení lokality zobrazen v tzv. „Souhrnném formuláři“, 
který je pro každou lokalitu vytvořen v databázi kontaminovaných míst a který o ní na jedné stránce formátu A4 pod-
chycuje přehledně a srozumitelně nejdůležitější informace. V souhrnném formuláři každé lokality jsou podchyceny 
všechny faktory, uplatňující se při její klasifikaci podle klasifikační matrice, kterou uvádí tabulka 1. Souhrnný formulář 
je zpracován pomocí programu Priority KM (viz dále).

Základní informace o lokalitě a její kategorizace jsou tak díky souhrnnému formuláři srozumitelně přístupné i pro širší 
veřejnost - například vedoucí pracovníky nebo i pro politiky či laickou veřejnost. Znalost struktury celé klasifikační mat-
rice podle tabulky 1 a pochopení jejího významu jsou však i pro tyto skupiny důležité k porozumění obecných principů 
přístupu ke kontaminovaným lokalitám.

Článek 5
KATEGORIE LOKALIT Z HLEDISKA DALŠÍHO POSTUPU

5.1. Přehled kategorií
Principem navrženého klasifikačního systému je roztřídění všech lokalit starých ekologických zátěží (kontaminovaných, 

resp. potenciálně kontaminovaných míst) do několika základních kategorií podle toho, jaký druh zásahu vyžadují. 
Zařazení dané lokality do kategorie určují první dva znaky kódu priority podle sloupců 3 a 4 tabulky 1.
Třetí pozice kódu priority charakterizuje orientačně rozsah problému té které konkrétní lokality (tzv. řád priority). 
Úplná množina možných koncepčních variant dalšího postupu je v tabulce 1 reprezentována následujícím přehledem 

výroků, přičemž každé lokalitě lze přiřadit pouze jediný z nich:
- nápravné opatření nutné, resp. aktuálně nutné (lokality typu A2, A3),
- nápravné opatření žádoucí (lokality typu A1),
- nelze vyslovit definitivní závěr – je nezbytný (další) průzkum (lokality typu P4 nebo P3),
- nutný je monitoring dalšího vývoje kontaminace v čase (lokality typu P2),
- nutná je institucionální kontrola funkčního využívání lokality resp. okolí (lokality typu P1),
- lokalita nevyžaduje žádný zásah (lokality typu N2, N1, N0).

Pod pojmem nápravného opatření je třeba rozumět jakékoliv opatření, vedoucí k redukci rizika z dané konta-
minace. Tedy nejen případnou sanaci, ale i náhradní řešení (např. zajištění nezávadné pitné vody z náhradního zdroje, 
vystěhování obyvatel z lokality, změna funkčního využívání území atd.).

Pod pojmem sanace se rozumí zásah omezující koncentrace škodlivin ve složkách horninového prostředí (dekontami-
nace), popřípadě zásah omezující další vstup škodlivin do složek horninového prostředí a šíření kontaminace (zapouz-
dření či jiný způsob imobilizace kontaminace).

Z praktických důvodů je jako specifický druh opatření rozlišován monitoring kontaminace zaměřený na sledování, 
zda nedochází ke vzniku neakceptovatelného či nežádoucího stavu rozšiřováním kontaminace s časem, nebo naopak 
k redukci rizika díky přirozené atenuaci.

Rovněž z praktických důvodů je jako samostatný druh opatření definována institucionální kontrola funkčního využí-
vání lokality jako prevence vzniku neakceptovatelného rizika. Striktně vzato, z formálního hlediska by bylo možno tuto 
kontrolu pojímat jako specifický druh monitoringu.

U všech kategorií lokalit s výjimkou lokalit P4, P3, N1 je hodnocení založeno na skutečném průzkumném ověření 
kontaminace a na závěrech analýzy rizik.

Jen lokality kategorie N0 a N1 můžeme označit jako nekontaminované (čisté).

5.2. Podrobnosti k jednotlivým kategoriím
Lokality kategorie A
Jedná se o lokality, kde je nápravné opatření nutné či žádoucí na základě aktuální kontaminace.
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Nejvyšší prioritu - kategorie A3 - mají tyto dvě situace:
• Podle závěrů analýzy rizik jde o existenci neakceptovatelného zdravotního rizika za současného funkčního 

využívání lokality, resp. dotčeného okolí. Nápravné opatření by v tomto případě mělo být realizováno vždy 
bezodkladně. Jeho vymahatelnost by měla vycházet ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, resp. také ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Typic-
kým reprezentantem této situace je překročení koncentračních limitů pro pitnou vodu ve vodních zdrojích (tzn. 
tam, kde jsou vody pro tento účel opravdu využívány).

• Potvrzeno je šíření kontaminace z lokality a podle závěrů analýzy rizik hrozí při pokračujícím šíření riziko vzniku 
neakceptovatelného zdravotního rizika. Typickým příkladem je šíření kontaminace ve směru ke zdroji zásobování 
pitnou vodou. Včasný zásah v tomto případě znamená přímou prevenci hrozící škody, která by mohla někdy být 
i řádově vyšší než náklady nápravného opatření.

Je zde na místě zdůraznit, že neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví musí být posuzováno z hlediska naléhavosti 
řešení jako stejně vážný případ vždy, bez ohledu na počet ohrožené populace. Povinností úřadu je iniciovat bezodkladně 
adekvátní akci, ať jde o ohrožení studny pro jednu rodinu, nebo o ohrožení vodního zdroje pro velkoměsto. Lišit se bude 
pouze náročnost řešení, nikoliv jeho princip. Až v dalším plánu lze přihlížet k rozsahu zdravotního rizika – k počtu ohro-
žených obyvatel. Proto se kritérium rozsahu problému uplatňuje až na třetí pozici kódu priority.

Další množinu reprezentují lokality kategorie A2, kde je nápravné opatření nutné, avšak nikoliv bezprostředně nalé-
havé. Urgentnost realizace nápravných opatření není u lokalit kategorie A2 taková, jako v případě lokalit kategorie A3 
s aktuálním zdravotním rizikem. 

Existují tři principiální důvody, podle kterých se lokality zařazují do této kategorie:
• Nápravné opatření by mělo být v prvé řadě realizováno vždy v těch případech, kdy jsou koncentrace škodlivin 

v některé ze složek životního prostředí vyšší než limity, přípustné podle příslušné legislativy. Principem je zde 
nepřípustnost nesouladu s platnou legislativou a nápravná opatření by měla být vymahatelná na tomto základě. 
Jde – li ovšem o překročení legislativních limitů, které mají přímý vztah ke zdraví lidí, je naléhavost nápravného 
opatření aktuální a půjde o lokality kategorie typu A3. 
Rovněž je odůvodněné, trvat na nezbytnosti nápravného opatření v případech, kdy je kontaminace lokality příči-
nou, že ji nelze využívat v souladu se schváleným územním plánem, který má rovněž váhu závazného dokumentu. 
I tyto lokality tedy spadají do kategorie A2.

• Do kategorie A2 konečně spadají i lokality s pokračujícím šířením kontaminace, byť při tom nehrozí vznik 
neakceptovatelného rizika. V každém případě jde ale o závadný stav ve smyslu vodního zákona. I když bychom 
k tomuto tématu připustili právní diskusi, je šíření kontaminace nutno vnímat jako vyšší prioritu než kontaminaci 
stagnující, a to nejen z hlediska ochrany životního prostředí, ale i z hlediska ochrany soukromého majetku při 
šíření kontaminace na cizí pozemky.

Důležitou inovací je zavedení kategorie lokalit A1, kde kontaminace představuje obecný nesoulad se zájmy 
ochrany ŽP nebo s jinými zájmy, chráněnými podle zvláštních předpisů. 

Tato formulace umožní zohlednit situace, kdy sanaci budeme v zájmu ochrany životního prostředí považovat za žá-
doucí, ale její vymahatelnost nelze podložit existující legislativou a její nezbytnost nevyplývá přímo ze závěrů analýzy 
rizik. Může jít o případy, kdy nejsou k dispozici závazné koncentrační limity nebo o kontaminaci, jejíž důsledky je 
obtížné kvantifikovat – například rizika pro ekosystémy. 

Typickým příkladem mohou být situace, kde lze předpokládat obecnou shodu v zájmu na snížení kontaminace život-
ního prostředí, kdy však legislativa neskýtá dostatečnou oporu (koncentrační limity) pro to, aby šlo starou ekologickou 
zátěž označit jednoznačně za rizikovou pro složky ŽP. 

Otevírá se tím možnost, prosazovat přísnější měřítka například na určitou kontaminaci zemin či na existenci staré 
skládky v národním parku ve srovnání s průmyslovou periférií velkoměsta. Sanace starých ekologických zátěží v těchto 
případech nebude vymahatelná, ale její realizace bude výsledkem společenského konsensu. Z převážné většiny bude 
závislá na veřejných finančních zdrojích, resp. na partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Poznámka č. 1:
Zavedení kategorie A1 odpovídá nejmodernějším přístupům, zaváděným do praxe například v Nizozemsku. Tam je 

legislativa dotažena tak, že místní či regionální úřady mohou dokonce oficiálně definovat závazné lokální koncentrační 
limity škodlivin v zeminách a vodách (tzv. Ambition Values).

Lokality kategorie P
Jedná se o potenciálně rizikové lokality . Třetí pozice kódu priority u neprozkoumaných  a nedostatečně prozkouma-

ných lokalit kategorie P vyjadřuje naléhavost provedení jejich průzkumu. Potřeba tohoto hodnocení potenciálně konta-
minovaných a nedostatečně prozkoumaných lokalit je dána jejich předpokládaným velkým počtem. Nezbytný je výběr 
lokalit, u kterých by měl být průzkum pro ověření kontaminace realizován prioritně.

Do této skupiny patří v prvé řadě podezřelé - neprozkoumané lokality kategorie P4, u kterých existuje podezření 
na možnou kontaminaci na základě informací o způsobech jejího historického využívání. Schází u nich potvrzení o sku-
tečné existenci či neexistenci kontaminace vzorkováním a analýzami. Při neznalosti skutečného charakteru, rozsahu 
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a úrovně kontaminace a jejích případných důsledků, nelze zatím potřebu nápravných opatření ani potvrdit, ani vyloučit. 
Logicky prvním krokem je u těchto lokalit provedení průzkumu kontaminace a zpracování analýzy rizik.

K případnému přeřazení potenciálně kontaminované lokality mezi lokality kontaminované dochází až na základě 
ověření aktuálního rozsahu a úrovně kontaminace průzkumem, jehož součástí je reprezentativní ověření koncentrací 
škodlivin ve složkách horninového prostředí. 

Zavedení kategorie potenciálně kontaminovaných lokalit předpokládá i návrh Směrnice ES o ochraně půdy 
COM(2006)232 ze září roku 2006. 

Potenciálně kontaminovaná místa jsou navrhovaným klasifikačním systém formálně pojímána jako jedna podmnožina 
všech starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst. To umožňuje, aby byly zahrnuty do jednotného registru 
kontaminovaných míst. Je to jedna ze zásadních výhod navrhovaného systému. 

Po zavedení systematické evidence kontaminovaných míst založené na tomto metodickém pokynu bude kategorie P4 
zahrnovat lokality, u nichž je zdokumentováno průmyslové využití nebo využití ke skládkování a k jiným rizikovým akti-
vitám v minulosti. Příloha II návrhu směrnice ES o ochraně půdy COM(2006)232 podává výčet aktivit, jejichž přítomnost 
v minulosti je podkladem pro zahrnutí lokality do evidence potenciálně kontaminovaných míst. Jedná se o tyto lokality: 

• lokality, kde je nebo bylo nakládáno s nebezpečnými látkami v množstvích nad specifikace částí 1 a 2.. sloupce 
přílohy I ke Směrnici Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností 
nebezpečných látek (Seveso),

• aktivity podle přílohy I ke Směrnici Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování zne-
čištění, bez kvantifikace spodních mezí,

• letiště,
• přístavy,
• dřívější armádní lokality,
• čerpací stanice pohonných hmot,
• suché čistírny oděvů,
• důlní instalace, nezahrnuté ve Směrnici Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996  o kontrole nebezpečí závažných 

havárií s přítomností nebezpečných látek včetně zařízení na extrakci odpadů podle definice Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech, 

• skládky podle definice Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů,
• čistírny odpadních vod,
• potrubí pro dopravu nebezpečných látek.

Ke kategorii P4 je blízká kategorie P3 zahrnující kontaminované, nedostatečně prozkoumané lokality. Je u nich již 
indikativně potvrzena kontaminace, avšak rozsah informací není dostatečný pro vyslovení definitivního závěru o jejich 
rizikovosti. I u těchto lokalit je logicky prvním krokem provedení průzkumu pro potřebné rozšíření znalostí o kontami-
naci. Zpravidla se jedná vesměs o lokality, které jsou prozkoumány pouze na úrovni předběžného průzkumu ve smyslu 
příslušného metodického pokynu MŽP č. 13 z roku 2005. 

Do kategorie P2 spadají kontaminované lokality, kde kontaminace sice nereprezentuje aktuální riziko pro lidské zdraví ani 
rozpor s legislativou či s jinými zájmy, není však vyloučena možnost jejího dalšího šíření. Zatím tedy není známo, zda se kon-
taminace dále šíří či nikoliv. Nejedná se však o žádnou ze situací charakterizujících lokality A3, A2, A1. Nutnost nápravného 
opatření prozatím nelze vyloučit. Nezbytný je další monitoring časového vývoje kontaminace. Do kategorie P2 patří i lokality, 
u kterých byla  sanace již ukončena či na kterých dosud probíhá postsanační monitoring, jenž musí potvrdit úspěšnost sanace.

Do kategorie P1 patří kontaminované lokality, kde při současném způsobu funkčního využívání lokality není sanace 
nezbytná. Stávající kontaminace by však znamenala vznik neakceptovatelného zdravotního rizika v případě změny 
funkčního využívání lokality či změny dotčeného okolí na více citlivé ve srovnání s využitím současným (např. při 
změně územního plánu z průmyslové zóny na zónu pro individuální bytovou výstavbu). Je třeba zajistit trvalou institu-
cionální kontrolu nad souladem způsobu využívání s úrovní kontaminace. Striktně vzato by bylo možné a vhodné tuto 
kontrolu pojímat jako specifický druh monitoringu. 

Lokality kategorie N
Lokality nevyžadující žádný druh opatření. 
V případě kategorie N2 jde o lokality s ověřenou nebo předpokládanou nadpozaďovou kontaminací, která však není 

natolik významná, aby konkrétní území a jeho okolí jakýmkoliv způsobem omezovala v jeho funkčním využívání. 
U lokalit kategorie N0 bylo vzorkováním ověřeno, že kontaminace nepřevyšuje pozaďové hodnoty.
Specifickou kategorií jsou lokality kategorie N1, jejichž způsob využívání v minulosti odůvodňuje předpokládat, 

že kontaminované nejsou. Důvodem je snaha o systémové zavedení kategorie lokalit, u kterých není třeba trvat na prů-
zkumu a které nemusíme považovat za potenciálně kontaminované. Příkladem může být lokalita, která je evidentně 
již po staletí jen zemědělskou půdou či lesem. U lokalit s měnícím se a podezřelým charakterem využívání – typicky 
zejména v periferní městské zástavbě – by měla být naopak apriori předpokládána potřeba ověření existence či neexis-
tence znečištění alespoň orientačním vzorkováním.

Specifickou množinou lokalit typu N budou lokality s ukončenou sanací.
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Článek 6
SOUHRNNÝ FORMULÁŘ

Jako integrální součást klasifikačního systému pro hodnocení priorit je navržen tzv. „Souhrnný formulář“. Ten pod-
chycuje nejdůležitější informace o každé kontaminované či potenciálně kontaminované lokalitě. Mimo to, formulář 
obsahuje hodnocení situace na lokalitě (situační výrok) a zařazení lokality do odpovídající kategorie z hlediska dalšího 
doporučeného postupu, a to včetně orientačního hodnocení závažnosti, resp. rozsahu problému v rámci dané kategorie 
(podle tabulky 1). Tomu odpovídá uvedený třímístný kód priority (blíže viz článek 4). 

Souhrnný formulář je navržen ve formě tabulky s pevnou strukturou rubrik, s důrazem na přehlednost a snadnou ori-
entaci. Je možné jej zobrazit na jedné stránce monitoru počítače a vytisknout jej na jednu stránku formátu A4. 

Souhrnný formulář obsahuje nejdůležitější informace o lokalitě tak, aby bylo možné vytvořit si o ní základní před-
stavu. Podchyceny jsou u každé lokality i všechny faktory, uplatňující se při kategorizaci lokalit. Díky tomu si uživatel 
může učinit vlastní názor na odůvodněnost jejího hodnocení a zařazení do příslušné kategorie. Záznam obsahuje též 
údaje charakterizující úroveň prozkoumanosti, tedy i spolehlivosti hodnocení.

Všechny informace jsou prezentovány přednostně v textové formě nikoliv kódovaně. Pokud je u některých druhů 
informací uváděn na monitoru počítače kód, po najetí kursoru na příslušnou kolonku se vždy zobrazí formou pop-up 
návěští nebo při spodním okraji monitoru jeho vysvětlení.

Pro lokality, které jsou zahrnuty v databázi SEKM, je tento souhrnný formulář nejvyšší úrovní prezentace informací, 
které o nich tato databáze obsahuje. Podrobnosti o lokalitě jsou pak k dispozici přímo v této databázi, popř. ve zprávách 
o realizaci geologických a dalších prací.

Příklad souhrnného formuláře smyšlené lokality je uveden na konci tohoto metodického pokynu.
Souhrnný formulář se vyplňuje pomocí programu „Priority KM“. Návod k vyplňování souhrnného formuláře je obsa-

hem samostatné přílohy č. 2 k software „Priority KM“.

Článek 7
PROGRAM „PRIORITY KM“

Program „Priority KM“ slouží k vyplňování souhrnného formuláře. Současně slouží k hodnocení charakteru a závaž-
nosti aktuálních či potenciálních důsledků kontaminace ve vztahu k současnému, resp. předpokládanému funkčnímu 
využívání lokality a území v možném dosahu vlivu. Po vyplnění datové části souhrnného formuláře následuje zařazení 
lokality do odpovídající kategorie z hlediska charakteru dalšího postupu a stanovení řádu priority v rámci kategorie, a to 
podle principů popsaných v článku 4.

Pro lokality se zpracovanými souhrnnými formuláři umožňuje program „Priority KM“ použití filtrů pro výběry z cel-
kové množiny lokalit podle různých kritérií. 

Program „Priority KM“ je aplikační nástavbou stávající databáze kontaminovaných míst (SEKM) a je konstruován tak, 
aby s ní mohl spolupracovat a využívat data, v ní obsažená. 

Pro lokality které jsou již v databázi SEKM zaneseny, je souhrnný formulář generován programem „Priority KM“ 
s vysokým stupněm automatizace procesu. Zpracovatel záznamu má však možnost obsah jednotlivých polí formuláře 
upravovat na základě vlastní odborné úvahy a nových informací, které v databázi SEKM dosud obsaženy nejsou.

Po vyplnění datové části souhrnného formuláře následuje zařazení lokality do odpovídající kategorie z hlediska cha-
rakteru dalšího postupu a hodnocení priority lokality v rámci kategorie. Celé hodnocení probíhá interaktivním způsobem: 
program „Priority KM“ generuje na základě údajů souhrnného formuláře automaticky návrh hodnocení, které má zpra-
covatel záznamu možnost potvrdit nebo změnit.

Po provedení hodnocení je souhrnný formulář ve své definitivní podobě uložen. Je vytisknutelný na tiskárnu s mož-
ností uložení jako obrázek typu gif nebo soubor html. 

Stávající struktura databáze SEKM neumožňuje doplňování a modifikaci záznamů o lokalitách na základě zpětného 
přenosu dat ze souhrnného formuláře.

Pro lokality bez záznamu v databázi SEKM lze vytvářet souhrnný formulář pomocí programu „Priority KM“ přímo. 

Poznámka č. 2:
V současnosti zatím nelze nově pořízené záznamy z databáze Priority KM použít k přenosu dat zpět do databáze 

SEKM. Proto je zatím vhodnějším řešením způsob, kdy je prvním krokem pro nové lokality založení jejich záznamu 
v databázi SEKM a teprve potom generování souhrnného formuláře. Tento dílčí nedostatek bude odstraněn nejbližším 
upgradem software v rámci jeho úpravy pro potřeby Národní inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontami-
novaných míst. 

Návod na instalaci programu „Priority KM“ a návod na práci s ním jsou obsahem samostatných příloh č. 1 a 2 pro-
gramu „Priority KM“. 

 RNDr. Pavla Kačabová, v. r. 
 ředitelka odboru ekologických škod



34

Obrázek 1: Příklad souhrnného formuláře
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15.  
SDĚLENÍ 

 
odboru legislativního a odboru péče o krajinu 

ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les v prostředí kulturních památek

K provedení kácení dřevin v nemovité kulturní památce v rámci její obnovy je zapotřebí závazné stanovisko 
k obnově kulturní památky podle zákona o státní památkové péči a zásadně i povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody 
a krajiny“), upravuje postup při kácení dřevin rostoucích mimo les v ustanovení § 8. Podrobnosti ke kácení stanoví § 8 
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Nachází-li se dřevina v nemovité kulturní památce, např. jde o hřbitov, park nebo zahradu, příp. v památkové rezer-
vaci nebo památkové zóně, a kácení dřeviny je prováděno za účelem obnovy kulturní památky ve smyslu § 14 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní památkové péči“), je 
k provedení kácení zásadně třeba povolení podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompetence k vydání 
rozhodnutí o povolení kácení je založena zákonem o ochraně přírody a krajiny a kompetentními orgány ochrany přírody 
k vydání rozhodnutí jsou obecní úřady a v národních parcích správy národních parků. 

Primárním účelem zákona o státní památkové péči je pečovat o kulturní památky tak, aby zůstaly zachovány. Z toho 
důvodu zákon o státní památkové péči vyžaduje k provedení obnovy kulturní památky závazné stanovisko, které vydává 
orgán státní památkové péče. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydává rozhodnutím ve věci orgán ochrany 
přírody. Každý z těchto aktů posuzuje hodnoty dřeviny odlišně v souladu s účelem příslušného zákona a cílem ochrany.

Ze zákona o státní památkové péči nevyplývá zvláštní oprávnění ke kácení dřevin a k provedení kácení je tedy zásadně 
nutné povolení orgánu ochrany přírody. Na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny lze kácet jen 
v ostatních případech, které předpokládá zákon o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o kácení na oznámení z důvodů 
pěstebních, tedy jde-li o výchovnou probírku nebo obnovu porostů, nebo z důvodů zdravotních. 

Tímto sdělením se zrušuje a nahrazuje sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí č. 41 publikované 
ve Věstníku MŽP ročník 11 částka 12 z roku 2001.

 Mgr. Libor Dvořák, v. r. Ing. Petr Dobrovský, v. r.
 ředitel odboru legislativního ředitel odboru péče o krajinu

SDĚLENÍ
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