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SEZNAM ZKRATEK 
ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí 
AOX   adsorbovatelné organické halogeny 
BaP   benzo(a)pyren 
BSK5   biochemická spot�eba kyslíku za 5 dní 
CAS No.  Chemicals Abstracts Service Registry Number 
COMMPS  Combined Monitoring-based and Modeling-based Priority setting Scheme 
�HMÚ   �eský hydrometeorologický ústav 
�IŽP   �eská inspekce životního prost�edí 
�OV   �istírna odpadních vod 
�R   �eská republika 
�SÚ   �eský statistický ú�ad 
1,2-DCE  1,2-dichlorethan 
DDT   dichlordifenyltrichlorethan 
EDTA   kyselina etylendiaminotetraoctová 
EHS   Evropské hospodá�ské spole�enství 
EMAS   Eco-Management and Audit Scheme 
EMS   Systém environmentálního managementu 
EO   ekvivalentní obyvatel 
ERDF   European Regional Development Fund –  Evropský regionální rozvojový fond 
ES   Evropské spole�enství 
EU   Evropská unie 
HCH   hexachlorcyklohexan 
CHSKCr  chemická spot�eba kyslíku stanovena pomocí Cr 
IRZ   Integrovaný registr zne�iš	ování životního prost�edí 
LIFE Program Quality of Life and Management of Living Resources –  Kvalita 

života a zacházení s živými zdroji 
MKOD   Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
MKOL   Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
MKOO pZ  Mezinárodní komise pro ochranu Odry p�ed zne�išt�ním 
MZe    Ministerstvo zem�d�lství  
MŽP    Ministerstvo životního prost�edí 
OPI   Opera�ní program infrastruktura 
OPŽP   Opera�ní program životního prost�edí 
PAU   polycyklické aromatické uhlovodíky 
PCB   polychlorované bifenyly 
PVC   polyvinylchlorid 
RC   Program Responsible Care 
REAP   Regional Environment Accession Project 
REC The Regional Enviromental Center for Central and Eastern Europe – program 

pro otázky životního prost�edí v procesu p�íprav na �lenství v Evropské Unii 
RID   �ád pro mezinárodní železni�ní p�epravu nebezpe�ného zboží 
RP   Rámcový program 
SEA Strategic Environmental Assessment –  strategické posuzování životního 

prost�edí 
SFŽP   Státní fond životního prost�edí 
s.p.   státní podnik 
SRN   Spolková republika N�mecko 
TK   t�žké kovy 
VC   vinylchlorid 
VOC   t�kavé organické slou�eniny (Volatile Organic Compounds)  
VÚV T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav vodohospodá�ský T. G. Masaryka, ve�ejná výzkumná 

instituce 
ZVHS   Zem�d�lská vodohospodá�ská správa 
ŽP   životní prost�edí 
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1 Úvod 

Usnesením vlády �R �. 339/2004 ze dne 14. dubna 2004 byl schválen Program na snížení zne�išt�ní 
povrchových vod nebezpe�nými závadnými látkami a zvláš	 nebezpe�nými závadnými látkami na 
období 2004–2009 (dále jen Program). Program vycházel z �lánku 7 sm�rnice 76/464/EHS1 a tzv. 
dce�inných sm�rnic2. Vláda �R výše jmenovaným usnesením ukládala Ministerstvu životního 
prost�edí a n�kterým dalším ministerstv
m prosazovat opat�ení formulovaná Programem a po�ínaje 
rokem 2006 každé dva roky p�edávat informace o postupu realizace Programu a p�edkládat ji vlád� 
jako sou�ást Zprávy o stavu ochrany vod. 

V roce 2009 byl v kompetenci Ministerstva životního prost�edí zpracován stejnojmenný Program na 
snížení zne�išt�ní povrchových vod nebezpe�nými závadnými látkami a zvláš	 nebezpe�nými 
závadnými látkami na další období od 1. ledna 2010 do 22. prosince 20133. Tento v po�adí již druhý 
Program vychází z �lánku 6 sm�rnice 2006/11/ES4, která je novelou sm�rnice 76/464/EHS. 

Sm�rnice 76/464/EHS, resp. 2006/11/ES ve své p�íloze specifikuje dva seznamy nebezpe�ných látek: 

� Seznam I vyjmenovává látky nebo jejich skupiny, které jsou pro vodní prost�edí zvláš	 
nebezpe�né a �lenské státy jsou povinny p�ijmout programy na snížení a postupnou eliminaci 
zne�iš	ování vod t�mito látkami. 

� Seznam II vyjmenovává další látky nebo jejich skupiny, které jsou pro vodní prost�edí škodlivé a 
�lenské státy jsou povinny p�ijmout programy na snížení zne�iš	ování vod t�mito látkami. 

Oba seznamy byly transponovány do právního �ádu �eské republiky v p�íloze �. 1 zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon
 (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
. 
Látky Seznamu I sm�rnice, pro které jsou stanoveny mezní hodnoty emisních standard
 na úrovni 
Spole�enství (celkem 17 látek), ostatní látky Seznamu I jsou v �eské republice nazývány jako zvláš	 
nebezpe�né závadné látky a látky Seznamu II sm�rnice jsou v �eské republice nazývány jako 
nebezpe�né závadné látky. 

�eská republika transponovala také požadavek na zpracování Programu, a to v § 38 odst. 5 zákona 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, kde je vlád� �R 
dána možnost p�ijetí Programu na snížení zne�išt�ní povrchových vod nebezpe�nými závadnými 
látkami a zvláš	 nebezpe�nými závadnými látkami. 

Sm�rnice 2000/60/ES, ustavující rámec pro vodní politiku Spole�enství (tzv. Rámcová sm�rnice), 
zavádí v p�íloze X seznam prioritních látek a prioritních nebezpe�ných látek pro vodní prost�edí 
(celkem 33 látek) a v �l. 16 požaduje p�ijetí specifických opat�ení na cílené snížení vypoušt�ní, emisí a 
únik
 t�chto látek. V p�ípad� prioritních nebezpe�ných látek mají specifická opat�ení vést nejen ke 
snížení vypoušt�ní, emisí a únik
, ale až k jejich zastavení nebo postupnému odstra�ování, a to 
v termínu do 20 let od p�ijetí p�íslušných návrh
 opat�ení na úrovni Spole�enství. 

                                                
1 Sm�rnice Rady 76/474/EHS, o zne�išt�ní zp
sobeném ur�itými nebezpe�nými látkami, vypoušt�nými do 
vodního prost�edí Spole�enství 
2 Sm�rnice Rady 82/176/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech p�i vypoušt�ní rtuti z elektrolytické 
výroby chloru a alkalických hydroxid
, 
Sm�rnice Rady 83/513/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech p�i vypoušt�ní kadmia, 
Sm�rnice Rady 84/156/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech p�i vypoušt�ní rtuti z odv�tví mimo 
elektrolytickou výrobu chloru a alkalických hydroxid
, 
Sm�rnice Rady 84/491/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech p�i vypoušt�ní hexachlorcyklohexanu, 
Sm�rnice Rady 86/280/EHS, o mezních hodnotách a jakostních cílech p�i vypoušt�ní ur�itých nebezpe�ných 
látek uvedených v Seznamu I p�ílohy Sm�rnice Rady 76/464/EHS, ve zn�ní dodatk
 Sm�rnic Rady 88/347/EHS 
a 90/415/EHS. 
3 S ohledem na �lánek 22 odst. 2 Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro 
�innost Spole�enství v oblasti vodní politiky je Program stanoven do doby platnosti Sm�rnice Rady 76/464/EHS.  
4 Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES o zne�iš	ování n�kterými nebezpe�nými látkami 
vypoušt�nými do vodního prost�edí Spole�enství 
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Následující materiál, který napl�uje toto zmocn�ní je pojat tak, že zahrnuje rozli�ná opat�ení jak pro 
nebezpe�né závadné látky, tak i zvláš	 nebezpe�né závadné látky, a to v�etn� t�ch látek, které 
sm�rnice 2000/60/ES definuje jako zne�iš	ující,  prioritní a prioritní nebezpe�né látky.  

Program na období 2010–2013 shrnuje obdobn� jako Program na p�edcházející období aktuální 
poznatky týkající se realizovaných monitorovacích program
 povrchových vod dle požadavk
 
sm�rnice 2000/60/ES a sou�asného vývoje legislativních a podzákonných nástroj
 v p�edm�tné 
oblasti. Program je ur�en pro: 

� vodoprávní ú�ady k využití p�i vydávání rozhodnutí ve vodoprávním �ízení a p�i p�ijímání 
dalších opat�ení k omezení zne�iš	ování povrchových vod nebezpe�nými a zvláš	 
nebezpe�nými závadnými látkami, 

� �eskou inspekci životního prost�edí k využití p�i plánování a realizaci kontrolní �innosti v této 
oblasti, 

� subjekty nakládající s nebezpe�nými a zvláš	 nebezpe�nými závadnými látkami, protože 
shrnuje r
zná stávající i p�ipravovaná omezující opat�ení ve vztahu k jednotlivým látkám, 
termíny pro jejich spln�ní a trendy v oblasti omezování nakládání s t�mito látkami. 

Program je �len�n do n�kolika kapitol a p�ílohové �ásti. Sou�ástí jsou i programy zpracované pro 
jednotlivé prioritní a n�které zne�iš	ující látky dle sm�rnice 2008/105/ES, majících p�ímou vazbu na 
snižování zne�iš	ování vodního prost�edí a vyhodnocování chemického stavu vod. Vzhledem k tomu, 
že p�enos zne�išt�ní se na základ� fyzikálních vlastností a zp
sobu použití vybraných nebezpe�ných 
látek neomezuje pouze na p�ímé vypoušt�ní do vodního prost�edí, jsou zmín�na rovn�ž opat�ení 
v ostatních oblastech (chemické látky, ovzduší, odpady, zem�d�lství, stavebnictví, doprava). 

Program je �len�n na tyto �ásti: 

�ást A: Základní charakteristika 

�ást B: Národní seznam relevantních nebezpe�ných látek pro hydrosféru �R 

�ást C: Stanovení standard
 environmentální kvality a emisních standard
 

�ást D: Charakteristika monitorovacích program
 �R 

�ást E: Legislativní nástroje k omezování emisí nebezpe�ných závadných látek dle vodního zákona 

�ást F: Dobrovolné nástroje k omezování emisí nebezpe�ných závadných látek dle vodního zákona 

�ást G: Programy pro jednotlivé prioritní a n�které zne�iš	ující látky – na p�iloženém CD nosi�i 
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2 �ást A: Základní charakteristika 

2.1 Geografické údaje 
�eská republika je vnitrozemským státem, ležícím uprost�ed mírného pásu severní polokoule ve 
st�ední �ásti Evropy. Svou rozlohou 78 866 km2 je mezi evropskými státy na 21. míst�. Po�et obyvatel 
je 10,47 milion
 a hustota zalidn�ní 133 obyvatel na 1 km2. Státní hranicí sousedí �R s Polskem 
v délce 762 km, s N�meckem 810 km, s Rakouskem v délce 466 km a se Slovenskem v délce 252 km. 

2.2 Hydrologické pom�ry 
�eská republika leží na rozvodnici t�í mo�í – Severního mo�e, Baltského mo�e a �erného mo�e, která 
d�lí území na t�i hlavní povodí �ek Labe (49 317 km2 v �R, do Severního mo�e ), Odry (7 346 km2 

v �R, do Baltského mo�e) a Moravy (22 203 km2 v �R, do �erného mo�e) (Obr. 1). Na území �R je 
celkem 106 nádrží o objemu nad 1 mil. m3 s celkovým objemem 3,51 mld. m3. Sítí vodních tok
 
odtéká pr
m�rn� kolem 15 mld. m3 vody za rok s výrazným kolísáním od 8 do 24,1 mld. m3 
v závislosti na klimatických podmínkách. Hydrografickou sí	 tvo�í 76 000 km vodních tok
, z toho 
15 537 km na významných vodních tocích (podle vyhlášky �. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních tok
). 

 

Obr. 1  Hydrologická mapa �eské republiky 

 

2.3 Jakost povrchových vod 
Celkov� je možno konstatovat, že z dlouhodobého hlediska dochází v �eské republice k významnému 
zlepšování kvality povrchových vod. Na po�átku 21. století se tento trend zpomalil. Významné 
zlepšení jakosti vody bylo zp
sobeno výstavbou nebo intenzifikací velkých �OV a zrušením nebo 
omezením výroby �ady pr
myslových podnik
. Za období 2003–2007 došlo k dalšímu poklesu 
vypoušt�ného zne�išt�ní u BSK5 o 33 %, u CHSKCr o 18 % a u nerozpušt�ných látek o 22 %. Ur�itý 
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trend poklesu vypoušt�ného zne�išt�ní lze od roku 2004 zaznamenat i v p�ípad� rozpušt�ných 
anorganických solí. Výrazn� poklesl po�et evidovaných havárií na povrchových a podzemních vodách 
(o 43 % za uvedené období). 

P�es dosažené zlepšení však nelze považovat sou�asný stav za zcela vyhovující. Problematické jsou 
hlavn� toky s menší vodností a vysokou kumulací zdroj
 zne�išt�ní (nap�. Bílina, dolní tok Odry, 
Mandava). 

V návaznosti na rozložení pr
myslových podnik
 nebo starých ekologických zát�ží je stále patrná na 
dolních úsecích n�kterých hlavních tok
 a na n�kterých tocích s menší vodností zvýšená zát�ž vodního 
prost�edí vybranými t�žkými kovy. Zvýšené koncentrace arzénu se vyskytují p�evážn� v tocích na 
severu �ech (spalovací procesy a úložišt� popílku) – Bílina, Teplá, Chodovský potok, Teplický potok, 
Byst�ice (Ostrov nad Oh�í) a dále v Litavce, kde spolu s kadmiem, olovem a zinkem dochází 
k dlouhodobému výskytu vysokých koncentrací t�chto prvk
 jako d
sledek kombinace zvýšených 
poza�ových koncentrací a starých zát�ží. Lužická Nisa je v d
sledku pr
myslové výroby zatížena 
zejména m�dí, niklem a zinkem. Rtu	 se ve vyšších koncentracích vyskytuje v Morav� a Be�v�.  

Zatížení chlorovanými uhlovodíky se projevuje v nejvyšší mí�e na st�edním a dolním toku Bíliny a 
v Chomutove. Perzistentní látky jsou problematické na toku Bílina (pesticidy). 

Celkov� je charakteristický trend snižování zne�išt�ní i specifickými nebezpe�nými látkami. �ada 
podnik
 upouští od používání zvláš	 nebezpe�ných závadných látek nebo investuje do moderních 
technologií s minimálními emisemi do životního prost�edí. 

Od roku 2007 jsou monitorovací programy jakosti vod v �R realizovány podle požadavk
 sm�rnice 
2000/60/ES. Monitoring jakosti povrchových vod byl pokryt programy situa�ního a provozního 
monitoringu. P�edevším v rámci situa�ního monitoringu byly sledovány stovky syntetických 
zne�iš	ujících látek ve vybraných matricích vodního prost�edí a to v�etn� bioakumula�ního 
monitoringu.  

Další a podrobn�jší údaje lze získat v následujících publikacích: 

„Hydrologická ro�enka �R“, vydává �HMÚ. 

„Statistická ro�enka životního prost�edí �eské republiky, 2008“, vydává �SÚ a MŽP. 

„Vodovody, kanalizace a vodní toky v �R v roce 2007“, vydává �SÚ – edice Statistické informace. 

„Zpráva o stavu vodního hospodá�ství �eské republiky v roce 2007“, vydává MZe a MŽP. 
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3 �ást B: Národní seznam relevantních nebezpe�ných závadných látek 
pro hydrosféru �R 

Tvorba prvního národního seznamu relevantních nebezpe�ných závadných látek v hydrosfé�e pro 
období 2004 až 2009 vycházela ze záv�r
 výzkumného projektu5, zam��eného na screening 
vytipovaných nebezpe�ných závadných látek na základ� rešerše výroby, dovozu, použití nebo 
možného zastoupení v životním prost�edí �R.  

Ur�ení nebezpe�ných závadných látek relevantních pro hydrosféru �R na další období Programu již 
vychází z výsledk
 monitoringu povrchových vod realizovaného v letech 2005–2008, který od roku 
2007 probíhal podle požadavk
 sm�rnice 2000/60/ES a v souladu s návodem EK6

. 

3.1 Charakteristika monitorovacích program�  
Relevance nebezpe�ných závadných látek pro hydrosféru vycházela z výsledk
 realizovaného 
situa�ního monitoringu v roce 2007 a provozních monitorovacích program
 za období 2005–2008.  V 
souladu s § 21 zákona �. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 (vodní zákon) a 
Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva životního prost�edí a odboru vodohospodá�ské 
politiky Ministerstva zem�d�lství pro monitorování vod (dále jen Metodický pokyn) byl ustanoven 
tzv. Rámcový program monitoringu (dále jen Rámcový program). Tento Rámcový program stanovuje: 

� zásady a metodické postupy provád�ní program
 monitoringu;  

� náležitosti programu situa�ního monitoringu, provozního monitoringu, pr
zkumného monitoringu, 
monitoringu referen�ních podmínek a programu monitoringu kvantitativního stavu povrchových a 
podzemních vod;  

� vý�et sledovaných ukazatel
 v rámci jednotlivých program
 monitoringu, v�etn� doporu�ených 
analytických metod;  

� požadavky na monitorování vod pro mezinárodní monitorovací programy a pro pot�eby 
p�eshrani�ní spolupráce;  

� technické a administrativní náležitosti, ukládání, p�edávání a sdílení výsledk
 program
 
monitoringu pro pot�eby výkonu ve�ejné správy a správy povodí, orgán
 Evropské unie a 
mezinárodních organizací. 

� stanovení rizikových vodních útvar
. 

�innosti spojené s monitorováním vod podle programu situa�ního monitoringu chemického a 
ekologického stavu povrchových vod v roce 2007 zajiš	oval Výzkumný ústav vodohospodá�ský T.G. 
Masaryka, v.v.i. ve spolupráci s �eským hydrometeorologickým ústavem.  

Celkem bylo v rámci situa�ního monitoringu v roce 2007 sledováno 111 profil
 na tekoucích 
povrchových vodách v následujících matricích (tabulka 1): 

Tab. 1  Seznam profil� na tekoucích povrchových vodách 

Matrice Po�et profil� 

Povrchová voda 111 

Plaveniny 46 

Sedimenty 47 

bioakumula�ní monitoring + pasivní vzorkova�e 21 

                                                
5 Rieder, M. a kol.: Výskyt a pohyb nebezpe�ných látek v hydrosfé�e. �HMÚ Praha, únor 2003. 
6 Guidance Document No. 7: „Monitoring under the Water Framework Directive“ 
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Odb�ry vzork
 povrchových vod byly realizovány s �etností 4x až 12x ro�n� podle druhu ukazatele. 
Biologické složky zahrnující makrozoobentos, fytobentos, fytoplankton, makrofyta a juvenilní 
spole�enstva ryb byly v závislosti od typu biologické složky odebírány 1x až 3x ro�n�. Sedimenty 
byly odebírány 2x ro�n�, v jarním a podzimním období.  

V rámci situa�ního monitoringu byly sledovány následující skupiny ukazatel
: 

� indikativní ukazatele pro všechny složky biologické kvality, 

� indikativní ukazatele pro všechny složky hydromorfologické kvality, 

� indikativní ukazatele pro všechny všeobecné složky fyzikáln�-chemické kvality, 

� prioritní látky, 

� zne�iš	ující látky. 

 

Obr. 2 P�ehledná mapa lokalizace profil� programu situa�ního monitoringu tekoucích 
povrchových vod  

 
 
Programy provozního monitoringu zahrnují monitorování chemického a ekologického stavu, 
ekologického potenciálu povrchových vod. Programy provozních monitoring
 povrchových vod pro 
každou oblast povodí, kterých je na území �R celkem osm (Horní a st�ední Labe, Oh�e a dolní Labe, 
Horní Vltava, Dolní Vltava, Berounka, Dyje, Odra) zajiš	ují jednotlivé státní podniky Povodí, s.p. 
Tyto programy jsou každoro�n� aktualizovány. Po�et profil
 je cca 800, v závislosti na r
zných letech.  

Do posouzení relevance nebezpe�ných látek pro hydrosféru byly využity i výsledky projektu MŠMT 
�.2B06093 „Nové postupy pro sledování vlivu m�stských aglomerací na kvalitativní parametry 
fluviálního prost�edí s d
razem na identifikaci endokrinních látek“. Cílem projektu je propojení 
chemického a biologického p�ístupu k monitoringu za ú�elem získání komplexní charakteristiky 
zne�išt�ní vodního prost�edí na vybraných lokalitách v rámci m�stské aglomerace Brno, se zam��ením 
primárn� na endokrinní disruptory. Látky triclosan, methyltriclosan, polybromované difenylethery a 
vybraná lé�iva byla shledána jako relevantní v toku Svratky pod brn�nskou aglomerací. 

V sou�asnosti probíhají další výzkumné projekty zam��ené na ov��ení zastoupení a chování dalších 
nebezpe�ných látek v jednotlivých složkách hydrosféry (zvl. pesticid
, PPCP), které do tohoto 
Programu nebyly zatím zahrnuty. Seznam relevantních látek pro hydrosféru je proto z tohoto pohledu 
t�eba chápat jako otev�ený. 
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3.2 Nebezpe�né závadné látky relevantní pro hydrosféru �R 
Nebezpe�ná závadná látka byla ozna�ena jako relevantní pro vodní prost�edí v �eské republice, pokud 
byl potvrzen výskyt této látky v hydrosfé�e na základ� výsledk
 realizovaného situa�ního monitoringu 
v roce 2007 a provozních monitorovacích program
 za období 2006–2008. P�edm�tem posuzování 
relevance byly matrice: povrchová voda, plavenina, sediment a biota. Základním kriteriem pro ur�ení, 
zda je daná nebezpe�ná závadná látka v každé ze sledovaných matric relevantní, se stala míra jejího 
zastoupení v hydrosfé�e: pokud z celkového po�tu nam��ených hodnot byla alespo� 2 % hodnot 
nalezena nad odpovídající mezí stanovitelnosti, byla látka v dané matrici považována za relevantní. 
Mezí stanovitelnosti se rozumí nejnižší množství analytu ve vzorku, které m
že být stanoveno 
s p�ijatelnou p�esností a správností za uvedených podmínek zkoušky. M
že být odhadnuta jako 
stanovený násobek meze detekce pro daný analyt nebo ur�ena jako nejnižší bod kalibra�ní k�ivky (pro 
daný ú�el). Výsledná relevance pro hydrosféru je potvrzena, pokud je nebezpe�ná závadná látka 
relevantní alespo� pro jednu z posuzovaných matric. 

Z 264 posuzovaných ukazatel
 zne�išt�ní, které zahrnují 260 nebezpe�ných látek nebo jejich skupin a 
forem bylo na základ� výše uvedených kritérií 197 ukazatel�, resp. 193 nebezpe�ných závadných 
látek nebo jejich skupin, ozna�eno jako relevantní pro vodní prost	edí �R. Jejich seznam je 
uveden v p�íloze I A tohoto Programu. 

3.3 Nebezpe�né závadné látky pro hydrosféru �R nerelevantní 
Pokud na základ� výsledk
 výše uvedených monitorovacích program
 nebyl výskyt dané nebezpe�né 
závadné látky potvrzen a nebo z celkového po�tu nam��ených hodnot bylo mén� než 2 % hodnot 
nalezeno v�tších než odpovídající mez stanovitelnosti, je látka v dané matrici považována za 
nerelevantní. Pokud látka není relevantní pro žádnou z posuzovaných matric, je tato látka pro 
hydrosféru �R považována za nerelevantní. 

Z 264 posuzovaných ukazatel
 zne�išt�ní, které zahrnují 260 nebezpe�ných látek nebo jejich skupin a 
forem bylo na základ� výše uvedených kritérií 67 ukazatel�, resp. 67 nebezpe�ných závadných 
látek nebo jejich skupin, ozna�eno jako nerelevantní pro vodní prost	edí �R. Jejich seznam je 
uveden v p�íloze I B tohoto Programu. 
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4 �ást C: Stanovení imisních standard� / norem environmentální 
kvality a emisních standard� 

4.1 Cíle kvality pro relevantní nebezpe�né závadné látky 
Programem jsou stanovovány imisní standardy / normy environmentální kvality pro relevantní 
nebezpe�né závadné látky v povrchových vodách a požadavek nezvyšování koncentrací t�chto látek 
v sedimentech, plaveninách a živých organismech. Tyto standardy a požadavky nezvyšování byly 
p�evzaty do vodoprávní legislativy na�ízením vlády �. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
p�ípustného zne�išt�ní povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt�ní odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném zn�ní, jmenovit� do p�ílohy 
�. 2 a p�ílohy �. 3, a jsou tedy právn� závazné. 

Imisní standardy / normy environmentální kvality jsou platné pro všechny povrchové vody, odlišné 
hodnoty jsou u vybraných látek stanoveny v p�ípad� povrchových vod ozna�ených pro podporu života 
ryb nebo pro úpravu na vodu pitnou tímtéž na�ízením pro úpravu na vodu pitnou nebo vod 
využívaných ke koupání osob. Imisní standardy vyjad�ují p�ípustné zne�išt�ní povrchových vod jako 
hodnotu, která je dodržena, nebude-li ro�ní po�et vzork
 nevyhovujících tomuto standardu v�tší 
než 10 % (hodnota s pravd�podobností nep�ekro�ení 90 %). Imisní standardy musí být dosaženy 
nejpozd�ji do 22.12.2015. Tímto se zárove� stávají cíli jakosti povrchových vod.  

Cíle jakosti pro povrchové vody jsou uvedeny v p�íloze II. 

Od roku 2009 se p�ipravuje další novelizace na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v rámci které se mj. 
p�edpokládá implementace sm�rnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní 
politiky, zm�n� a následném zrušení sm�rnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 
86/208/EHS a o zm�n� sm�rnice 2000/60/ES a norem environmentální kvality na národní úrovni pro 
další nebezpe�né látky (zvl. relevantní pesticidy vykazující ekotoxické ú�inky ve vodním prost�edí). 
Tato novela mimo jiné obsahuje i p�echod od imisních standard
 stanovených jako hodnota 
s pravd�podobností nep�ekro�ení 90% na normy environmentální kvality stanovené jako ro�ní 
pr
m�rné koncentrace a nejvyšší p�ípustné koncentrace. 

Krom� výše uvedených právn� závazných cíl
 kvality byly již d�íve (1997) v rámci �innosti 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) dohodnuty cílové zám�ry pro 24 nebezpe�ných 
závadných látek v�etn� vybraných zvláš	 nebezpe�ných závadných látek, které nemají právní 
závaznost a nejsou svázány s žádným �asovým horizontem, a slouží v rámci MKOL p�edevším jako 
m��ítko pro hodnocení jakosti povrchové vody / stavu vod podle Rámcové sm�rnice. 

4.2 Emisní standardy pro odpadní vody 
Právn� závazné emisní standardy jsou stanoveny na�ízením vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní 
(p�íloha �. 1 na�ízení) pro uvedené zvláš	 nebezpe�né závadné látky i pro n�které nebezpe�né látky a 
pro vybrané pr
myslové obory nebo pr
myslové �innosti. Emisní standardy jsou stanoveny jako 
koncentra�ní hodnoty a v �ad� p�ípad
 jako pom�rové hodnoty vypoušt�ného zne�išt�ní vztaženého na 
jednotku výroby nebo spot�eby dané nebezpe�né závadné látky. 

S ohledem na transpozici sm�rnice 2006/11/ES a tzv. dce�inných sm�rnic k p
vodní sm�rnici o 
nebezpe�ných látkách jsou mezní hodnoty emisních standard
 pro zvláš	 nebezpe�né závadné látky a 
pro dané pr
myslové �innosti stanoveny jako hodnoty nep�ekro�itelné, v ostatních p�ípadech se 
p�ekro�ení mezní hodnoty p�ipouští v ur�ité mí�e stanovené na�ízením vlády �. 61/2003 Sb., v platném 
zn�ní (p�íloha �. 5 na�ízení) v závislosti na po�tu hodnocených vzork
 m��ení kvality odpadních vod 
(tzv. p�ípustná hodnota „p“). 

Emisní standardy pro pr
myslové odpadní vody jsou uvedeny v p�íloze II. 

Podle § 6 odst. 11 písm. a) na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní musí vodoprávní ú�ad od 
1.1.2010 stanovovat emisní limity pro vypoušt�ní pouze kombinovaným zp
sobem s tím, že jakostní 
cíle pro tyto látky musejí být dosaženy do 22.12.2015 (�lánek 4 sm�rnice 2000/60/ES). 
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Krom� výše uvedených právn� závazných emisních standard
 jsou pr
b�žn� v rámci �innosti 
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) zpracovávány tzv. „Minimální požadavky na 
vypoušt�ní odpadních vod“ pro vybrané pr
myslové obory, které obsahují technická opat�ení a emisní 
standardy, požadované od ur�itých termín
 pro vybrané nebezpe�né závadné látky a vybrané zvláš	 
nebezpe�né závadné látky. Požadavky mají dobrovolný charakter a jsou jedním z nástroj
 regulace 
emisí postupným zavád�ním nejlepších dostupných technik nebo postup
 v procesech výroby, 
zneškod�ování odpadních vod a vodítkem pro vodoprávní ú�ady p�i ud�lování povolení k vypoušt�ní 
odpadních vod. Obdobné požadavky jako doporu�ení pro použití nejlepších dostupných technik jsou 
v menším rozsahu pro ur�ité pr
myslové a zem�d�lské �innosti zpracovány v rámci Mezinárodní 
komise pro ochranu Dunaje (MKOD). 

4.3 Jakostní cíle pro ostatní složky vodního prost	edí 
Podle tohoto Programu a na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní, (p�íloha �. 2 na�ízení) se 
koncentrace nebezpe�ných závadných látek a zvláš	 nebezpe�ných závadných látek ve vodním 
prost�edí, sedimentech, plaveninách a živých organismech nesmí znateln� zvyšovat v �ase. 

Právn� nezávazné, ale celostátn� používané normativy na míru zne�išt�ní zemin, využívaných pro 
posouzení kontaminace zemin v lokalitách s ekologickou zát�ží v rámci procesu privatizace, byly 
vydány odborem ekologických škod Ministerstva životního prost�edí �R jako metodický pokyn7. 
Tento normativ je k posuzování kontaminace �í�ních sediment
 a plavenin možno použít jen 
orienta�n� (definováno jako specielní p�ípad použití kritérií). Podle �lánku 6 bodu 7 pokynu se 
v p�ípad� �í�ních a jezerních sediment
 postupuje podle výsledk
 analýzy rizika, která uvažuje 
speciální expozice ve vodním prost�edí. Podle kriterií pro zeminy (horniny, zeminy a antropogenní 
navážky) lze posoudit úrove� jejich zne�išt�ní. Jsou definována tato kriteria: 

� kriteria A  – odpovídají p�ibližn� p�irozeným obsah
m látek v p�írod�, 

� kriteria B – odpovídají p�ibližn� aritmetickým pr
m�r
m kriterií A a C, jejich p�ekro�ení 
vyžaduje p�edb�žn� hodnotit rizika ze zjišt�ného zne�išt�ní, zjistit jeho zdroj a p�í�iny a podle 
výsledku rozhodnout o dalším pr
zkumu �i zahájení monitoringu, 

� kriteria C – p�ekro�ení m
že znamenat významné riziko ohrožení zdraví �lov�ka a složek 
životního prost�edí; kritéria C jsou rozd�lená podle plánovaného užití území (C-O obytné využití 
území, C-R rekrea�ní využití území, C-P pr
myslov�-obchodní využití území, C-V všestranné-
libovolné využití území). Je t�eba provést analýzu rizika, stanovit cílové koncentrace sanace 
a sanaci kontaminované složky životního prost�edí realizovat. (viz. p�íloha III).  

Dále existují v rámci Ak�ního programu Labe platného do roku 2010 právn� nezávazné cílové zám�ry 
MKOL pro �í�ní sedimenty p�i jejich zem�d�lském využití. Hodnoty jsou stanoveny pro 8 kov
 a 4 
chlorované organické látky. 

Koncentrace rtuti v reprezentativním vzorku masa ryb, zvolených jako indikátor, nesmí dle na�ízení 
vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní, p�ekro�it hodnotu 0,1 mg.kg-1 �erstvé tkán� (svaloviny). Dále 
jsou stanoveny hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druh
 potravin, v�etn� 
sladkovodních ryb, a to vyhláškou Ministerstva zdravotnictví �R �. 53/2002 Sb., v platném zn�ní. 

Tab. 2 Limitní hodnoty kontaminujících látek v rybách stanovené vyhláškou �. 53/2002 Sb., v platném 
zn�ní 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnoty  
pro sladkovodní ryby 

arsen NPM (mg.kg-1) 1,0 
kadmium NPM (mg.kg-1) 0,05 (pro úho�e 0,1) 
m�� PM (mg.kg-1) 10 
nikl PM (mg.kg-1) 0,5 
olovo NPM (mg.kg-1) 0,2 (pro úho�e 0,4) 
rtu	 PM (mg.kg-1) 0,1 (pro dravé sladkovodní ryby 0,5) 

                                                
7 Metodický pokyn MŽP �R – Kritéria zne�išt�ní zemin a podzemní vody, srpen 1996. 
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Ukazatel Jednotka Limitní hodnoty  
pro sladkovodní ryby 

zinek PM (mg.kg-1) 50 
alifatické chlorované uhlovodíky 1) PM (mg.kg-1) 0,002 
polycyklické aromatické uhlovodíky 2) PM (mg.kg-1) 0,001 
polychlorované bifenyly (PCB) NPM (mg.kg-1) pro dravé sladkovodní ryby 2,0 3) 

NPM – nejvyšší p�ípustné množství 
PM – p�ípustné množství 
1) pro ú�ely této vyhlášky se pod pojmem alifatické chlorované uhlovodíky rozumí dichlormetan, dichloretan, 
trichlormetan, trichloretan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan a tetrachloretan. P�ípustné množství 
je stanoveno jako suma t�chto látek. 
2) pro ú�ely této vyhlášky se pod pojmem polycyklické aromatické uhlovodíky rozumí benzo(a)antracen, 
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, chryzen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibenzo(a,i)pyren, dibenzo(a,h)pyren. P�ípustné množství je stanoveno pro jednotlivé látky jednotliv�. Celkový 
obsah vyjmenovaných látek nesmí v potravin� p�ekro�it desetinásobek p�ípustného množství. 
3) Hodnoty p�edstavují sumu kongener
 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
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5 �ást D: Charakteristika monitorovacích program� 

�eská republika disponuje pom�rn� hustou monitorovací sítí jakosti vodního prost�edí pokrývající 
rovnom�rn� celé území státu. Sou�asná podoba monitorovací sít� jakosti povrchových vod je 
d
sledkem historického vývoje od po�átku monitoringu v roce 1963. Od roku 2000 došlo 
k výraznému rozší�ení sledovaných parametr
, látek a analyzovaných matric. Monitoring je provád�n 
�adou odborných institucí s r
znou �etností a pro r
zné látky. Náleží k nim p�edevším: 

� �eský hydrometeorologický ústave (�HMÚ), 

� Zem�d�lská vodohospodá�ská správa (ZVHS), 

� Podniky Povodí s.p., které vykonávají správu oblastí povodí Labe, Vltavy, Oh�e, Moravy a Odry, 

� krajské hygienické stanice – zajiš	ují v dob� letní rekrea�ní sezony monitoring povrchových vod 
využívaných ke koupání, stanovených vyhláškou 

Správa oblastí povodí zahrnuje správu vodních tok
 a vodních d�l na území �eské republiky je 
vykonávána celkem 5 státními podniky: 

� Povodí Labe, s.p. – zajiš	uje správu v povodí �eky Labe, z toho od soutoku �eky Vltavy po státní 
hranici s N�meckem pouze na vlastním toku Labe (bez p�ítok
), a v povodí �eky Odry v rámci 
Královehradeckého a Libereckého kraje, 

� Povodí Vltavy, s.p. – zajiš	uje správu v povodí �eky Vltavy v�etn� jejich p�ítok
, 

� Povodí Oh�e, s.p. – zajiš	uje správu v povodí �eky Oh�e v�etn� jejich p�ítok
 a p�ítok
 �eky Labe 
v úseku od soutoku s Vltavou po státní hranici s N�meckem, 

� Povodí Moravy, s.p. – zajiš	uje správu v povodí �eky Moravy v�etn� jejich p�ítok
, 

� Povodí Odry, s.p. – zajiš	uje správu v povodí �eky Odry v�etn� jejich p�ítok
. 

Tak jako každý rok byl na konci roku 2009 ustaven aktualizovaný Rámcový program monitoringu 
povrchových a podzemních vod pro rok 2010, vycházející z požadavk
 stanovených sm�rnicí 
2000/60/ES. Rámcový program stanovuje zásady a metodické postupy provád�ní program
 
monitoringu; náležitosti program
 situa�ního monitoringu, provozního monitoringu, pr
zkumného 
monitoringu, monitoringu referen�ních podmínek a program
 monitoringu kvantitativního stavu 
povrchových a podzemních vod; vý�et ukazatel
 sloužící k výb�ru sledovaných ukazatel
 v rámci 
jednotlivých program
 monitoringu, v�etn� doporu�ených analytických metod; požadavky na 
monitorování vod pro mezinárodní monitorovací programy a pro pot�eby p�eshrani�ní spolupráce; 
technické a administrativní náležitosti p�edávání, ukládání a sdílení výsledk
 program
 monitoringu 
pro pot�eby výkonu ve�ejné správy a správy povodí, orgán
 Evropské unie a mezinárodních 
organizací. 

Vzorkovací metody použité p�i realizaci program
 monitoringu musí podléhat systému jakosti 
(akreditace) podle �SN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požadavky na zp
sobilost zkušebních 
a kalibra�ních laborato�í v platném zn�ní. Výjimku tvo�í metodiky pro sledování biologických složek 
ekologického stavu vod, které jsou v platném zn�ní zve�ejn�ny na webových stránkách odboru 
ochrany Ministerstva životního prost�edí. 

Analytické laborato�e realizující programy monitoringu musí mít stanovení jednotlivých ukazatel
 
(pop�. skupiny ukazatel
) akreditovány podle �SN EN ISO/IEC 17025 v platném zn�ní (výjimku tvo�í 
biologické složky). Laborato�e se p�i provád�ní laboratorních m��ení �ídí a musí spl�ovat požadavky 
sm�rnice 2009/90/ES, která stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod. 

Monitorovací sí	 musí být navržena pro systém program
 monitoringu celkov� tak, aby poskytla 
souvislý a vy�erpávající p�ehled o stavu vod a vodních útvar
 v rámci každé oblasti povodí. 
Monitorovací místa nemusí být ve všech útvarech povrchových vod, ale v p�ípad� stejného typu 
vodního útvaru a míry ovlivn�ní mohou reprezentovat skupiny vodních útvar
 nebo díl�í povodí. 
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Programy monitoringu se sestavují v rozsahu výše uvedených bod
 na dobu šesti let s možností 
každoro�ní aktualizace. 

 

5.1 Programy situa�ního monitoringu 
Zahrnují monitorování chemického a ekologického stavu povrchových vod (tekoucích a stojatých) a 
monitorování chemického stavu podzemních vod. Ú�elem program
 situa�ního monitoringu je 
poskytnout informace pro: 

� zjiš	ování jakosti povrchových a podzemních vod podle § 21 odst.2 písm. a) vodního zákona, 

� hodnocení dlouhodobých zm�n p�írodních podmínek, 

� hodnocení dlouhodobých zm�n zp
sobených obecn� lidskou �inností, 

� plánování v oblasti vod, 

� vedení vodní bilance,  

� dopln�ní a ov��ení výsledk
 analýz charakteristik oblastí povodí a zhodnocení vliv
 a dopad
 na 
stav povrchových a podzemních vod podle p�ílohy II sm�rnice 2000/60/ES, 

� ú�elné a efektivní návrhy na aktualizaci ostatních program
 monitoringu a 

� stanovení rizikových vodních útvar
. 

Výb�r lokalit pro sí	 situa�ního monitoringu je ur�en následujícími kritérii: 

� velikost pr
tok
 je významná pro oblast povodí jako celek, v�etn� míst na velkých vodních tocích, 
kde je plocha povodí v�tší než 2 500 km2, 

� objem vody je v rámci oblasti povodí významný, v�etn� velkých jezer a nádrží, 

� významné vodní útvary p�esahující hranice �lenských stát
, 

� místo stanovené rozhodnutím o vým�n� informací �. 77/795 EHS, 

� další místa, která jsou pot�ebná k odhad
m zatížení zne�iš	ujícími látkami p�enášenými p�es 
hranice �lenských stát
. 

Do návrhu sít� situa�ního monitoringu jsou za�azena monitorovací místa, která splní alespo� jedno 
z výše uvedených kritérií. V zájmu zachování kontinuity sledování se pro situa�ní monitoring 
p�ednostn� vybírají monitorovací místa ze stávajících monitorovacích sítí a v období mezi realizací 
situa�ního monitoringu se tato místa situa�ního monitoringu p�ednostn� za�azují do provozního 
monitoringu. 

Sí	 situa�ního monitoringu chemického stavu stojatých vod zahrnuje významné útvary povrchových 
vod stojatých. Monitorovací místo pro tento druh monitoringu je vždy situováno v blízkosti hráze 
nádrže, nikoliv na výtoku z nádrže. V monitorovacím míst� se odebírá integrální vzorek v horních cca 
3–4 m vodního sloupce a zonální odb�ry ve svislici v hloubkách 0, 5, 10 m a podle hloubky nádrže 
dále po 10 m až ke dnu nádrže. Dále se v této svislici provádí m��ení hloubkovou multiparametrickou 
sondou v intervalu 1 m po celé délce svislice. V opodstatn�ných p�ípadech lze provád�t zonální 
odb�ry a jejich hloubku upravit tak, aby odpovídala podmínkám v nádrži. 

V rámci situa�ního monitoringu se sledují: 

� indikativní ukazatele pro všechny složky biologické kvality, 

� indikativní ukazatele pro všechny složky hydromorfologické kvality, 

� indikativní ukazatele pro všechny všeobecné složky fyzikáln�-chemické kvality, 

� prioritní zne�iš	ující látky, 

� ostatní zne�iš	ující látky  
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� základní ukazatele k zabezpe�ení kvality analytických výsledk
 ov��ením iontové bilance dle 
�SN 757358. 

 
V rámci situa�ního monitoringu se ve všech monitorovacích místech sleduje stejný rozsah ukazatel
 
relevantních pro �R, a to v rozsahu relevantních látek dle p�íloh VIII a X sm�rnice 2000/60/ES. 

Situa�ní monitoring je provád�n na každém monitorovacím míst� po období minimáln� jednoho roku 
v pr
b�hu období, na které se plán oblasti povodí vztahuje, pokud p�edcházející situa�ní monitoring 
neprokázal, že p�edm�tný vodní útvar dosáhl dobrého stavu hodnocením p�íslušných ukazatel
 a 
zárove� posouzení vliv
 lidských �inností nep�ineslo d
kazy o tom, že se tyto vlivy zm�nily. 
V takových p�ípadech m
že být situa�ní monitoring pro tyto ukazatele provád�n v monitorovacím 
míst� jednou za období platnosti t�í navazujících plán
 oblastí povodí.  

Situa�ní monitoring povrchových vod se realizuje s frekvencí 2x za 6 let a prob�hne ve dvou cyklech: 
1.cyklus v období 2010–2011 a 2. cyklus v období 2013–2014 s tím, že nároky na pln�ní požadavk
 
situa�ního monitoringu budou rozloženy do tohoto víceletého cyklu. 

Pro spolehlivé hodnocení stavu vod je nezbytné zabezpe�it dostate�ný po�et vzork
 použitelných pro 
vyhodnocení výsledk
 monitoringu. Pro získání reprezentativního po�tu vzork
 je t�eba u matric s 
nízkou ro�ní �etností vzorkování provád�t monitoring ve víceletých cyklech. �etnost a období 
vzorkování jednotlivých typ
 matric vodního prost�edí b�hem kalendá�ního roku je stanovena 
Rámcovým programem monitoringu. 

 
5.2 Programy provozního monitoringu 
Zahrnují monitorování chemického a ekologického stavu, ekologického potenciálu povrchových vod a 
monitorování chemického stavu podzemních vod. Ú�elem program
 provozního monitoringu je 
poskytnout informace pro: 

� zjiš	ování jakosti povrchových a podzemních vod, v�etn� jejich ovliv�ování lidskou �inností 
podle § 21 odst. 2 písm. a) vodního zákona a pro návrh program
 opat�ení podle § 26 vodního 
zákona,  

� zjiš	ování stavu vod v t�ch útvarech povrchových nebo podzemních vod, které byly 
identifikovány na základ� provedené analýzy charakteristik oblastí povodí a vyhodnocení vliv
 a 
dopad
 na stav povrchových a podzemních vod z hlediska dosažení cíl
 ochrany vod jako rizikové 
nebo nejisté nebo do kterých jsou vypoušt�ny prioritní látky, 

� zjiš	ování zm�n stavu vod, jejichž sledování vyplývá z program
 opat�ení, 

� zjiš	ování jakéhokoli dlouhodobého vzestupného trendu koncentrace zne�iš	ujících látek 
vyvolaného lidskou �inností, 

� zjiš	ování stavu povrchových vod pro ú�ely výkonu správy vodních tok
 a vodních d�l, 

� získávání dat pro mezinárodní monitorovací programy a pro pot�eby p�eshrani�ní spolupráce, 

� plánování v oblasti vod, 

� vedení vodní bilance, 

� zjiš	ování stavu vod v rámci monitorování chrán�ných území.  

Sí	 provozního monitoringu se sestavuje na základ� analýzy vliv
 a dopad
 dle p�ílohy II sm�rnice 
2000/60/ES a na základ� výsledk
 situa�ního monitoringu. V zájmu zachování kontinuity sledování se 
pro provozní monitoring p�ednostn� vybírají monitorovací místa ze stávajících monitorovacích sítí. 
Vodní útvary se mohou pro pot�eby monitorování vod slu�ovat. 

Sí	 provozního monitoringu chemického stavu stojatých vod zahrnuje útvary povrchových vod 
stojatých identifikované jako rizikové nebo využívané pro zásobování pitnou vodou. Monitorovací 
místo pro tento druh monitoringu je vždy situováno v blízkosti hráze nádrže, nikoliv na výtoku 
z nádrže. V monitorovacím míst� se odebírá integrální vzorek v horních cca 3–4 m vodního sloupce a 
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zonální odb�ry ve svislici v hloubkách 0, 5, 10 m a podle hloubky nádrže dále po 10 m až ke dnu 
nádrže. V opodstatn�ných p�ípadech lze hloubku zonálních odb�r
 upravit tak, aby odpovídala 
podmínkám v nádrži. Dále se v této svislici provádí m��ení hloubkovou multiparametrickou sondou 
v intervalu 1 m po celé délce svislice (v opodstatn�ných p�ípadech lze v hloubkách v�tších než 20 
metr
 zv�tšit interval až na 5 metr
). 

 
Tab. 3 Kriteria pro výb�r monitorovacích míst sít� provozního monitoringu 

Kritérium pro výb�r monitorovacího místa  Chemický stav Ekologický stav 

Lokalizace monitorovacího místa pod zdrojem prioritních látek X  

Monitorovací místo využité pro p�ímé hodnocení X X 

Lokalizace monitorovacího místa pod bodovým zdrojem X  

Lokalizace monitorovacího místa pod skupinou bodových 
zdroj
 X X 

Lokalizace monitorovacího místa podchycující difúzní zdroj 
zne�išt�ní  X X 

Lokalizace monitorovacího místa podchycující 
hydromorfologický vliv, resp. záv�rové monitorovací místo VÚ   X 

Záv�rové monitorovací místo VÚ* X X 

Monitorovací místa situa�ního monitoringu  X X 

* Pozn.: Platí podmínka slu�ování vodních útvar
. 

 

V rámci provozních monitorovacích program
 jsou sledovány následující skupiny ukazatel
: 

� fyzikáln�-chemické parametry pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod, 

� specifické zne�iš	ující látky; v daném míst� budou sledovány pouze vybrané, tzv. relevantní látky, 
které se v daném povodí vyskytují a vypouští, a to jak p�ímo (pr
myslové zdroje, komunální 
zne�išt�ní), tak nep�ímo (depozice z ovzduší, splachy z p
dy apod.). Výb�r látek je tedy místn� 
specifický a m
že se lišit z hlediska lokalizace a podmínek prost�edí. Bližší podmínky pro výb�r 
látek je stanoven Rámcovým programem monitoringu na rok 2010. 

� chemické ukazatele pro hodnocení chemického stavu zahrnují veškeré prioritní látky + 8 
nebezpe�ných látek dle p�ílohy I sm�rnice 2008/105/ES (Tabulka VI) – zde se pro ú�ely 
provozního monitoringu sledují pouze relevantní ukazatele a pro ú�ely situa�ního monitoringu 2x 
za 6 let všechny ukazatele. Chemický stav má být sledován minimáln� v jednom, reprezentativním 
míst� vodního útvaru, pop�ípad� skupiny vodních útvar
. 

Každoro�n� se bude provád�t revize sledovaných parametr
 a na základ� výsledk
 monitoringu 
nových polutant
 se do program
 budou p�idávat nové látky, které by mohly zp
sobit nedosažení 
dobrého stavu vod. Pro ov��ování výskytu nových polutant
 budou primárn� použity situa�ní profily. 

Z povinn� sledovaných látek pro ú�ely provozního monitoringu se po prvních t�ech letech vyberou ty, 
které byly ve všech t�ech letech pod mezí stanovitelnosti; tyto se Evropské Komisi nahlásí jako látky, 
které budou nadále sledovány pouze v situa�ním monitoringu (jako výchozí údaje budou použita data 
z roku 2007–2009). 

5.3 Programy pr�zkumného monitoringu 
Zahrnují monitorování vod, ve kterých byly zjišt�ny mimo�ádné jevy nebo havarijní zne�išt�ní. 
Ú�elem program
 pr
zkumného monitoringu je poskytnout informace pro: 
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� zjišt�ní p�í�iny mimo�ádných jev
, 

� zjišt�ní p�í�iny nespln�ní cíl
 ochrany vod pro daný útvar v p�ípad�, že situa�ní monitoring 
indikuje nepravd�podobnost dosažení t�chto cíl
 a provozní monitoring nebyl ješt� realizován, 

� zjišt�ní rozsahu a dopad
 havárií a  

� z�ízení programu opat�ení k dosažení cíl
 ochrany vod. 

P�i sestavování pr
zkumného monitoringu se v závislosti na zkoumaném jevu obdobn� použijí 
ustanovení uvedená u ostatních program
 monitoringu. 

5.4 Programy monitoringu kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod 
Zahrnují monitorování povrchových a podzemních vod. Rozsah monitorovací sít� kvantitativního 
stavu povrchových vod je dán sítí vodom�rných stanic �eského hydrometeorologického ústavu, 
správc
 povodí a Zem�d�lské vodohospodá�ské správy. Struktura této sít� pokrývá významné vodní 
toky a jejich povodí tak, aby za pomoci hydrologické analogie umož�ovala zpracování 
hydrologických charakteristik pro libovolné místo v �í�ní síti. Zárove� umož�uje odvodit velikost 
pr
tok
 pro lokality situa�ního monitoringu povrchových vod. Ú�elem program
 monitoringu 
kvantitativního stavu povrchových a podzemních vod je poskytnout informace pro: 

� hodnocení stavu povrchových a podzemních vod podle § 21 vodního zákona, 

� hodnocení odtokového režimu vodních tok
, 

� hodnocení režimu podzemních vod a rovnováhy mezi dopl�ováním a odb�ry podzemních vod, 

� vyhodnocení p�írodních zdroj
 podzemních vod, 

� vedení vodní bilance, 

� plánování v oblasti vod a 

� operativní hospoda�ení s vodou a ochranu p�ed povodn�mi (hlásná služba). 

5.5 Program monitoringu referen�ních podmínek 
Pro každý typ povrchových vod bude ur�ena sí	 referen�ních lokalit za ú�elem stanovení referen�ních 
podmínek. Ta bude obsahovat dostate�ný po�et míst s velmi dobrým stavem, aby poskytla nejlepší 
dosažitelnou úrove� spolehlivosti hodnot pro referen�ní podmínky p�i dané variabilit� hodnot 
kvalitativních složek odpovídajících velmi dobrému ekologickému stavu pro daný typ povrchových 
vod a typ vodního útvaru a pro modelovací postupy. Ú�elem monitoringu referen�ních podmínek je: 

� stanovení �i odvození referen�ních podmínek, jež p�edstavují hodnoty složek biologické kvality 
odpovídající velmi dobrému ekologickému stavu, pro ú�ely hodnocení stavu vod a vodních 
útvar
, 

� vytvo�ení základu srovnání sledovaných parametr
 stavu vodního ekosystému se stavem 
antropogenn� minimáln� ovlivn�ným jako pom�ru, jenž je základním m��ítkem výsledného 
hodnocení a 

� získání základních dat pro navržení ochranných opat�ení pro zlepšování stavu vod a proti jeho 
dalšímu zhoršování. 

Sledování referen�ních podmínek se bude provád�t v šestiletých cyklech v návaznosti na tvorbu plán
 
oblastí povodí. Každá referen�ní lokalita bude v šestiletém cyklu sledována dvakrát. B�hem 
šestiletého cyklu bude každé monitorovací místo sledováno obvykle po dobu jednoho roku s �etností 
6 krát ro�n�. 
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5.6 Požadavky na monitorování vod pro mezinárodní monitorovací programy a pro 
pot	eby p	eshrani�ní spolupráce 

Rámcovým programem monitoringu jsou zabezpe�ovány rovn�ž mezinárodní monitorovací programy. 
Rozsah mezinárodních monitorovacích program
 je každoro�n� up�es�ován. Rozsah sledovaných 
nebezpe�ných závadných látek se v jednotlivých hlavních povodích r
zní v závislosti na reálném nebo 
p�edpokládaném zne�išt�ní povrchových vod. 

V rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) je na území �R do mezinárodní sít� 
zahrnuto 7 následujících profil
: 

� Labe-Valy 

� Labe-Lysá nad Labem 

� Labe-Ob�íství 

� Berounka-Lahovice 

� Vltava-Zel�ín 

� Oh�e-Terezín 

� Labe-D��ín 

V rámci Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje (MKOD) ) jsou na území �R do mezinárodní sít� 
zahrnuty 2 následující profily: 

� Dyje-Pohansko 

� Morava-Lanžhot 

V rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry p�ed zne�išt�ním (MKOOpZ) jsou na území �R do 
mezinárodní sít� zahrnuty 2 následující profily: 

� Odra-Bohumín 

� Lužická Nisa-Hrádek 

Monitorovací programy na hrani�ních vodách jsou realizovány v rámci monitorovacích program
 
jednotlivých podnik
 Povodí, s.p. 

Úpravy �etnosti sledování a rozsahu sledovaných ukazatel
 a matric pro p�eshrani�ní monitoring jsou 
v kompetenci p�íslušných zmocn�nc
. Požadavky na monitoring pro mezinárodní monitorovací 
programy a pro pot�eby p�eshrani�ní spolupráce se p�ed jejich p�ijetím konzultují prost�ednictvím 
�len
 p�íslušných pracovních skupin nebo skupin expert
 MKOL, MKOD, MKOOpZ, pracovních 
skupin pro sm�rnici 2000/60/ES na hrani�ních vodách nebo zmocn�nc
 se zpracovateli návrh
 
program
 monitoringu dle sm�rnice 2000/60/ES, ve kterých jsou p�íslušná monitorovací místa 
za�azena. 

5.7 Monitorovací programy emisí do povrchových vod a do kanalizací 
Monitoring jakosti vypoušt�ných odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací je v p�evážné 
mí�e realizován samotnými zne�iš	ovateli podle zásady „zne�iš	ovatel platí“. Monitoring musí být 
realizován v souladu s vodoprávním rozhodnutím k vypoušt�ní odpadních vod. Vypoušt�ní vybraných 
zvláš	 nebezpe�ných závadných látek (rtu	, kadmium, sumární ukazatel AOX) je podle § 89 – § 90 
vodního zákona (zákon �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní a ve zn�ní pozd�jších p�edpis
) 
zpoplatn�no. Kontrolní �inností v oblasti ochrany vod je krom� vodoprávního ú�adu pov��ena �eská 
inspekce životního prost�edí (�IŽP) prost�ednictvím oblastních inspektorát
. 

Odpadní vody jsou dále monitorovány správci jednotlivých oblastí povodí, v rámci výzkumných 
projekt
 a dalších p�ípadných projekt
 financovaných p�íslušnými ministerstvy, Grantovou agenturou 
�R, apod. Monitoring emisí do vodního prost�edí zahrnuje i p�ípadnou kontrolu jakosti vod 
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vypoušt�ných v d
sledku �ešení staré ekologické zát�že (vzniklé následkem �innosti p�ed 
rokem 1989). 

5.8 Zve	ej
ování výsledk� monitorovacích program� 
�eský hydrometeorologický ústav jako Národní referen�ní st�edisko pro monitoring v rámci 
�inností zajiš	ovaných pro Ministerstvo životního prost�edí provozuje informa�ní systém 
Assessment and Reference Reports of Water Monitoring (IS ARROW). Systém umož�uje 
uložení a zpracování výsledk
 program
 monitoringu týkající se sledování chemického stavu 
a ekologického stavu vod dle požadavk
 sm�rnice 2000/60/ES a jejich zve�ejn�ní pro laickou 
i odbornou ve�ejnost (http://hydro.chmi.cz/arrowdb_p/index.php). Další podrobnosti týkající 
se monitorovacích program
 jsou uvedeny na následujících stránkách 
(http://www.mzp.cz/cz/monitoring_vod).  Prost�ednictvím informa�ního systému PiVo, který 
spravuje a �ídí Ministerstvo zdravotnictví, jsou v pr
b�hu letní rekrea�ní sezony zve�ej�ovány 
aktuální údaje o jakosti povrchové vody, využívané ke koupání osob 
(www.geoportal.cenia.cz). 

Pravidelné sdílení výsledk
 program
 monitoringu pro pot�eby orgán
 Evropské unie prost�ednictvím 
systému WISE zabezpe�ují �HMÚ a VÚV T.G.M. v.v.i. ve spolupráci. 

Ministerstvo životního prost�edí dále �ídí a spravuje tzv. Integrovaný registr zne�iš	ování životního 
prost�edí (IRZ). IRZ je databází údaj
 o únicích vybraných zne�iš	ujících látek (do ovzduší, vody, 
p
dy), p�enosech zne�iš	ujících látek v odpadech a odpadních vodách a p�enosech množství odpad
, 
které jsou každoro�n� ohlašovány za jednotlivé provozovny na základ� spln�ní kritérií stanovených 
p�íslušnými právními p�edpisy. Zve�ejn�ní údaj
 za p�edchozí kalendá�ní rok prost�ednictvím 
internetu probíhá vždy k 30.9. b�žného roku. IRZ vychází z požadavk
 Protokolu o registrech únik
 a 
p�enos
 zne�iš	ujících látek8, který pro �R vstoupil v platnost 10. listopadu 2009 (po p�edchozí 
ratifikaci 12. srpna 2009).Tento Registr je laické i odborné ve�ejnosti dostupný na webové adrese: 
http://www.irz.cz. 

 

                                                
8 Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR) a na�ízení Evropského parlamentu a Rady 
�. 166/2006, kterým se z�izuje evropský registr únik
 a p�enos
 zne�iš	ujících látek. 
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6 �ást E: Legislativní nástroje k omezování emisí nebezpe�ných látek 

Legislativní opat�ení náleží k významným a ú�inným opat�ením k omezování emisí nebezpe�ných 
látek do životního prost�edí nebo eliminaci jejich použití. Základní pojmy a zásady ochrany životního 
prost�edí jsou obecn� stanoveny zákonem �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
. Vychází z principu trvale udržitelného rozvoje. Zásady ochrany životního prost�edí jsou 
specifikovány v §11 – § 12: „Území nesmí být zat�žováno lidskou �inností nad míru únosného 
zatížení. P�ípustnou míru zne�iš	ování životního prost�edí ur�ují mezní hodnoty stanovené zvláštními 
p�edpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno 
zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky životního prost�edí. Mezní 
hodnoty musejí být stanoveny s p�ihlédnutím k možnému kumulativnímu p
sobení nebo 
spolup
sobení zne�iš	ujících látek a �inností.“ 

Zásadní jsou opat�ení regulující emise do vodního prost�edí. Ke snižování zne�iš	ování povrchových 
vod dochází nep�ímo i prost�ednictvím dalších složkových právních p�edpis
 a nástroj
 regulujících 
emise nebo používání nebezpe�ných látek ve stavebnictví, zem�d�lství, doprav�, uvád�ní t�chto látek 
na trh, apod. V této kapitole jsou blíže specifikována nejd
ležit�jší p�ímá i nep�ímá opat�ení. Souhrnný 
a úplný p�ehled opat�ení je samostatnou kapitolou �. 9 tohoto Programu. P�ehled národních právních 
p�edpis
 relevantních pro tento Program je uveden v p�íloze VI. 

6.1 Legislativní nástroje snižování emisí v oblasti ochrany vod a nakládání s vodami 
Základním složkovým zákonem v oblasti ochrany vodního prost�edí a nakládání s vodami je zákon 
�. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákon
 (vodní zákon), který byl významn� 
novelizován v lednu 2004 zákonem �. 20/2004 Sb. P�edm�tem novelizace byla p�edevším 
harmonizace vodního práva �eské republiky s požadavky legislativy ES, zejména sm�rnice 
2000/60/ES. Ú�elem vodního zákona je mj. chránit povrchové a podzemní vody a stanovit podmínky 
pro zachování i zlepšení jakosti povrchových vod. Ú�elem je tedy i omezování a regulace vypoušt�ní 
nebezpe�ných látek do vodního prost�edí. 

Povolení k vypoušt�ní odpadních vod 

Vodní zákon § 8 odst. 1 písm. c) deklaruje povinnost mít k vypoušt�ní odpadních vod do vod 
povrchových povolení vodoprávního ú�adu. Vypoušt�t odpadní vody s obsahem nebezpe�ných látek 
a zvláš	 nebezpe�ných látek do vod podzemních nelze povolit. Vypoušt�ní odpadních vod s obsahem 
zvláš	 nebezpe�né látky do kanalizace upravuje § 16 vodního zákona. Povolení vodoprávního ú�adu je 
t�eba k vypoušt�ní odpadních vod do kanalizace, u nichž lze mít d
vodn� za to, že mohou obsahovat 
jednu nebo více zvláš	 nebezpe�ných látek. 

Seznam t�chto látek je uveden v p�íloze �. 1 vodního zákona, který tímto p�ejímá Seznam I (zvláš	 
nebezpe�né závadné látky) a Seznam II (nebezpe�né závadné látky) sm�rnice 2006/11/ES resp. 
p�edchozí platné sm�rnice 76/464/EHS. 

Platnost povolení k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš	 nebezpe�ných závadné látek 
a nebezpe�ných závadné látek je omezena na dobu maximáln� 4 let. P�i povolování vypoušt�ní 
odpadních vod do vod povrchových stanoví vodoprávní ú�ad nejvýše p�ípustné hodnoty jejich 
množství a zne�išt�ní. P�i tom je vázán ukazateli vyjad�ujícími stav vody ve vodním toku, ukazateli 
a hodnotami p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod, ukazateli a p�ípustnými hodnotami zne�išt�ní 
odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypoušt�ní odpadních vod, které stanoví vláda 
na�ízením (�. 61/2003 Sb., v platném zn�ní). Pro uvedené zvláš	 nebezpe�né závadné látky toto 
na�ízení vlády ur�uje specifické emisní standardy pro vyjmenované pr
myslové obory v souladu 
s požadavky sm�rnic ES9. Vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod, m
že vodoprávní ú�ad stanovit 

                                                
9 Sm�rnice 2006/11/ES „o zne�iš	ování n�kterými nebezpe�nými látkami vypoušt�nými do vodního prost�edí 
Spole�enství“ a tzv. „dce�inných“ sm�rnic. 
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p�ípustné hodnoty ukazatel
 zne�išt�ní odpadních vod p�ísn�jší než hodnoty stanovené vládou 
na�ízením podle odstavce 5, p�ípadn� stanovit další ukazatele a jejich p�ípustné hodnoty. 

Vodoprávním ú�adem p�íslušným ve v�ci povolování vypoušt�ní odpadních vod s obsahem 
nebezpe�ných závadné látek a zvláš	 závadné nebezpe�ných látek do povrchových vod je krajský 
ú�ad, v p�ípad� vypoušt�ní zvláš	 nebezpe�ných látek do kanalizace vodoprávní ú�ad obce 
s rozší�enou p
sobností. Povolení k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem nebezpe�né látky do 
kanalizace je nutné v p�ípad�, kdy odpadní vody k dodržení nejvyšší míry zne�išt�ní podle p�íslušného 
kanaliza�ního �ádu vyžadují p�edchozí �išt�ní (§ 18 odst. 3 zákona �. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, v platném zn�ní); v tomto p�ípad� povolení vydává rovn�ž vodoprávní ú�ad obce 
s rozší�enou p
sobností. 

V § 12 odst. a) až g) je dána možnost, aby vodoprávní ú�ad zrušil nebo zm�nil platné povolení k 
nakládání s vodami (tedy i povolení k vypoušt�ní), zm�ní-li se podmínky rozhodné pro vydání 
povolení, nebo dojde-li ke zm�n� právních p�edpis
 stanovujících ukazatele a hodnoty p�ípustného 
zne�išt�ní vod. Stejná možnost je vodoprávnímu ú�adu dána, je-li to nezbytné ke spln�ní plánu oblasti 
povodí nebo zákonem vyjmenovaných program
 v�etn� tohoto Programu (§ 12 odst. 1 písm. h). 

Vydaná vodoprávní rozhodnutí je vodoprávní ú�ad povinen evidovat a vybrané položky p�edávat do 
informa�ního systému ve�ejné správy (vyhláška �. 7/2003 Sb., v platném zn�ní). 

Integrované povolení 

Provozovatelé všech za�ízení, která spadají do p
sobnosti zákona o integrované prevenci a omezování 
zne�išt�ní (zákon �. 76/2002 Sb., v platném zn�ní) musí mít integrované povolení10. Integrovaná 
povolení vydává podle § 33 zákona �. 76/2002 Sb., v platném zn�ní, krajský ú�ad s výjimkou za�ízení, 
jehož provoz m
že významn� nep�ízniv� ovlivnit životní prost�edí dot�eného státu, kde povolení vydá 
Ministerstvo životního prost�edí. P�i stanovování závazných podmínek provozu, zejména emisních 
limit
, povolující ú�ad vychází z využití nejlepších dostupných technik. Takto stanovené emisní limity 
nesm�jí být mírn�jší než emisní limity, které by byly stanoveny podle zvláštních (složkových) 
p�edpis
, u emisí do vod podle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn�ní resp. podle na�ízení 
vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní. 

Ú�ad má povinnost alespo� každých 8 let od doby vydání integrovaného povolení provést p�ezkum, 
zda nedošlo ke zm�n� okolností, které mohou vést ke zm�n� závazných podmínek integrovaného 
povolení. Ú�ad má povinnost provést p�ezkum vždy, pokud: 

� se má za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení, 

� došlo k takové zm�n� v nejlepších dostupných technikách, které umožní významné snížení emisí 
bez vynaložení ekonomicky neúnosných náklad
 na jejich zavedení, 

� to vyžaduje zm�na emisních limit
 a standard
 kvality životního prost�edí provedená na základ� 
jiných právních p�edpis
, 

� je zne�išt�ní životního prost�edí v d
sledku provozu za�ízení tak zna�né, že významn� p�esahuje 
standard kvality životního prost�edí a nelze se k n�mu p�iblížit jinak než zm�nou závazných 
podmínek provozu za�ízení. 

Povinnosti zne�iš	ovatele 

Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo do kanalizace, je povinen v souladu s 
rozhodnutím vodoprávního ú�adu m��it objem vypoušt�ných odpadních vod a míru jejich zne�išt�ní 
a výsledky t�chto m��ení p�edávat vodoprávnímu ú�adu, který rozhodnutí vydal, a p�íslušnému správci 
povodí a pov��enému odbornému subjektu. 

                                                
10 V souladu se Sm�rnicí Rady 2008/1ES o integrované prevenci a omezování zne�išt�ní. 
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Vypoušt�ní rtuti, kadmia a chlorovaných uhlovodík
 (jako ukazatel AOX) je zpoplatn�no (§ 90 
vodního zákona). Nedovolené vypoušt�ní odpadních vod a nedovolené nakládání s nebezpe�nými 
závadnými látkami a zvláš	 nebezpe�nými závadnými látkami je sankcionováno. 

V p�ípad�, kdy uživatel závadných látek zachází s t�mito látkami ve v�tším rozsahu nebo kdy 
zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpe�ím pro povrchové nebo podzemní vody, má podle 
vodního zákona (§ 39) uživatel závadných látek povinnost: 

� vypracovat plán opat�ení pro p�ípady havárie (havarijní plán) a p�edložit jej ke schválení 
p�íslušnému vodoprávnímu ú�adu, 

� u�init odpovídající opat�ení11, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 
kanalizací, 

� provád�t záznamy o provedených opat�eních a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let. 

Provozovatel uvedený v na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 166/2006 Sb. ohlašuje MŽP úniky 
a p�enosy zne�iš	ujících látek do Integrovaného registru zne�iš	ování, pokud jejich emise a p�enosy 
p�ekro�í stanovenou mez. (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona �. 25/2008 Sb.) Tuto povinnost mají i ostatní 
provozovatelé v p�edm�tném p�edpise ES neuvedení (nebo provád�jící �innost s nižší kapacitou než 
tento p�edpis uvádí), pokud jejich emise a p�enosy p�ekro�í stanovenou mez. Ohlašování v �R 
podléhají i další zne�iš	ující látky nad rámec na�ízení ES a p�enosy v odpadech mimo provozovnu. 

Uživatelé závadných látek mají za povinnost nakládat s nimi tak, aby nevnikly do povrchových nebo 
podzemních vod a neohrozily jejich prost�edí. Dále musí zpracovat havarijní plán, jehož bližší 
náležitosti upravuje vyhláška �. 450/2005 Sb. 

 

Stav povrchových vod 

Zjiš	ování a hodnocení stavu povrchových vod zahrnuje zejména zjiš	ování množství a jakosti 
povrchových vod v�etn� jejich ovliv�ování lidskou �inností a zjiš	ování stavu vodních útvar
 a 
ekologického potenciálu siln� ovlivn�ných a um�lých vodních útvar
 (§ 21 vodního zákona). 
Základním koncep�ním dokumentem pro realizaci národních monitorovacích program
 povrchových 
a podzemních vod je každoro�n� aktualizovaný Rámcový program monitoringu. Jeho podrobn�jší 
charakteristika byla provedena v �ásti D tohoto Programu. V sou�asnosti se k provedení § 21 odst. 3 
vodního zákona p�ipravuje vyhláška o vymezení vodních útvar
, zp
sobu hodnocení jejich stavu a 
zp
sobu hodnocení ekologického potenciálu siln� ovlivn�ných a um�lých vodních útvar
 a 
náležitostech program
 zjiš	ování a hodnocení stavu vod. 

Ukazatele vyjad�ující stav vody ve vodním toku ur�uje na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní, 
a to:  

� ukazatele a hodnoty p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod, 

� ukazatele a hodnoty p�ípustného zne�išt�ní pro zdroje povrchových vod, které jsou využívány 
nebo u kterých se p�edpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, 

                                                
11 K odpovídajícím opat�ením podle zákona náleží zejména:  

– umístit za�ízení, v n�mž se závadné látky používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují tak, 
aby bylo zabrán�no nežádoucímu úniku t�chto látek do p
dy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními 
vodami nebo srážkovými vodami, 

– používat jen takové za�ízení nebo zp
soby zacházení, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod, 
– zabezpe�it sklady nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod; kontrola sklad
 

a skládek musí být provád�na nejmén� jednou za 6 m�síc
, t�snost potrubí a nádrží pro skladování a 
dopravu závadných látek nejmén� jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena 
lh
ta kratší, 

– vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjiš	ování úniku závadných látek, 
– u nov� budovaných staveb je zajistit proti nežádoucímu úniku t�chto látek v p�ípad� hašení požáru. 
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� ukazatele a hodnoty p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod, které jsou vhodné pro život 
a reprodukci p
vodních druh
 ryb a dalších vodních živo�ich
, 

� ukazatele a hodnoty p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod, které jsou využívány nebo u kterých 
se p�edpokládá jejich využití pro koupání osob, 

� požadavek nezvyšování koncentrace nebezpe�ných a zvláš	 nebezpe�ných závadných látek ve 
vodním prost�edí, plaveninách, sedimentech a živých organismech v �ase. 

Jedním ze �ty� hlavních cíl
 stanovených pro povrchové vody je i snížení jejich zne�išt�ní 
nebezpe�nými závadnými látkami a zastavení nebo postupné odstra�-ování emisí, vypoušt�ní a únik
 
zvláš	 nebezpe�ných závadných látek. (§ 23a odst. 1 vodního zákona). 

Od 1.1.2010 musí vodoprávní ú�ad stanovovat emisní limity pro všechny výpusti do povrchových vod 
tak12, aby imisní standardy uvedené v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení vlády byly dosaženy nejpozd�ji do 
22.12.2015, v p�ípad� zvláš	 nebezpe�ných závadných látek u vyjmenovaných druhu výrob do 
31.12.2009 (kombinovaný zp
sob). Kombinovaný zp
sob stanovování emisních limit
 popisuje § 2 
písm. j) jako zp
sob stanovení emisních limit
 založený na požadavku dosažení emisních a imisních 
standard
 a cílového stavu povrchových vod s p�ihlédnutím k nejlepším dostupným technikám ve 
výrob� a nejlepším dostupným technologiím zneškod�ování odpadních vod. 

Plánování v oblasti vod, programy opat�ení 

Plán hlavních povodí �eské republiky, který byl zpracován podle § 24 vodního zákona a požadavk
 
sm�rnice 2000/60/ES, je strategickým dokumentem plánování v oblasti vod. Vychází z cíl
 ochrany 
vod a p�edstavuje dlouhodobou koncepci v oblasti vod se zam��ením pro šestileté plánovací období 
2007–2012. Jeho po�izovatelem je Ministerstvo zem�d�lství ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prost�edí, dot�enými úst�edními správními ú�ady a krajskými ú�ady. Plán hlavních povodí �eské 
republiky je zpracován pro t�i hlavní povodí – povodí Labe, povodí Moravy v�etn� dalších p�ítok
 
Dunaje a povodí Odry. Jeho závaznou �ást vyhlásila vláda �R na�ízením (�. 262/2007 Sb.). 

Plány oblastí povodí, které se zpracovávají podle § 25 vodního zákona, stanoví konkrétní cíle pro dané 
oblasti povodí na základ� rámcových cíl
 a rámcových program
 opat�ení Plánu hlavních povodí 
�eské republiky. Jsou zpracovány pro 8 oblastí povodí pokrývající celé území státu. Plány oblastí 
povodí, jejichž schválení jednotlivými krajskými ú�ady prob�hlo na podzim roku 2009, stanoví mj. 
konkrétní cíle jakosti vodního prost�edí rovn�ž s ohledem na zvláš	 nebezpe�né závadné látky a 
nebezpe�né závadné látky a opat�ení pro danou oblast povodí. 

Programy opat�ení podle § 26 vodního zákona jsou hlavním nástrojem k dosažení cíl
 uvedených v 
jednotlivých plánech oblastí povodí. Programy opat�ení stanoví �asový plán jejich uskute�n�ní a 
strategii jejich financování. Opat�ení p�ijatá k dosažení cíl
 ochrany vod v programu opat�ení je nutno 
uskute�nit do 3 let od schválení plán
 oblastí povodí. Programy opat�ení k dosažení cíl
 ochrany vod 
musí obsahovat základní opat�ení, a tam, kde je to nutné, i dopl�ková opat�ení. Ministerstvo 
zem�d�lství ve spolupráci s Ministerstvem životního prost�edí a krajskými ú�ady bude na základ� § 26 
odst. 5 p�edkládat každé 3 roky vlád� souhrnnou zprávu o pln�ní program
 opat�ení a o stavu 
povrchových a podzemních vod a hospoda�ení s vodami v oblastech povodí. 

K omezení zne�iš	ování povrchových vod nebezpe�nými látkami a zvláš	 nebezpe�nými závadnými 
látkami m
že vláda (§ 39 odst. 3) p�ijmout na návrh Ministerstva životního prost�edí „Program na 
snížení zne�išt�ní povrchových vod nebezpe�nými závadnými látkami a zvláš� nebezpe�nými 
závadnými látkami“. 

Kontrola v oblasti ochrany vod 

Základním prvkem kontroly v oblasti vod je vodoprávní dozor vodoprávního ú�adu (§ 110 vodního 
zákona), který dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a jeho provád�cích p�edpis
. Dozírá 
zejména nad dodržováním jimi vydaných povolení, dodržování podmínek v nich stanovených v�etn� 

                                                
12§ 6 odst. 11 na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní 
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výsledk
 monitorování jakosti vypoušt�ných odpadních vod a ukládá nápravná opat�ení. K této 
�innosti si m
že vodoprávní ú�ad vyžádat spolupráci odborného subjektu. 

Inspek�ní �inností v oblasti vod je pov��ena �eské inspekce životního prost�edí (�IŽP). Hlavním 
úkolem �IŽP je dozor nad tím, jak uživatelé vody dodržují povinnosti uložené vodoprávními ú�ady ve 
vodoprávním povolení nebo nápravná opat�ení uložená �IŽP, zejména na úseku nakládání s 
povrchovými nebo podzemními vodami, havárií ohrožujících jakost t�chto vod a uvád�ní vypoušt�ní 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s požadavky vodního zákona 
v p�ípadech vyžadujících zvláštní pozornost. Dále kontroluje podmínky provozu vodních d�l ur�ených 
k zneškod�ování odpadních vod nebo k jejich vypoušt�ní do vod povrchových nebo do (ve�ejných) 
kanalizací. M
že provád�t kontrolu zjiš	ování jakosti a množství odpadních vod v�etn� zjiš	ování 
zdroj
 zne�iš	ování (§ 112, odst. 1, písm. g) a odebírat kontrolní vzorky. 

Prevence a odstra�ování p�í�in a následk
 havárií 

Za ú�elem prevence závažných havárií pro objekty a za�ízení, v nichž je umíst�na vybraná nebezpe�ná 
chemická látka nebo chemický p�ípravek s cílem snížit pravd�podobnost vzniku a omezit následky 
závažných havárií na zdraví a životy lidí a životní prost�edí je právnická nebo podnikající fyzická 
osoba povinna podle zákona �. 59/2006 Sb. zpracovat seznam všech nebezpe�ných látek umíst�ných 
v objektu nebo za�ízení, p�ijmout nezbytná opat�ení k prevenci závažných havárií a navrhnout za�azení 
objektu nebo za�ízení do skupiny A nebo skupiny B podle druhu, množství a stupn� nebezpe�nosti 
vybrané látky nebo skupiny látek. K vybraným nebezpe�ným závadným látkám podle Tabulky I 
p�ílohy �. 1 tohoto zákona náleží n�které nebezpe�né závadné látky relevantní pro hydrosféru �R: 
dusi�nan amonný, slou�eniny arsenu, niklu, olova, fluor, toluendiisokyanát, ropné uhlovodíky a další. 

Pokud objekt nebo za�ízení spadá do skupiny A, je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna 
zpracovat bezpe�nostní program prevence závažné havárie. Pokud objekt nebo za�ízení spadá do 
skupiny B, je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna zpracovat bezpe�nostní zprávu v�etn� 
vnit�ního a vn�jšího havarijního plánu. Bližší specifikace ur�itých povinností jsou stanoveny 
navazujícími provád�cími právními p�edpisy13. Rozhodnutí o za�azení objektu nebo za�ízení do 
skupiny A nebo skupiny B (nebo o vy�azení) vydává právnické nebo podnikající fyzické osob� místn� 
p�íslušný krajský ú�ad.  

Podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona každý, kdo zachází se závadnými látkami ve v�tším 
rozsahu nebo kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpe�ím pro povrchové nebo podzemní 
vody, má uživatel závadných látek povinnost zpracovat plán opat�ení pro p�ípady havárie (havarijní 
plán). Tento plán podléhá schválení vodoprávnímu ú�adu po p�edchozím projednání plánu  
s p�íslušným správcem vodního toku.  

Ten, kdo zp
sobil havárii, je povinen u�init bezprost�ední opat�ení k odstran�ní p�í�in a následk
 
havárie (§40 – 41 vodního zákona) a pokud má p
vodce havárie zpracován havarijní plán, je povinen 
podle n�j v p�ípad� havárie postupovat. Ten, kdo zp
sobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodlen� 
nahlásit Hasi�skému záchrannému sboru �R nebo Policii �R, p�ípadn� správci povodí, kte�í 
neprodlen� informují p�íslušný vodoprávní ú�ad a �eskou inspekci životního prost�edí. Náležitosti 
havarijního plánu, zp
sob a rozsah hlášení havárie v�etn� odstran�ní její p�í�iny a následk
 upravuje 
vyhláška �. 450/2005 Sb. 

Nov� je v právním �ádu definována ekologická újma (zákonem �. 167/2008 Sb.14). Provozovatelé 
vyjmenovaných �inností (p�ílohou �. 1 zákona), mj. ti, kte�í zacházejí se závadnými látkami a 
nebezpe�nými chemickými látkami, jsou povinni p�edcházet vzniku ekologické újmy. Takovýto 
provozovatel, který ekologickou újmu zp
sobí, je povinen na vlastní náklady ekologickou újmu 
zjiš	ovat a p�ijímat nápravná opat�ení. Porušení zákona je sankcionováno. 

                                                
13 Vyhláška �. 255/2006 Sb. a vyhláška �. 256/2006 Sb. 
14 V souladu se sm�rnicí 2004/35/ES o odpov�dnosti za životní prost�edí v souvislosti s prevencí a náhradou 
škod za životní prost�edí. 
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6.2 Legislativní nástroje pro nakládání s chemickými látkami a p	ípravky 
Nakládání s chemickými látkami a chemickými p�ípravky a jejich uvád�ní na trh se �ídí zákonem 
�. 356/2003 Sb., v platném zn�ní.15 Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou p�ed uvedením látky nebo 
p�ípravku na trh povinní zajistit provedení jejich klasifikace. První p�íjemce neuvede na trh v �eské 
republice látky nebo p�ípravky, které nejsou klasifikovány v souladu s tímto zákonem.  

Osoba, která uvedla na trh nebezpe�nou látku nebo p�ípravek, které nespl�ují požadavky pro jejich 
klasifikaci, balení nebo ozna�ování, je povinna pozastavit uvád�ní takové látky nebo p�ípravku na trh, 
dokud nezjedná nápravu, resp. stáhnout tuto látku nebo p�ípravek z trhu ve stanovené lh
t�. 

Podle § 26 zákona Ministerstvo životního prost�edí v dohod� s Ministerstvem zdravotnictví stanoví 
v návaznosti na p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství16 provád�cím právním p�edpisem seznam 
nebezpe�ných látek a p�ípravk
, jejichž uvád�ní na trh je z d
vodu ochrany zdraví životního prost�edí 
zakázáno a seznam nebezpe�ných látek a p�ípravk
, jejichž uvád�ní na trh je z d
vodu ochrany zdraví 
životního prost�edí omezeno. 

Konkrétní opat�ení je stanoveno vyhláškou �. 139/2009 Sb. – prací prost�edky pro praní textilu 
s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hm. se nesm�jí uvád�t na trh a prodávat spot�ebitel
m. Toto 
omezení se nevztahuje na prací prost�edky používané pro praní v pr
myslu a institucích, které je 
provád�né školenými pracovníky, a dále se nevztahuje na prací prost�edky ur�ené pro vývoz nebo pro 
distribuci do jiných �lenských zemí. 

Stále v�tší pozornost je v hydrosfé�e v�nována problematice farmak a prost�edk
 osobní pot�eby (tzv. 
PPCP – Pharmaceuticals and Personal Care Products). Jejich odbourávání v komunálních �istírnách 
odpadních vod se nez�ídka jeví jako problematické. Z toho d
vodu jsou relevantní i legislativní 
opat�ení ke snižování vnosu t�chto látek do kanalizací. Podle § 88 a § 89 zákona �. 378/2007 Sb. musí 
být lé�iva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, poškozená nebo nespot�ebovaná 
odstran�na v�etn� jejich obal
 tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zví�at anebo 
životního prost�edí. Nepoužitelná lé�iva odevzdaná fyzickými osobami lékárn� je lékárna povinna 
p�evzít. Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná lé�iva pov��eným osobám. P�i nakládání s 
t�mito lé�ivy se postupuje stejn� jako p�i nakládání s nebezpe�ným odpadem. Limitováno nebo 
zakázáno je použití i vybraných nebezpe�ných a zvláš	 nebezpe�ných látek v kosmetických 
prost�edcích (§ 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky �.  26/2001 Sb., v platném zn�ní). 

6.3 Legislativní nástroje snižování emisí v oblasti ochrany ovzduší 
P�enos vybraných nebezpe�ných závadných látek do vodního prost�edí je možný i prost�ednictvím 
atmosféry, zvlášt� v p�ípad� t�kavých organických látek a t�žkých kov
 v pr
myslových 
aglomeracích. Zdroje zne�iš	ování ovzduší m
žeme chápat jako difúzní zdroje zne�iš	ování 
povrchových vod. 

Ochranu ovzduší upravuje základní složkový zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a na n�j navazující provád�cí právní p�edpisy. 
Zdroje zne�iš	ování ovzduší a jmenovit� ur�ené zdroje podle § 12 vyhlášky �. 205/2009 Sb. jsou 
povinny spl�ovat obecné emisní limity zne�išt�ní ovzduší pro vybrané zne�iš	ující látky a jejich 
stanovené skupiny: vybrané t�žké kovy, t�kavé organické látky, polycyklické aromatické uhlovodíky. 

Odmaš	ování a �išt�ní povrch
 kov
, elektrosou�ástek a jiných materiál
 a výrobk
 s organickými 
rozpoušt�dly s látkami karcinogenními, mutagenními, toxickými pro reprodukci a halogenovanými 
organickými rozpoušt�dly nesmí být provád�no mimo uzav�ený prostor s odsáváním odpadního plynu. 
Tato za�ízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou recyklací organických rozpoušt�del 
p�i pln�ní emisních limit
 VOC a limitu fugitivní emise (vyhláška �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní). 
Podle další vyhlášky �. 615/2006 Sb. jsou pro jednotlivé kategorie zdroj
 zne�iš	ování ovzduší a 
vybrané druhy výrob stanoveny emisní limity zahrnující z vybraných zne�iš	ujících látek t�kavé 
organické látky (VOC), polycyklické aromatické uhlovodíky, t�žké kovy. U vyjmenovaných zdroj
 

                                                
15 Úplné zn�ní zákona �. 356/2003 Sb. vyšlo ve Sbírce zákon
 jako �. 440/2008 Sb. 
16 P�edevším Na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 1907/2006 
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jsou stanoveny rovn�ž technické podmínky jejich provozování (nap�. chemických za�ízení provozu 
koksoven). 

Emisní limity pro nebezpe�né látky ze spalování odpad
 a nebezpe�ných odpad
 do ovzduší i pro 
odpadní vody ze za�ízení na �išt�ní odpadních plyn
 stanovuje na�ízení vlády �. 354/2002 Sb., 
v platném zn�ní.  

Z hlediska redukce emisí nebezpe�ných látek jsou významné zákazy a omezení výroby, obchodu a 
užití chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu zem� (tzv. regulované látky). Z látek 
relevantních pro hydrosféru �R k nim náleží tetrachlormethan a 1,1,1-trichlorethan. Podle na�ízení 
Evropského parlamentu a Rady �. 2037/2000, v platném zn�ní, nesmí být z d
vodu ochrany ozónové 
vrstvy zem� tyto látky v �R vyráb�ny, dováženy, vyváženy, dodávány na trh nebo používány, vyjma 
p�ípad
 a v kvótách tímto na�ízením výslovn� uvedených. Zárove� je pot�eba splnit další náležitosti 
týkající se držení, znovuzískávání t�chto látek a provozování za�ízení používajících tyto látky dle výše 
uvedeného na�ízení ES a Hlavy III zákona o ochran� ovzduší. 

6.4 Legislativní nástroje snižování emisí z dopravy 
V oblasti dopravy jsou z hlediska zne�iš	ování životního prost�edí a vod st�žejní emise vybranými 
organickými látkami do ovzduší (aromatické uhlovodíky – benzen, polycyklické aromatické 
uhlovodíky) a možná kontaminace všech složek životního prost�edí vlivem havarijní únik
 v pr
b�hu 
transportu nebo stání. Z d
vodu minimalizace havárií s možným ohrožením bezpe�nosti a zdraví lidí 
a ohrožení životního prost�edí jsou v železni�ní a silni�ní doprav� p�ijímány p�íslušné mezinárodní 
dohody, závazné rovn�ž pro �eskou republiku. Další kontaminace životního prost�edí a vod m
že být 
zp
sobena splachy z komunikací a zpevn�ných ploch obsahující úkapy pohonných hmot, mazadel 
a p�epravovaných kapalin. 

Dohoda ADR o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí vstoupila v platnost pro �eskou 
republiku v�etn� posledních zm�n a dopl�k
 (p�ílohy A a B) dne 1.1.199917. �ád pro mezinárodní 
železni�ní p�epravu nebezpe�ného zboží (RID) vstoupil pro �eskou republiku v platnost v�etn� 
posledních zm�n a dopl�k
 (p�íloha I, P�ípojka B dohody) rovn�ž dne 1. ledna 199918. 

K provedení § 91 zákona �. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 
jsou stanoveny od 1. ledna 2003 v motorovém benzinu maximální mezní hodnoty pro benzen 1 % obj., 
v motorové naft� maximální mezní hodnota pro polycyklické aromatické uhlovodíky 11 % hm. 
Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je 
zakázáno. Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se 
používá aditiva�ní p�ísada, kterou je draselná s
l alkylované sulfojantarové kyseliny. 

Vlastník �erpací stanice pohonných hmot je povinen zajistit, aby p�i jejím provozu nedošlo k ohrožení 
života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prost�edí. �erpací stanice pohonných hmot 
musí být vybavena rekuperací benzínových par I. a II. stupn�. 

P�edm�ty a látky, pro jejichž povahu m
že být ohrožena bezpe�nost p�epravovaných osob, v�cí nebo 
životní prost�edí, lze ve vnitrozemské plavb� p�epravovat pouze na základ� povolení plavebního ú�adu 
za ú�asti bezpe�nostního poradce pro p�epravu nebezpe�ných v�cí. 

6.5 Legislativní nástroje snižování emisí v oblasti aplikace rostlinoléka	ských 
p	ípravk� a biocidních p	ípravk� 

Velká skupina nebezpe�ných látek ve vztahu k vodnímu prost�edí za�azená Spole�enstvím na seznamy 
nebezpe�ných látek podle sm�rnice 2006/11/ES a seznam prioritních látek podle sm�rnice 2000/60/ES 
je tvo�ena ú�innými látkami rostlinoléka�ských p�ípravk
 a vybranými biocidními p�ípravky. V�tšina 
t�chto látek je relevantní i pro hydrosféru �R. Mnohé z nich se již sice v �R nevyrábí nebo se 

                                                
17 Pro �eskou socialistickou republiku dohoda ADR v�etn� p�íloh vstoupila v platnost dnem 17.8.1986 (viz. 
vyhláška �. 64/1987 Sb.). 
18 Pro �eskou socialistickou republiku dohoda RID byla poprvé vyhlášena pod �. 8/1985 Sb. 
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nedováží, p�esto však vzhledem ke schopnosti t�chto látek nebo jejich rozkladných produkt
 setrvávat 
v životním prost�edí po dlouhou dobu, jsou stále ve vybraných složkách hydrosféry p�ítomny 
v m��itelných koncentracích. V sou�asnosti používané registrované rostlinoléka�ské p�ípravky se do 
povrchových vod mohou dostávat p�edevším splachem z ošet�ených ploch. 

Problematika rostlinoléka�ské pé�e je v �eské republice upravena zákony: �. 326/2004 Sb., o 
rostlinoléka�ské pé�i a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, 
a �. 120/2002 Sb., o podmínkách uvád�ní biocidních p�ípravk
 a ú�inných látek na trh a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon
19. 

P�ípravky na ochranu rostlin, vyjma vyjmenovaných p�ípad
, mohou být uvád�ny na trh a používány 
pouze, jsou-li registrovány rostlinoléka�skou správou. P�i jejich aplikaci: 

� nesmí být p�ekro�ena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny bezpe�nostní lh
ty uvedené v návodu 
k použití, 

� nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochran� zdraví lidí a zví�at, vod, v�el, zv��e, vodních 
organism
 a p
dních organism
, uvedenými v návodu k použití. 

Uvád�ní ú�inných látek jmenovit� uvedených v p�íloze �. 10 vyhlášky �. 329/2004 Sb. na trh a pro 
použití se zakazuje (viz p�íloha IV tohoto Programu). Jedná se o slou�eniny rtuti, vyjmenované 
perzistentní chlorované organické slou�eniny (nap�. driny, DDT, HCH) a jiné organické slou�eniny. 

Ú�innou látku ur�enou pro použití v biocidním p�ípravku mohou právnické a podnikající fyzické 
osoby uvést na trh jen za podmínek stanovených v § 8 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní, a 
biocidní p�ípravek mohou tyto osoby uvést na trh jen na základ� povolení Ministerstva zdravotnictví. 
V sou�asnosti nesmí biocidní p�ípravky obsahovat jiné ú�inné látky než ty, které jsou uvedeny 
v p�íloze �. II na�ízení Komise (ES) �. 1451/2007. Biocidní p�ípravek klasifikovaný jako vysoce 
toxický, toxický, karcinogen nebo mutagen 1. a 2. kategorie nelze povolit pro prodej nebo používání 
spot�ebiteli. 

6.6 Legislativní nástroje snižování emisí v zem�d�lství 
Zem�d�lské aktivity mají p�evážn� difúzní a plošný charakter zne�iš	ování povrchových vod. 
Významný m
že být vnos zne�išt�ní z nesprávného skladování nebo aplikace hnojiv. 

Podmínky pro uvád�ní do ob�hu a používání hnojiv stanoví zákon �. 156/1998 Sb., v platném zn�ní20, 
a navazující provád�cí p�edpisy. Hnojiva a substráty mohou být uvád�ny do ob�hu a aplikovány, 
pokud spl�ují limitní hodnoty rizikových prvk
 (vyhláška �. 474/2000 Sb., v platném zn�ní). P�i 
používání hnojiv, pomocných p
dních látek, pomocných rostlinných p�ípravk
 a substrát
 nesmí dojít 
k p�ímému vniknutí �i ke splachu hnojiva, pomocné p
dní látky, pomocného rostlinného p�ípravku 
nebo substrátu do povrchových vod Hnojiva a pomocné látky nesm�jí být vyjma vyjmenovaných 
p�ípad
 používány na zem�d�lské p
d� a lesních pozemcích, pokud je p
da, na kterou mají být 
použity zaplavená, p�esycená vodou, pokrytá vrstvou sn�hu v�tší než 5 cm nebo je promrzlá tak, že 
povrch p
dy do hloubky 5 cm p�es den nerozmrzá.  

Vyhláška �. 257/2009 Sb. upravuje používání sediment
 na zem�d�lské p
d�: lze je aplikovat, pokud 
hodnoty koncentrací stanovených rizikových prvk
 a rizikových látek v sedimentu a zárove� v p
d� 
nep�esahují p�edepsané limitní hodnoty koncentrace a spl�ují další podmínky stanovené § 3 vyhlášky 
(dodržení aplika�ní dávky, doby od posledního použití sedimentu na daný pozemek).  

Množství legislativních opat�ení sm��ujících k prevenci nebo zamezení ší�ení zne�išt�ní stanoví 
požadavky na stavby pro zem�d�lství v�etn� staveb pro skladování produkt
 rostlinné výroby, 
minerálních hnojiv a p�ípravk
 na ochranu rostlin. Stavby pro hospodá�ská zví�ata v�etn� 
doprovodných staveb se základním zabezpe�ením musí zamezit samovolnému proniknutí látek 
ohrožujících jakost vod ze staveb a jejich sou�ástí do okolního terénu a podloží a následn� do 

                                                
19 Úplné zn�ní zákona bylo vyhlášeno ve Sbírce zákon
 jako �. 86/2009 Sb. 
20 Úplné zn�ní zákona �. 156/1998 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákon
 pod �. 461/2004 Sb., dále novelizován 
zákonem �. 9/2009 Sb. 
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povrchových a podzemních vod. Další dopl�kové zabezpe�ení je požadováno u t�chto staveb 
umíst�ných v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech (§ 50 odst. 5 a 6 vyhlášky 
�. 268/2009 Sb.). Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva musí odpovídat jejich 
skute�né produkci za 6 m�síc
. Na zem�d�lské p
d� mohou být suchá statková hnojiva uložena 
nejdéle po dobu 24 m�síc
. Jímky na skladování tekutých statkových hnojiv musí kapacitn� odpovídat 
minimáln� �ty�m�sí�ní skute�né produkci u kejdy a t�ím�sí�ní produkci u mo�
vky a hnoj
vky, a to 
v závislosti na klimatických a pov�trnostních podmínkách. P�i provozu jímek a nádrží se zamezí 
p�ítoku povrchových a srážkových vod do jímky, pokud není v kolauda�ním rozhodnutí uvedeno 
jinak. 

Opat�ení zamezující vnosu dusíkatých látek do povrchových vod ve zranitelných oblastech jsou 
obsažena v na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování 
hnojiv a statkových hnojiv, st�ídání plodin a provád�ní protierozních opat�ení v t�chto oblastech, 
v platném zn�ní. Na�ízení specifikuje období, ve kterých je ve zranitelných oblastech zakázáno 
používání dusíkatých hnojivých látek (§ 6), omezení množství dusíku aplikovaného na zem�d�lskou 
p
du (§ 8), podmínky skladování hnojiv ve zranitelných oblastech (§ 9) a protierozní opat�ení v t�chto 
oblastech (§ 11 – 12). 

6.7 Legislativní nástroje snižování emisí v odpadovém hospodá	ství 
Celková produkce odpad
 v �eské republice se pohybuje kolem 25 mil. tun. Nejv�tší podíl tvo�í 
odpady z energetiky, pr
myslu a zem�d�lství. Nebezpe�né odpady se na celkové produkci odpad
 
podílejí 7 až 8 %. Legislativní p�edpisy v oblasti odpadového hospodá�ství byly novelizovány 
a podstatn� rozší�eny s ohledem na harmonizaci s p�edpisy ES. 

Základním legislativním p�edpisem v oblasti odpad
 je zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, spole�n� s navazujícími provád�cími 
p�edpisy. P
vodci odpadu jsou podle § 16 povinni zabezpe�it odpady p�ed únikem a vykonávat 
kontrolu vliv
 nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prost�edí. S nebezpe�nými odpady m
že 
p
vodce nakládat pouze na základ� souhlasu místn� p�íslušného správního ú�adu. Obsah rizikových 
látek a prvk
 v biologicky rozložitelných odpadech je limitován vyhláškou �. 341/2008 Sb. 

V roce 2009 byl vydán zákon upravující podmínky pro nakládání s t�žebním odpadem21. Podle tohoto 
zákona nesmí být p�i nakládání s t�žebním odpadem používány procesy a metody, které by mohly 
poškozovat životní prost�edí, zejména pokud jde o jakost vody, ovzduší nebo p
dy. T�žební odpad 
musí být uložen pouze na úložné místo, které se z hlediska možných vliv
 na lidské zdraví a životní 
prost�edí za�azuje do kategorií I nebo II. Úložné místo je možné provozovat pouze na základ� 
povolení obvodního bá�ského ú�adu. 

Podrobnosti pro nakládání s odpady stanoví podle odpadového zákona vyhláška �. 383/2001 Sb. Jsou 
stanoveny technické požadavky pro nakládání s vybranými výrobky, odpady a za�ízeními. Podle § 25 
zákona k nim náleží: 

� odpady perzistentních organických zne�iš	ujících látek a PCB, 

� odpadní oleje, 

� baterie a akumulátory, 

� kaly z �istíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady, 

� odpady z výroby oxidu titani�itého, 

� odpady z azbestu, 

� autovraky, 

� elektrická a elektronická za�ízení. 

                                                
21 Zákon �. 157/2009 Sb. o nakládání a t�žebním zákonem a o zm�n� n�kterých zákon
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Na p
vodce vybraných odpad
 a oprávn�né osoby, které nakládají s vybranými odpady, se vztahují 
povinnosti p
vodc
 a oprávn�ných osob, pokud dále není stanoveno jinak. 

Oprávn�ná osoba provozující za�ízení k využívání nebo odstra�ování odpadních olej
 musí sledovat 
ukazatele kvality odpadních olej
, zejména obsah PCB. Vlastníci PCB, odpad
 s obsahem PCB a 
pop�ípad� provozovatelé za�ízení obsahujících PCB, mimo provozovatele a vlastníky PCB lehce 
kontaminovaných za�ízení, jsou povinni do 31. b�ezna 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán 
postupného odstran�ní PCB, odpad
 s PCB a za�ízení s obsahem PCB nebo plán dekontaminace 
odpad
 PCB nebo za�ízení s obsahem PCB pro období 2009–2010. Tyto plány musí být spln�ny 
nejpozd�ji do 31. prosince 2010. Získávání PCB z jiných látek za ú�elem jejich op�tovného použití je 
ze zákona zakázáno.  

Na trh nebo do ob�hu je zakázáno uvád�t: 

� baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 %hm. rtuti, v�etn� p�ípad
, kdy jsou tyto 
baterie nebo akumulátory zabudovány do elektroza�ízení nebo do jiných výrobk
, s výjimkou 
knoflíkových �lánk
 s obsahem rtuti nep�esahujícím 2 % hm.  

� p�enosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hm. kadmia, v�etn� baterií a 
akumulátor
 zabudovaných do elektroza�ízení nebo do jiných výrobk
, s výjimkou jejich použití 
v nouzových poplašných systémech v�etn� nouzového osv�tlení, zdravotnických p�ístrojích nebo 
bezš�
rových elektrických nástroj
.  

Výrobce p�enosných, automobilových a pr
myslových baterií nebo akumulátor
 je povinen zajistit: 

� na vlastní náklady zp�tný odb�r baterií nebo akumulátor
 od kone�ného uživatele, 

� minimální úrove� zp�tného odb�ru, 

� z�ídit místa zp�tného odb�ru, 

� na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátor
 za 
použití nejlepších dostupných technik tak, aby za�ízení dosáhlo minimální ú�innosti proces
 
materiálového využití: 65 % pr
m�rné hmotnosti olov�ných baterií nebo akumulátor
, 75 % 
pr
m�rné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátor
 a 50 % pr
m�rné hmotnosti 
ostatních baterií nebo akumulátor
, a to nejpozd�ji do 26. zá�í 2011. 

Na zem�d�lskou p
du mohou být použity pouze �istírenské kaly, které vyhovují mezním hodnotám 
koncentrací vybraných rizikových látek, a za podmínek, jak jsou uvedeny ve vyhlášce �. 382/2001 Sb. 
tak, aby mj. nebyla zhoršena kvalita povrchových a podzemních vod. �istírenské kaly musí být 
zapraveny do p
dy nejpozd�ji do 48 hodin od umíst�ní kal
 na zem�d�lskou p
du. 

Sou�ásti autovrak
 obsahující olovo, rtu	, kadmium a šestimocný chrom a sou�ásti obsahující 
provozní nápln� musí být p�ed nakládáním s autovraky vyjmuty. Výsledná hmota z drcení autovraku 
nesmí vykazovat žádné nebezpe�né vlastnosti. P�i nakládání s autovraky nesmí dojít k úniku 
provozních kapalin. Plochy ur�ené k p�ejímce, zpracování a skladování autovrak
 musí být zajišt�ny 
odpovídajícím zp
sobem tak, aby nedošlo k ohrožení ani zne�išt�ní povrchových nebo podzemních 
vod. Místa ke zpracování autovrak
 musí být vybavena za�ízením k jímání nebo �išt�ní odpadních vod 
v�etn� srážkových v souladu s vodním zákonem. 

Výrobce elektrických žárovek nebo svítidel ur�ených pro použití v domácnostech a výrobce 
elektroza�ízení, které náležejí do zákonem vyjmenovaných skupin, zajistí, aby elektroza�ízení uvedené 
na trh po 30.6.2006 neobsahovalo olovo, rtu	, kadmium, šestimocný chrom, PBB a PBDE, nejedná-li 
se o zákonem vyjmenované výjimky. 

Povinnost zp�tného odb�ru se podle zákona �. 185/2001 Sb., § 38 vztahuje na: 

� oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živi�ných nerost
, p�ípravky jinde neuvedené 
ani nezahrnuté obsahující nejmén� 70 % hmotnostních olej
, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou 
t�chto p�ípravk
, 

� výbojky a zá�ivky, 
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� pneumatiky, 

� elektroza�ízení pocházející z domácností (§ 37g písm. f) zákona). 

Skládky odpad
 

Technické požadavky na skládky odpad
 v�etn� podmínek pro jejich umíst�ní, technické zabezpe�ení 
provozu skládek, t�sn�ní, monitoring a podmínek jejich uzav�ení a rekultivace se pokládají za spln�né, 
odpovídají-li p�íslušným technickým normám. Na skládky odpad
 se odpady ukládají tak, aby 
nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení t�snosti, 
stability a konstrukce skládky. Umíst�ní a technické provedení skládky odpad
 musí zajistit ochranu 
životního prost�edí po celou dobu provozu skládky i po jeho ukon�ení a podmínky pro rekultivaci 
skládky a následné využití skládkového prostoru v souladu se schválenou územn� plánovací 
dokumentací. Souhlas s provozováním skládky se ud�luje na dobu maximáln� �ty� let.  

Popílky ze spaloven nebezpe�ných odpad
 lze ukládat pouze v odd�leném sektoru skládky po jejich 
p�edchozí úprav� stabilizací. Vybrané odpady v�etn� biocid
, lé�iv, baterií, akumulátor
 a 
radionuklid
 je zakázáno ukládat na skládky všech skupin. 

Provozovatel skládky je podle § 21 zákona o odpadech povinen zabezpe�it po ukon�ení provozu 
skládky její asanaci, rekultivaci a následnou pé�i a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní 
prost�edí. Tyto �innosti zajiš	ovat z vlastních prost�edk
 a z prost�edk
 finan�ní rezervy po dobu 
nejmén� 30 let. 

Plány odpadového hospodá�ství 

Plán odpadového hospodá�ství �eské republiky (POH �R), jehož závazná �ást byla vyhlášena jako 
na�ízení vlády �. 197/2003 Sb., má platnost 10 let ode dne nabytí jeho ú�innosti (tzn. od 1.7.2003). 
Obsahuje konkrétní opat�ení p�edcházení vznik
 odpad
, omezování jejich množství a nebezpe�ných 
vlastností. Dále obsahuje zásady pro nakládání s nebezpe�nými odpady a vybranými odpady podle 
jejich charakteru, požadavky na sb�r, materiálové využití v�etn� stanovení procenta využití nebo 
recyklace a termín
 k jejich dosažení. Vybraná opat�ení jsou následující: 

� Minimální úrove� zp�tného odb�ru použitých p�enosných baterií nebo akumulátor
 musí 
dosáhnout 25 % do 26. zá�í 2012 a 45 % do 26. zá�í 2016. 

� Do roku 2010 pokra�ovat v dalším vyšším materiálovém využití olov�ných akumulátor
 tak, aby 
sb�r a materiálové využití 95 % hm. z celkového množství olov�ných akumulátor
 uvedených na 
trh bylo napln�no v roce 2012. 

� Zajistit využití 38 % hmotnostních z ro�ního množství olej
 uvedeného na trh do roku 2006 a 
sm��ovat k využití 50 %hm. z ro�ního množství olej
 uvedeného na trh po roce 2010 (do roku 
2012) a zvyšovat množství zp�tn� odebraných odpadních olej
. 

Vývoz, dovoz a tranzit odpad
 

Odpady uvedené na Seznamu A �ásti 1 p�ílohy V na�ízení ES �. 1013/2006 (a také v p�íloze VIII 
Basilejské úmluvy) za�azené jako nebezpe�né podle �l. 1 bodu 1) písm. a) Basilejské úmluvy se 
zakazuje vyvážet. Pro p�epravu ostatních druh
 odpad
 je pot�eba se �ídit výše uvedeným na�ízením 
ES a vyhláškou �. 374/2008 Sb. 

6.8 Legislativní nástroje snižování emisí ve stavebnictví 
Legislativní p�edpisy v oblasti stavebnictví, která v kone�ném d
sledku vedou k omezování emisí 
nebezpe�ných látek do životního prost�edí a do vodního prost�edí, mají p�edevším preventivní 
charakter a jsou specifikována v jednotlivých složkových zákonech (biocidy, hnojiva, silážní š	ávy, 
nebezpe�né odpady). Významným je zákon �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní, který upravuje 
posuzování vliv
 na životní prost�edí a postup fyzických osob, právnických osob, správních ú�ad
 
a územních samosprávných celk
 (obcí a kraj
) p�i tomto posuzování. 
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Posuzování vliv
 na životní prost�edí podléhají v tomto zákon� vymezené zám�ry (stavby, �innosti, 
technologie specifikované v p�íloze �. 1 zákona) a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažn� 
ovlivnit životní prost�edí a ve�ejné zdraví. Ú�elem posuzování vliv
 na životní prost�edí je získat 
objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, pop�ípad� opat�ení podle zvláštních právních 
p�edpis
. Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prost�edí, zahrnující vlivy na živo�ichy 
a rostliny, ekosystémy, p
du, horninové prost�edí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, p�írodní zdroje a na 
jejich vzájemné p
sobení a souvislosti.  

Zám�ry uvedené v p�íloze �. 1 zákona o posuzování vliv
 na životní prost�edí, Kategorie I, podléhají 
vždy posouzení vlivu na životní prost�edí. Zám�ry uvedené ve stejné p�íloze Kategorie II, podléhají 
posouzení vlivu na životní prost�edí, pokud se  ve zjiš	ovacím �ízení stanoví, že mohou mít významný 
vliv na životní prost�edí. 

P�i posuzování vliv
 zám�ru na životní prost�edí se vychází ze stavu životního prost�edí v dot�eném 
území v dob� oznámení zám�ru. P�i posuzování zám�ru se hodnotí vlivy na životní prost�edí p�i jeho 
p�íprav�, provád�ní, provozování i jeho ukon�ení, pop�ípad� d
sledky jeho likvidace a dále sanace 
nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní p�edpis. 
Posuzuje se b�žné provozování i možnost havárie. 

P�edm�tem posuzování vliv
 na životní prost�edí p�esahujících hranice �eské republiky (tzv. 
„mezistátní posuzování“) je zám�r uvedený v p�íloze �. 1, pokud dot�ené území m
že zasahovat 
i mimo území �eské republiky, nebo dot�ený stát o mezistátní posuzování požádá, nebo má být 
proveden zám�r (koncepce) na území jiného státu, a které mohou mít závažný vliv na životní prost�edí 
na území �eské republiky (§ 11 odst. 1). 

Ze zákona vyplývá rovn�ž povinnost ve�ejného projednání (§ 17 zákona). 

Podle stavebního zákona �. 183/2006 Sb. a navazujících právních p�edpis
 musí být stavba navržena a 
provedena tak, aby byla p�i respektování hospodárnosti vhodná pro ur�ené využití a aby sou�asn� 
plnila základní požadavky, mezi které náleží i ochrana životního prost�edí. Stavby podle druhu a 
pot�eby musí být napojeny na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu, pokud je to technicky možné a 
ekonomicky p�ijatelné. V opa�ném p�ípad� je nutno realizovat za�ízení pro zneškod�ování nebo 
akumulaci odpadních vod. Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvád�t do 
kanalizace. Žumpa nebo malá �istírna se umis	ují tak, aby k nim byl umožn�n p�ístup nebo p�íjezd pro 
vybírání jejich obsahu. Žumpy musí být vodot�sné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. V p�ípad� 
viditelných pr
sak
 musí být provedena zkouška t�snosti žumpy. Vyprazd�ování žumpy musí být 
provád�no podle objemu akumula�ního prostoru žumpy. Žumpa musí být �ešena tak, aby bylo možno 
výhledové p�ipojení stavby na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu ukon�enou �istírnou odpadních vod. 

Servisy, opravny a �erpací stanice pohonných hmot v�etn� za�ízení pro manipulaci s nimi, dílny, 
sklady, nádrže topných olej
, sb�rny, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou 
ohrozit povrchové nebo podzemní vody, nap�. jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky, se nesmí 
umís	ovat v ochranných pásmech I. a II. Stupn� vodních zdroj
 sloužících pro zásobování pitnou 
vodou. �erpací stanice pohonných hmot nesmí být umíst�na v záplavovém území, ochranném pásmu 
vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje p�írodní minerální vody, v chrán�né oblasti p�irozené 
akumulace vod, ve zvlášt� chrán�ném území nebo na pozemku sousedícím s korytem vodního toku. 
Manipula�ní plochy �erpacích stanic pohonných hmot musí být nepropustné a musí být vyspádovány 
do záchytné jímky o objemu nejmén� 5 m3, nebo jiným technickým �ešením je zajišt�no zachycení 
nebo zneškodn�ní závadných vod. Plán opat�ení pro p�ípady havárie musí být schválen vodoprávním 
ú�adem. 

6.9 Legislativní nástroje snižování emisí v n�kterých dalších oblastech 
Opat�ení v hornické �innosti 

Z hlediska ochrany životního prost�edí podle § 10 odst. 2) zákona �. 408/2002 Sb. je sou�ástí plánu 
otvírky, p�ípravy a dobývání vy�íslení p�edpokládaných náklad
 na vypo�ádání o�ekávaných d
lních 
škod a na sanaci a rekultivaci pozemk
 dot�ených vlivem dobývání výhradního ložiska. Sou�asn� 
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musí být p�edložen návrh na vytvo�ení pot�ebných finan�ních rezerv a návrh na �asový pr
b�h jejich 
vytvo�ení. 

T�žba uranových a thoriových rud se �ídí odlišnými právními p�edpisy22. Produkty a odpady ze 
zpracování uranových a thoriových rud jsou nebezpe�né nejen z hlediska radia�ní ochrany, ale jsou to 
v�tšinou i toxické kovy, které se �adí mezi látky nebezpe�né pro životní prost�edí a vody. 

Ochrana p�írody a krajiny 

Na území první a druhé zóny chrán�né krajinné oblasti je zakázáno používat biocidy a m�nit vodní 
režim. Na celém území chrán�ných krajinných oblastí a národních park
 je zakázáno hnojení 
pozemk
, používání kejdy, silážních š	áv a ostatních tekutých odpad
. Používání biocid
 je také 
zakázáno na celém území p�írodních rezervací. První a druhé zóny národních park
 a chrán�ných 
krajinných oblastí jsou stanoveny na základ� § 17 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, 
v platném zn�ní. 

Trestní odpov�dnost za ohrožení a poškození životního prost�edí 

Odpov�dnost za porušení povinností p�i ochran� životního prost�edí v�etn� sankcí je dána již zákonem 
�. 17/1992 Sb., o životním prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
. 

Od 1. ledna 2010 nabývá ú�innosti nový trestní zákoník (zákon �. 40/2009), který v Hlav� VIII 
specifikuje trestné �iny proti životnímu prost�edí. Kdo podle § 293 odst. 1 úmysln� zne�istí nebo 
jiným zp
sobem poškodí p
du, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prost�edí tím, že poruší 
zákony o ochran� životního prost�edí nebo jeho složek nebo zákony o ochran� a využívání p�írodních 
zdroj
 nebo zákony o chemických látkách nebo chemických p�ípravcích, na zvlášt� chrán�ném území, 
v evropsky významné lokalit�, v pta�í oblasti nebo ve vodním zdroji, u n�hož je stanoveno ochranné 
pásmo, nebo na v�tším území mimo tyto lokality, a tím ohrozí spole�enstva nebo populace voln� 
žijících živo�ich
 nebo plan� rostoucích rostlin, nebo kdo úmysln� takové poškození životního 
prost�edí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírn�ní, bude potrestán odn�tím svobody až na t�i léta 
nebo zákazem �innosti. Pokud se výše uvedené trestné �innosti dopustí z nedbalosti, bude potrestán 
odn�tím svobody až na šest m�síc
 nebo zákazem �innosti. 

Nov� je v § 297 ošet�eno neoprávn�né vypušt�ní zne�iš	ujících látek: Kdo v rozporu s mezinárodní 
smlouvou, by	 i z hrubé nedbalosti, vypustí nebo, a� je k tomu povinen, nezabrání vypušt�ní ropné, 
jedovaté kapalné nebo jiné obdobné zne�iš	ující látky z lodi nebo jiného námo�ního plavidla, bude 
potrestán odn�tím svobody na šest m�síc
 až t�i léta, zákazem �innosti nebo propadnutím v�ci nebo 
jiné majetkové hodnoty. V p�ípad� rozsáhlého a závažného poškození jakosti vody a živo�išných a 
rostlinných druh
 se trestní sazba zvyšuje na dva až osm let odn�tí svobody. 

Následující § 298 vymezuje neoprávn�né nakládání s odpady. 

                                                
22 Zákon �. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie, novelizovaný zákonem �. 13/2002 Sb. (atomový zákon). 
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7 �ást F: Dobrovolné nástroje k omezování emisí nebezpe�ných látek 

P�ímé legislativní nástroje tvo�í významnou, ne však vy�erpávající skupinu opat�ení vedoucích ke 
snižování zne�išt�ní vod a životního prost�edí nebezpe�nými látkami. Další d
ležitou oblastí jsou 
opat�ení, která mají spíše charakter dobrovolnosti, zm�nu p�ístupu v chování �lov�ka a ekonomických 
subjekt
 k životnímu prost�edí pod tlakem ve�ejného pov�domí, konkurence ve výrobní sfé�e, apod. 
K dobrovolným nástroj
m omezování emisí p�ímo nebo zprost�edkovan� mohou vést mezinárodní 
spolupráce v oblasti ochrany životního prost�edí a vod, podzákonná opat�ení vybraných ministerstev, 
dobrovolné dohody, vybrané environmentální postupy a principy. Významná je i dota�ní politika státu 
pro podporu p�ípravy a realizace projekt
 k ochran� životního prost�edí, presentovaná p�edevším 
Státním fondem životního prost�edí (SFŽP), a možnost �erpání finan�ní podpory ze strukturálních 
fond
 Evropské unie. 

7.1 Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod 
Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod vychází ze vzájemných smluv, dohod nebo úmluv 
uzav�ených mezi �eskou republikou a dalšími státy nebo spole�enstvím stát
. Mezistátní a 
mezinárodní úmluvy jsou sice sou�ástí legislativního prost�edí �R (Sbírka mezinárodních smluv), ale 
jejich konkrétní napl�ování a výstupy, jako nap�. ak�ní programy, minimální požadavky, opat�ení na 
hrani�ních vodách, apod. mají charakter dobrovolných nástroj
. 

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 

Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) vznikla na základ� Úmluvy vlády Spolkové republiky 
N�mecko, tehdejší �eské a Slovenské federativní republiky a Evropského hospodá�ského spole�enství 
v roce 1990 s cílem zlepšit sou�asný stav �istoty Labe a snížit zatížení Severního mo�e. 

V prosinci 1995 byl na úrovni ministr
 schválen dlouhodobý Ak�ní program Labe pro období 1996 –
2010. Jeho hlavním cílem je snížení zne�išt�ní z bodových a plošných zdroj
 zne�išt�ní vod, lokalit se 
starou ekologickou zát�ží a opat�ení na ochranu p�ed havarijním zne�išt�ním. Ve vztahu k Programu 
jsou nejd
ležit�jší tzv. „Minimální požadavky na vypoušt�ní pr
myslových odpadních vod“ a „Cílové 
zám�ry MKOL“. 

Minimální požadavky na vypoušt�ní pr
myslových odpadních vod specifikují pro vybraná 
pr
myslová odv�tví nebo �innosti emisní limity pro vypoušt�ní odpadních vod ve vybraných 
ukazatelích a technická opat�ení vztahující se k technologii výroby, technickým opat�ením v oblasti 
tvorby, využití, separace odpadních vod a k technologii zneškod�ování odpadních vod.  

Cílové zám�ry MKOL byly schváleny v listopadu 1997 na 10. zasedání mezinárodní komise. Cílové 
zám�ry MKOL jsou hodnoty, vyjad�ující žádoucí stav jakosti vody, které nemají právní závaznost 
a nejsou svázány s žádným �asovým horizontem. Jsou to hodnoty orienta�ní, sloužící k posouzení 
míry p�iblížení se k žádoucímu stavu. Cílové zám�ry byly stanoveny pro 27 tzv. prioritních látek.  

V roce 2008 byly formulovány a ve�ejností p�ipomínkovány „Významné problémy nakládání 
s vodami v Mezinárodním povodí Labe“. Do konce roku 2009 je zpracováván Mezinárodní plán 
povodí Labe. Více informací k ak�ním program
m Labe, inventarizaci zne�išt�ní, monitorovacím 
program
m a jakosti povrchových vod Labe a významných p�ítok
 na �eském i n�meckém území je 
možno nalézt na adrese http://www.ikse-mkol.org/.  

Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje 

Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (MKOD) vstoupila pro �eskou 
republiku v platnost v �íjnu 1998. V �eské republice je touto úmluvou dot�eno celé povodí �eky 
Moravy v�etn� �eky Dyje, která zasahuje na území �R a Rakouska. Podle �lánku 7 Úmluvy 
mezinárodní komise stanovila emisní limity uplatnitelné pro vybraná pr
myslová odv�tví nebo 
�innosti, a to z hlediska množství a koncentrace zne�iš	ujících látek tak, aby se ve zdrojích zne�išt�ní 
používaly postupy založené na nejlepších dostupných bezodpadových nebo nízkoodpadových 
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technologiích. V p�ípadech vypoušt�ní nebezpe�ných látek budou emisní limity vycházet z nejlepších 
dostupných technik s cílem snížit zne�išt�ní u zdroje nebo p�i �išt�ní odpadních vod. V rámci MKOD 
existuje tzv. Doporu�ení nejlepších dostupných technologií p�i výrob� buni�iny, v papírenském 
pr
myslu, chemickém pr
myslu a v potraviná�ském pr
myslu. 

Jako jediná komise pro ochranu mezinárodního povodí provedla MKOD již dva spole�né pr
zkumy 
(1. and 2. Joint Danube Survey). První z nich se v roce 2001 zabýval pouze samotným Dunajem. 
Druhý, který prob�hl na p�elomu srpna a zá�í 2007 , vycházel ze získaných zkušeností a byl mnohem 
ambiciózn�jší – zabýval se celým dunajským povodím, tedy v�etn� p�ítok
. Sledovaly se p�i tom 
hydrologické, chemické i ekologické ukazatele. Po skon�ení expedice v�dci v celé Evrop� provád�li 
analýzy vzork
 vody, sediment
, rostlin, ryb a jiných vodních druh
. Za �R se práce ú�astnili zejména 
zástupci Výzkumného ústavu vodohospodá�ského TGM, v.v.i. Práce mezinárodního týmu vyústila v 
záv�re�nou zprávu i stru�nou p�íru�ku pro ve�ejnost. 

Je zpracováván Mezinárodní plán povodí Dunaje, který za�ne platit od roku 2010. Více informací lze 
nalézt na webových stránkách MKOD http://www.icpdr.org/.  

Dohoda o mezinárodní komisi pro ochranu Odry p�ed zne�išt�ním 

Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry p�ed zne�išt�ním (MKOOpZ) vstoupila pro �eskou 
republiku v platnost v dubnu 1999. Smluvní strany23 se zavázaly ke spolupráci v Mezinárodní komisi 
pro ochranu Odry p�ed zne�išt�ním s cílem p�edcházet a trvale snižovat zatížení Odry a Baltického 
mo�e škodlivými látkami, dosáhnout stavu vodních a souvisejících terestrických ekosystém
 co možná 
nejblíže k p�irozenému stavu s p�íslušnou diverzitou druh
 a umožnit využívání Odry k získávání 
pitné vody z b�ehové infiltrace a k zem�d�lskému využití vody a sediment
. Náplní ustavených 
pracovních skupin je v sou�asnosti p�edevším implementace požadavk
 sm�rnice 2000/60/ES. 

V roce 2005 byly v rámci �innosti mezinárodní komise zpracovány „Požadavky na za�ízení pro 
nakládání s látkami ohrožujícími jakost vody v oblastech ohrožených povodn�mi nebo vzdutím“ jako 
doporu�ení pro stávající i nov� budovaná technická za�ízení.  

V sou�asné dob� zpracovávaný Mezinárodní plán povodí Odry i jeho kone�ná podoba jsou sestaveny 
do syntetické, shrnující a agregované podoby, vytvá�ející p�ehled o celkovém stavu vod a o nutných 
opat�eních k dosažení pot�ebných environmentálních cíl
 v rámci celé Mezinárodní oblasti povodí 
Odry. Uveden v platnost bude po jeho schválení koncem roku 2009. 

Mezivládní dohody o spolupráci v oblasti ochrany životního prost�edí 

Mezivládní dohody o spolupráci v oblasti ochrany životního prost�edí byly podepsány se Slovenskou 
republikou (1992), Polskou republikou (1998) a SRN (1999). Spolupráce �eské republiky 
s jednotlivými státy se tématicky r
zní, a zam��uje se p�edevším na monitorování stavu životního 
prost�edí, hodnocení ekologických rizik, vým�nu informací v oblasti legislativy, ve�ejné správy, 
technologií šetrných k ŽP, havarijní zne�išt�ní, projektovou a výzkumnou �innost. 

Mezinárodní spolupráce na hrani�ních vodách 

Spolupráce na hrani�ních vodách byla ustavena se všemi sousedícími státy s �eskou republikou, a to: 
s Polskou republikou (1958), Rakouskem (1970), SRN (1997) a Slovenskou republikou (1999). 
P�edm�tem spolupráce je problematika údržby hrani�ních tok
, ochrana a zlepšování jejich jakosti, 
�ešení mimo�ádného zhoršení jakosti vod, varovná a hlásná služba, spole�né monitorovací 
programy, apod. 

Úmluva o ochran� a využívání hrani�ních vodních tok
 a mezinárodních jezer 

Úmluva vstoupila v platnost pro �eskou republiku v zá�í 2000. Cílem úmluvy je zajistit ochranu 
a racionální, pro všechny strany únosné, využívání hrani�ních vodních tok
 a mezinárodních jezer. 

                                                
23 �eská republika, Polská republika, SRN, Evropské spole�enství. 
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Úmluva zavazuje signatá�e k provád�ní vhodných opat�ení k prevenci, omezování a snižování 
zne�išt�ní vod p�echázejících státní hranice a k tomuto ú�elu zavád�t odpovídající opat�ení. 

7.2 Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního prost	edí 

Úmluva o posuzování vliv
 na životní prost�edí p�esahující hranice stát
 (ESPOO úmluva) 

Úmluva o posuzování vliv
 na životní prost�edí p�esahující hranice stát
, ozna�ovaná též jako ESPOO 
konvence, vstoupila pro �eskou republiku v platnost v kv�tnu 2001. Cílem úmluvy je p�ijmou všechna 
vhodná a ú�inná opat�ení k prevenci, snížení a omezení škodlivého dopadu �inností p�esahujících 
hranice stát
 uvedených v Dodatku I. Každá smluvní strana je proto vázána p�ijmout nezbytná právní, 
administrativní nebo jiná opat�ení k implementaci ustanovení této úmluvy. 

�eská republika je rovn�ž signatá�em Protokolu o strategickém posuzování životního prost�edí 
(Protokol o SEA), který byl sjednán k ESPOO úmluv�. �R podepsala tento protokol na 5. ministerské 
konferenci „Životní prost�edí pro Evropu“ dne 21. kv�tna 2003 v Kyjev�. 

Úmluva o ú�incích pr
myslových havárií p�esahujících hranice stát
 

Úmluva vstoupila v platnost pro �eskou republiku v zá�í 2000. �eská republika podpo�ila švýcarský 
návrh na vytvo�ení právn� závazného nástroje –  protokolu, upravujícího odpov�dnost za škody na 
životním prost�edí, p�esahujícími hranice státu. 

Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech 

Úmluva byla �eskou republikou ratifikována v srpnu 2002. Upravuje výrobu, použití, dovoz a vývoz 
21 vybraných perzistentních organických polutant
, a to s cílem ochránit lidské zdraví a životní 
prost�edí p�ed škodlivými vlivy t�chto látek, které setrvávají v prost�edí dlouhou dobu. Jedná se o: 
aldrin, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, chlordan, mirex, toxafen, polychlorované 
bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, a od roku 2009: hexabromobifenyl, penta- a 
oktabromovaný difenylether, pentachlorbenzen, lindan a - a �-hexychlorcyklohexan, chlordecon a 
PFOS. �ást z uvedených látek nebyla v �R nikdy používána ani vyráb�na, �ást látek je pro �R 
relevantní d
sledkem p�edchozího použití �i výroby. V sou�asnosti je prov��ováno n�kolik dalších 
chemických látek, které by pro své nebezpe�né vlastnosti mohly být za�azeny do režimu regulace 
v rámci úmluvy. Jedná se o chlorované parafiny s krátkým �et�zcem, hexabromcyklododekan nebo 
endosulfan. 
Základním dokumentem pro pln�ní Stockholmské úmluvy na národní úrovni je Národní 
implementa�ní plán Stockholmské úmluvy. Plán musí p�ipravit každá smluvní strana do dvou let poté, 
co pro ni úmluva vstoupí v platnost. Národní implementa�ní plán Stockholmské úmluvy �eské 
republiky byl vzat na v�domí vládou dne 7. prosince 2005 usnesením �. 1572. Rozší�ené verze plánu 
byla odevzdána sekretariátu Stockholmské úmluvy dne 8. kv�tna 2006. Plán obsahuje dlouhodobé cíle 
stanovené až na dobu 10 let. Strategické dokumenty Stockholmské úmluvy jsou p�ístupny na webové 
stránce: http://iris.env.cz/AIS/web-pub2.nsf//cz/strategicke_dokumenty_stockholmska_umluva.  

Úmluva o postupu p�edchozího souhlasu v mezinárodním obchodu s n�kterými chemickými látkami 
a p�ípravky na ochranu rostlin (tzv. Rotterdamská úmluva) 

Cílem úmluvy je ochrana životního prost�edí a zdraví �lov�ka p�ed nep�íznivými ú�inky 
nebezpe�ných chemických látek. Úmluva obsahuje seznam nebezpe�ných látek, na které se vztahuje 
postup p�edchozího souhlasu. Tento seznam zahrnuje pr
myslové chemikálie a ú�inné látky na 
ochranu rostlin, jejichž použití je v �ad� zemí zakázáno nebo významn� omezeno. Pro každou látku 
uvedenou v seznamu se vypracuje hodnotící dokument, který shrnuje její nebezpe�nost a d
vody 
omezení jejího používání. Úmluva tak umož�uje kontrolovat pohyb vybraných látek a omezovat jejich 
nežádoucí dovoz �i vývoz. ES k této úmluv� p�istoupilo s ú�inností od 19. prosince 2002 na základ� 
rozhodnutí Rady �. 2006/730. Detailní pravidla jejího provád�ní stanovuje na�ízení �. 2008/689, platné 
od 4. srpna 2008. Pro �R vstoupila v platnost v roce 2003. 
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Úmluva o p�ístupu k informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a p�ístupu k právní ochran� 
v záležitostech životního prost�edí (tzv. Aarhuská úmluva) 

Úmluva o p�ístupu k informacím, ú�asti ve�ejnosti na rozhodování a p�ístupu k právní ochran� v 
záležitostech životního prost�edí je p�elomovým dokumentem pro životní prost�edí a demokracii. 
Ve�ejnost má v duchu Aarhuské úmluvy právo získávat srozumitelné informace o životním prost�edí, 
ú�astnit se rozhodování a mít zajišt�nu právní ochranu. Tuto úmluvu �eská republika ratifikovala 
v roce 2004. 

Úmluva o ochran� a využívání hrani�ních vodních tok
 a mezinárodních jezer 

Úmluva o ochran� a využívání hrani�ních vodních tok
 a mezinárodních jezer byla p�edložena k 
podpisu 17. b�ezna 1992 a v platnost vstoupila dne 6. �íjna 1996. Úmluvu ratifikovalo 34 stát
 v 
oblasti EHK OSN. �eská republika tak u�inila 12. �ervna 2000. 

Protokol o registrech únik
 a p�enos
 zne�iš	ujících látek 

Protokol o registrech únik
 a p�enos
 zne�iš	ujících látek vstoupil v platnost 8. �íjna 2009 90 dní poté, 
co byl ratifikován 16 státy (10. �ervence 2009 uložila šestnáctou ratifika�ní listinu Francie). Proces 
vstupu Protokolu v ú�innost trval 6 let od jeho podepsání 36 státy v roce 2003 v Kyjev� (v rámci páté 
ministerské konference „Životní prost�edí pro Evropu“). Protokol je klí�ovým dokumentem v oblasti 
stanovení struktury a rozsahu registr
 zne�iš	ování. Zárove� Protokol garantuje ve�ejnosti, že smluvní 
strany musí zajistit ve�ejnosti bezplatný a snadný p�ístup k informacím o zne�iš	ování. �eská 
republika úsp�šn� dokon�ila ratifika�ní proces 12. srpna 2009. Protokol je pro �R platný od 10. 
listopadu 2009. V �R jsou požadavky Protokolu napl�ovány prost�ednictvím integrovaného registru 
zne�iš	ování, který poskytuje ve�ejnosti informace od roku 2005 (www.irz.cz). 

Protokol o strategickém posuzování životního prost�edí 

Cílem Protokolu je zajistit vysokou úrove� ochrany životního prost�edí a tím lidského zdraví. 
Prost�edkem k dosažení tohoto cíle je posuzování p�ipravovaný plán
 a koncepcí z hlediska zájm
 
ochrany životního prost�edí a zdraví, p�i�emž smluvní strany mají zajistit jasné, transparentní a ú�inné 
postupy jak tohoto cíle dosáhnout. Protokol byl podepsán v roce 2003 v Kyjev� na zvláštním zasedání 
smluvních stran Úmluvy o posuzování vliv
. P�íslušný legislativní nástroj v �R p�edstavuje zákon 
�. 100/2001 Sb., o posuzování vliv
 na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis
. 

7.3 Metodické pokyny, sd�lení a sm�rnice ministerstev 
Metodické pokyny a sd�lení ministerstev jakožto podzákonné p�edpisy jsou vydávány jednotlivými 
ministerstvy za ú�elem vysv�tlení a dalšího rozvedení metodického p�ístupu k provedení zákonných 
p�edpis
, p�edevším provád�cích vyhlášek a na�ízení vlády. Mají také upozornit správní orgány, 
podnikatelské subjekty a odbornou ve�ejnost na nové okolnosti a p�ístupy, které mají být zavedeny 
v souvislosti se schválenými zákony a provád�cími p�edpisy. 

Sm�rnice ministerstev zpravidla ur�ují podmínky pro realizaci podzákonných p�edpis
. V�tšina 
sm�rnic Ministerstva životního prost�edí je vydávána v souvislosti s prop
j�ením ochranné známky 
Ekologicky šetrný výrobek. 

7.4 Dobrovolné dohody 
Dobrovolné dohody p�esahují rámec platné legislativy v životním prost�edí. Využívají se k �ešení 
tradi�ních i nových problém
 životního prost�edí. Jsou uzavírány mezi p�íslušným ministerstvem 
a daným pr
myslovým svazem nebo sdružením podnik
 formou smlouvy. I když Dohoda není právn� 
závazným p�edpisem, její sou�ástí je obvykle i sank�ní ustanovení pro p�ípad nepln�ní p�edm�tu 
dohody. V následujícím textu jsou uvedeny ty dohody, které vedou ke snížení zne�iš	ování vod nebo 
životního prost�edí obecn�. 
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Dobrovolná dohoda MŽP a �eského sdružení výrobc
 a dovozc
 p�enosných baterií 

Dohoda vychází z nutnosti zavést do praxe systém nakládání s použitými elektrickými akumulátory, 
galvanickými �lánky a bateriemi dle § 38 odst. 1. písm. b) a c) zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis
, který je založený na prioritách prevence vzniku odpad
, omezování jeho 
množství a jeho následného využití nebo odstran�ní zp
sobem, jenž neohrožuje lidské zdraví a životní 
prost�edí a jenž umožní povinným osobám prakticky splnit povinnosti dané § 38 zákona o odpadech, 
a zajistí postupné spln�ní cíl
 a zásad stanovených p�edm�tnými sm�rnicemi ES.  
Dne 27. �ervna 2009 byla schválena novela zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech, která p�ináší zm�ny 
v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory. Hlavním d
vodem vypracování novely zákona byla 
nutnost implementovat do �eského právního �ádu sm�rnici 2006/66 o bateriích a akumulátorech. 
Novela zákona by m�la p�isp�t ke spln�ní jednoho z hlavních cíl
 této sm�rnice, kterým je dosažení 
minimální úrovn� sb�ru baterií a akumulátor
 na hodnotu 20 % do roku 2012 a 45 % do roku 2016. 
N�které požadavky zákona: 
� zákaz uvád�t na trh nebo do ob�hu baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % 

hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou �i nejsou zabudované do elektroza�ízení nebo do 
jiných výrobk
, s výjimkou knoflíkových �lánk
 s obsahem rtuti nep�esahujícím 2 % hmotnostní, 
a p�enosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, 
v�etn� baterií a akumulátor
 zabudovaných do elektroza�ízení nebo do jiných výrobk
, 

� výrobce je povinen dodržovat p�i výrob� baterií a akumulátor
 stanovené limity obsahu kadmia a 
rtuti, 

� výrobce je povinen na vlastní náklady písemn� informovat kone�ného uživatele o zp
sobu 
zajišt�ní zp�tného odb�ru nebo odd�leného sb�ru, 

� podporovat rozvoj v oblastech pro p�ednostní využití odpadu, 
� propagovat odpov�dnost výrobc
, obcí a spot�ebitel
/ob�an
 za uplatn�ní princip
 trvale 

udržitelného rozvoje. 

Dohoda o spolupráci mezi MŽP, zástupci Svazu podnikatel
 ve stavebnictví a sdružením „Stavíme 
ekologicky“ 

Dohoda o spolupráci mezi MŽP, zástupci Svazu podnikatel
 ve stavebnictví a sdružením Stavíme 
ekologicky byla podepsána v dubnu 2002. Ob� strany p�istupují na dohodu spolupracovat v otázkách 
prohloubení integrace zásad Státní politiky životního prost�edí do obor
 stavebnictví. Budou usilovat o 
zavedení nových strategických pohled
 do praxe p�i hodnocení environmentálního chování 
podnikatelské sféry, s cílem dojít ke spole�né odpov�dnosti za stav životního prost�edí. Cíle 
spolupráce jsou zam��eny na: 
� zavád�ní evironmentálních systém
 �ízení v oboru stavebnictví, které vedou ke kontinuálnímu 

omezování zne�iš	ování a minimalizaci odpad
 (EMAS, EMS), 

� využívání dalších dobrovolných nástroj
 p�i realizaci investi�ních akcí: ekologicky šetrné 
výrobky, principy �istší produkce, dobrovolné dohody, LCA (hodnocení životního cyklu výrobk
), 
ekodesign, prodlouženou odpov�dnost výrobce, greener purchasing (p�ednostní nakupování 
a využívání ekologicky šetrných výrobk
 a výrobk
 firem, které implementovaly environmentální 
p�ístupy ve výrobním procesu), retail (využívání obchodních sítí, nabízejících p�ednostn� výrobky 
a služby p�íznivé pro životní prost�edí), public procurement (uplat�ování environmentálních 
kritérií v podmínkách výb�rových �ízení pro subdodavatele), 

� prosazování postup
 sm��ujících k vyššímu využívání obnovitelných zdroj
. 

7.5 Dobrovolné aktivity pr�myslové sféry 
K pozitivnímu ovlivn�ní podnik
 z hlediska zvýšení jejich ekologické efektivnosti 
a konkurenceschopnosti v �eské republice jsou postupn� zavád�ny nové nástroje, sm��ující k 
uplatn�ní takových postup
, které jsou šetrn�jší k životnímu prost�edí d
sledn�jším managementem a 
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vyvoláním zm�n vzorc
 výroby a spot�eby. V �eské republice jsou realizovány p�edevším následující 
dobrovolné nástroje: 

� zavád�ní environmentálních systém� 	ízení EMS, EMAS, CHEMAS (v chemickém pr
myslu) 
– zapracování požadavk
 na ochranu životního prost�edí do systému �ízení podniku, 

� ozna�ování ekologicky šetrných výrobk� (ecolabelling) – ekozna�ka je ozna�ení, které 
identifikuje celkovou environmentální p�ednost produktu, výrobku nebo služby v rámci ur�ité 
produktové kategorie, se zohledn�ním životního cyklu, 

� ozna�ování ekologicky šetrných výrobk� (ecolabelling EU) – stejn� jako �eský národní 
program je program ekozna�ení EU dobrovolný. Ekozna�kou EU je tzv. „The Flower“ – 
„Kv�tina“. 

� národní program �istší produkce (NPCP) – p�ijetím usnesení vlády �. 165/2000 vytvo�ila vláda 
prostor k pln�ní Mezinárodní deklarace o �istší produkci, ke které se �R p�ihlásila v roce 1999. 
Ú�elem NPCP je zm�nit p�ístup podnik
, samosprávy, státní správy i ve�ejnosti k volb� opat�ení, 
zajiš	ujících ochranu životního prost�edí p�i pr
myslové a jiné �innosti, v�etn� poskytování služeb 
tak, že budou dávat p�ednost preventivním opat�ením, 

� program Responsible Care (RC) – p�edstavuje dobrovolné zajiš	ování odpov�dného zp
sobu 
podnikání podnik
 vhledem k ve�ejnosti, ú�ad
m, nevládních ekologických skupin a investor
, 

� program Integrovaná výrobková politika – cílem je maximální podpora výrobkových cykl
, jež 
budou dostate�n� uspokojovat pot�eby spole�nosti, p�i�emž jejich negativní dopady na životní 
prost�edí, od získání suroviny až po likvidaci použitého výrobku, budou co nejvíce 
minimalizovány ve všech fázích daného životního cyklu, 

� ISO 14001 – norma Mezinárodní organizace pro standardizaci v platné verzi �SN EN ISO 
14001:2005 slouží k zavedení environmentálního systému �ízení (EMS), �ízení vlivu organizace 
na životní prost�edí. Požadavky ISO 14001 jsou shodné se základními požadavky EMAS, 

� Environmentální manažerské ú�etníctví (EMA) – poskytuje informace o nákladech a p�ínosech 
spojených s problematikou životního prost�edí, 

� LCA (Posuzování životního cyklu) – poskytuje informaci o vlivech ur�itého systému, nap�. 
výrobku na životní prost�edí v pr
b�hu jeho celého životního cyklu, 

� Environmentální reporting – soubor informací o vlivech podniku na životní prost�edí, jenž 
podnik zve�ej�uje, 

� Enironmentální prohlášení typu III. – podstatou environmentálního prohlášení je zve�ejn�ní 
m��itelných informací o vlivu výrobku na životní prost�edí v pr
b�hu celého jeho životního cyklu 
(nap�. spot�eba energií a vody, produkce nebezpe�ných odpad
, vliv na zm�nu klimatu apod.), 

� Ekodesign – za�le�ování požadavk
 na ochranu životního prost�edí do návrhu a konstrukce 
výrobk
 s ú�elem vyvinout výrobek, jehož životní cyklus bude p�i poskytování požadovaného 
užitku a ekonomické efektivnosti vykazovat zárove� co nejnižší negativní dopad na životní 
prost�edí. 

� Spole�enská odpov�dnost (CSR) – je doporu�ený p�ístup, který p�edstavuje komplexní soubor 
nástroj
, jejichž vzájemné p
sobení vede k udržitelnému rozvoji organizace, 

� Totální 	ízení kvality (TQM) – jedná se o doporu�ený p�ístup, pon�vadž neexistuje striktn� 
kodifikovaný p�ístup a je velmi komplexní, p�izp
sobitelný na specifické podmínky jednotlivých 
provozovatel
. Praktické zavedení systému m
že vést k rychlé certifikaci prakticky všech systém
 
�ízení (kvalita, životní prost�edí, bezpe�nost práce a zdraví). 
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7.6 Národní programy podpory na ochranu životního prost	edí 
Nejd
ležit�jším finan�ním zdrojem poskytujícím podpory je Státní fond životního prost�edí �R 
(SFŽP), který je jedním ze základních p�edpoklad
 napln�ní cíl
 Státní politiky životního prost�edí. V 
souvislosti s realizací opat�ení zlepšujících životní prost�edí existuje možnost získat podporu ze SFŽP 
v návaznosti na vyhlašované programy. Základní p�ístupy k poskytování finan�ních prost�edk
 ze 
SFŽP jsou definovány sm�rnicí Ministerstva životního prost�edí, o poskytování prost�edk
 ze Státního 
fondu životního prost�edí �R, která je v aktualizované podob� vydávána každým rokem. To umož�uje 
pružn� m�nit tématiku podporovaných program
 s ohledem na národní i mezinárodní závazky a 
priority v oblasti ochrany životního prost�edí. Podporu nelze poskytovat na již ukon�ené akce. 

V následujícím textu je uveden stru�ný p�ehled program
 financovaných nejen ze SFŽP, ale i z dalších 
finan�ních zdroj
, jako jsou nap�. rozpo�tové kapitoly jednotlivých ministerstev, Fond národního 
majetku, apod.: 

� program St	ední zdroje – slouží k podpo�e opat�ení u komunálních zdroj
 zne�išt�ní velikosti 
2 000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO), u nichž není dosud vybudována �istírna odpadních 
vod (�OV), nebo kde bude stávající �OV rozší�ena na kapacitu uvedené velikosti, podpora se 
vztahuje rovn�ž na vybudování ve�ejné �ásti kanalizace, 

� program Ochrana zdroj� pitné vody – slouží k podpo�e opat�ení u komunálních zdroj
 
zne�išt�ní do velikosti 2 000 EO, které leží v ochranných pásmech zdroj
 pitné vody, 

� program Rozší	ení kanaliza�ních systém� – slouží pro podporu opat�ení u zdroj
 zne�išt�ní, 
kde se na vybudovanou kanalizaci, jejíž sou�ástí je kapacitn� vyhovující �OV, p�ipojuje další 
zdroj zne�išt�ní v aglomeracích od 300 do 10 000 EO, 

� program Revitalizace 	í�ních systém� – program revitalizace p�edpokládá postupné napl�ování 
a revitalizaci opat�ení, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické 
rozmanitosti, p�íznivému uspo�ádání vodních pom�r
 a takovému uspo�ádání funk�ního využití 
uzemí, které zajiš	uje ochranu p�írodních i kulturních hodnot krajiny, 

� program Vodohospodá	ské stavby – cílem je podpo�it výstavbu a technickou obnovu vodovod
, 
úpraven vod, �istíren odpadních vod s projektovanou kapacitou nad 2000 EO, výstavbu hlavních 
kanaliza�ních sb�ra�
 a dostavbu kanaliza�ních systém
 minimáln� pro 200 EO, 

� program Útlum hornictví v�etn� sanace t�žby uranu – program útlumu uranového, rudného a 
uhelného hornictví je ur�en souborem p�íslušných usnesení vlád �eské republiky a je jimi 
sou�astn� konkretizován postup útlumu v�etn� sanace t�žby uranu,  

� program Zlepšování vodohospodá	ské infrastruktury a snižování rizika povodní – snížení 
zne�ist�ní vod, zlepšení jakosti pitné vody, omezování rizika povodní, 

� program Zkvalitn�ní nakládání s odpady a odstra
ování starých ekologických zát�ží – 
zkvalitn�ní s nakládání s odpady, odstra�ování starých ekologických zát�ží (Program je 
kofinancován z programu Fondu soudržnosti), 

� program Omezování pr�myslového zne�išt�ní a environmentálních rizik – omezování 
pr
myslového zne�išt�ní, prevence sesuvu a skalních �ícení, monitorování goeofaktor
 a následk
 
hornické �innosti a hodnocení neobnovitelných p�írodních zdroj
 v�etn� zdroj
 podzemních vod, 
(Program je kofinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF), 

� program Zlepšování stavu p	írody a krajiny – implementace a pé�e o území soustavy Natura 
2000, podpora biodiverzity, obnova krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny, 
podpora regenerace urbanizace krajiny, (Program je kofinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj – ERDF), 

� program Rozvoj pro infrastruktury environmentální vzd�lávání, poradenství a osv�tu –  
rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzd�lávacích program
, poskytování 
environmentálního poradenství a environmentálních informací, (Program je kofinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj – ERDF), 
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� program Technická asistence – technická asistence p�i p�íprav�, realizaci, monitorování a 
kontrole operací OPŽP, ostatní výdaje technické asistence OP Životní prost�edí, (Program je 
kofinancován z Fondu soudržnosti), 

� program Neinvesti�ní podpora poradenství v oblasti REACH – cílem programu je neinvesti�ní 
podpora poradenství za ú�elem rozvoje alternativních metod hodnocení rizik chemických látek a 
tím minimalizace významných nep�íznivých ú�ink
 na lidské zdraví a životní prost�edí, 

� program Podpora environmentálních technologií (ETAP) – cílem programu je koordinovat 
podporu environmentálních technologií, která by se projevila v konkrétních opat�eních 
promítnutých do jednotlivých odv�tvových politik a program
 a zajistit pat�i�né kroky 
k implementaci ETAP. Program je orientován na maximální využití potenciálu, který nabízí 
rozší�ení a využívání environmentálních technologií, ke snížení zát�že životního prost�edí, 
zlepšení kvality života obyvatel a podpo�e ekonomického r
stu, 

� program Výzkum životního prost	edí – v rámci výdaj
 státního rozpo�tu jsou každoro�n� 
vynakládány ú�elové a institucionální investi�ní i neinvesti�ní prost�edky na výzkum životního 
prost�edí. 

� Projekt „Partnerství pro udržitelnou spot	ebu a výrobu“ – �eská informa�ní agentura 
životního prost�edí (CENIA), spole�n� s dalšími �ty�mi partnery odstartovala v zá�í 2006 projekt, 
který má za úkol sm��ovat firmy, ve�ejnou správu a širokou ve�ejnost k nakupování a vyráb�ní 
produkt
, jež jsou šetrn�jší k životnímu prost�edí. Sou�ástí projektu je rovn�ž vybudování 
odborných kapacit a systému p�enosu informací a p�íklad
 dobré praxe, ale i �ada dalších aktivit.  

� program Podpory zajišt�ní monitoringu vod dle P�ílohy �. V Sm�rnice MŽP �. 13/2006 o 
poskytování finan�ních prost�edk
 ze SFŽP �R. 

� program Podpory systému pro nakládání s autovraky dle P�ílohy �. VI Sm�rnice MŽP �. 
13/2006 o poskytování finan�ních prost�edk
 ze SFŽP �R. 

7.7 Mezinárodní programy podpory na ochranu životního prost	edí 
Významným zdrojem financování nebo spolufinancování projekt
 zam��ených na ochranu životního 
prost�edí jsou i r
zné mezinárodní fondy a programy. K nejvýznamn�jším mezinárodním program
m, 
v nichž je �eská republika v oblasti ochrany životního prost�edí zú�astn�na nebo se na ni p�ipravuje, 
pat�í: 

� Rámcové programy – v oblasti výzkumu a vývoje se spolupráce s EU odehrává na bázi tzv. 
Rámcových program
 spolupráce. Rámcové programy (RP) jsou hlavním finan�ním nástrojem, 
kterým Evropská unie podporuje výzkumné a vývojové aktivity ve st�žejních v�deckých 
oblastech. V sou�asnosti probíhá 7. rámcový program pro období 2007 – 2013. RP je rozd�len do 
�ty� základních komponent
 evropského výzkumu: Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity. 

� Program Fond soudržnosti – okamžikem svého vstupu do Evropské unie získala �eská 
republika možnost využívat nástroje strukturální politiky ur�ené �lenským stát
m EU. Fond 
soudržnosti poskytuje prost�edky na velké investi�ní projekty v oblastech životního prost�edí 
(�išt�ní odpadních vod, evidence zdroj
 zne�išt�ní, nakládání s odpady, odstra�ování starých 
ekologických zát�ží) a dopravy t�m �lenským stát
m, jejichž HDP na 1 obyvatele m��ený paritou 
kupní síly je nižší než 90 % pr
m�ru EU. D
ležitou podmínkou je, aby projekty pro financování z 
Fondu soudržnosti byly v souladu s celkovou strategií v oblasti životního prost�edí a dopravy na 
úrovni administrativní (územní) jednotky �i sektoru. 

� Opera�ní program Infrastruktura – Opera�ní program Infrastruktura (OPI) je hlavním 
programovým dokumentem pro oblast životního prost�edí z prost�edk
 strukturálního fondu EU 
„Evropský fond pro regionální rozvoj (ang. zkr. ERDF). Má celkem 4 priority, z nichž ochrany 
životního prost�edí se týkají Priorita 2 – Snížení negativních d
sledk
 dopravy na ŽP a p�edevším 
pak Priorita 3 – Zlepšování environmentální infrastruktury.  
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� Program rozvoje venkova – Program rozvoje venkova je programový dokument pro �erpání 
finan�ních prost�edk
 z Evropského zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova na období 2007–
2013. Program venkova je realizován prost�ednictvím �ty� prioritních os, z nichž III. prioritní osa 
v opat�ení 2.1. zahrnuje program na podporu investic do základní vodohospodá�ské infrastruktury 
obcí do 2000 obyvatel. 

� Opera�ní program Životního prost	edí (OPŽP) – nabízí v letech 2007–2013 z evropských 
fond
 (konkrétn� z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) p�es 5 miliard 
euro. Objemem financí – 18,4 % všech prost�edk
 ur�ených z fond
 EU pro �R –  se jedná o 
druhý nejv�tší �eský opera�ní program. Cílem opera�ního programu je ochrana a zlepšování 
kvality životního prost�edí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní 
prost�edí je základem zdraví lidí a p�ispívá ke zvyšování atraktivity �eské republiky pro život, 
práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost. Opera�ní program 
Životního prost�edí, který p�ipravil Státní fond životního prost�edí a Ministerstvo životního 
prost�edí ve spolupráci s Evropskou komisí, p�ináší �eské republice prost�edky na podporu 
konkrétních projekt
 v sedmi oblastech:  

� Zlepšování vodohospodá�ské infrastruktury a snižování rizika. 

� Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. 

� Udržitelné využívání zdroj
 energie. 

� Zkvalitn�ní nakládání s odpady a odstra�ování starých ekologických zát�ží. 

� Omezování pr
myslového zne�išt�ní a environmentálních rizik. 

� Zlepšování stavu p�írody a krajiny. 

� Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzd�lávání, poradenství a osv�tu. 
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8 �ást G: Programy pro jednotlivé prioritní a vybrané zne�iš�ující 
látky 

Programy na snížení zne�išt�ní povrchových vod jsou zpracovány pro ty konkrétní nebezpe�né a 
zvláš	 nebezpe�né závadné látky, které jsou uvedeny na seznamu prioritních látek a pro které jsou na 
úrovni Spole�enství stanoveny normy environmentální kvality podle sm�rnice 2008/105/ES 
(33 prioritních látek + 8 dalších zne�iš	ujících látek, jejich seznam je uveden v p�íloze V tohoto 
Programu). Vzhledem k jejich rozsahu jsou p�iloženy v elektronické podob� na CD nosi�i. 

Každý specifický program pro danou konkrétní látku obsahuje informace o vlastnostech látky, její 
mobilit� do životního prost�edí, obecném použití, konkrétních zdrojích zne�išt�ní v �R, 
technologických procesech, výrobách, nejlepších dostupných technikách, relevantních mezinárodních 
legislativních p�edpisech a smlouvách, národních legislativních a podzákonných opat�eních. Dále jsou 
uvedeny platné emisní a imisní standardy, které se k dané látce vztahují a jejich zastoupení 
v jednotlivých složkách vodního prost�edí na základ� dat národních monitorovacích program
. 
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9 Souhrn p	ímých a nep	ímých opat	ení na snížení zne�iš�ování 
povrchových vod nebezpe�nými závadnými látkami 

 
Opat�ení uvedená v následujícím souhrnu jsou hlavní opat�ení v oblasti voda a v dalších souvisejících 
oblastech majících p�ímý i nep�ímý vliv na snižování zne�išt�ní povrchových vod, která jsou již 
legislativn� zakotvena, nebo se p�ipravují, v�etn� opat�ení formulovaných tímto Programem.  

Hlavním cílem Programu je napl�ovat opat�ení, která vedou k postupné eliminaci zvláš	 
nebezpe�ných látek ve vodním prost�edí a ke snížení zne�išt�ní povrchových vod nebezpe�nými 
látkami, jejichž sou�ástí jsou i prioritní látky podle sm�rnice 2008/105/ES. 

9.1 Hlavní opat	ení v oblasti voda 
1. Vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš	 nebezpe�ných závadných látek, uvedených v p�íloze 

�. 1 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní a specifikovaných v �ásti C p�ílohy �. 1 na�ízení 
vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní, do vod povrchových a do kanalizací m
že být provád�no 
pouze na základ� povolení vodoprávního ú�adu  

(§ 38 odst. 3 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní, p�íloha �. 1 �ást C na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb., v platném zn�ní) 

2. K vypoušt�ní odpadních vod, u nichž lze mít d
vodn� za to, že mohou obsahovat jednu nebo více 
zvláš	 nebezpe�ných závadných látek, do kanalizace je t�eba povolení vodoprávního ú�adu.  

(§ 16 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

3. Vypoušt�ní odpadních vod s obsahem nebezpe�ných závadných látek, uvedených v p�íloze �. 1 
zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní a specifikovaných v na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., 
v platném zn�ní, do vod povrchových m
že být provád�no pouze na základ� povolení 
vodoprávního ú�adu  

(§ 38 odst. 3 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní, p�íloha �. 1 �ást C na�ízení vlády 
�. 61/2003 Sb., v platném zn�ní) 

4. Vydané povolení k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš	 nebezpe�né závadné látky a 
nebezpe�né závadné látky do vod povrchových musí být �asov� omezeno na dobu maximáln� 
4 roky.  

(§ 9 odst. 2 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

5. Kanalizací mohou být odpadní vody odvád�ny jen v mí�e zne�išt�ní a v množství stanoveném 
v kanaliza�ním �ádu a ve smlouv� o odvád�ní odpadních vod. Odpadní vody, které k dodržení 
nejvyšší míry zne�išt�ní podle kanaliza�ního �ádu vyžadují p�edchozí �išt�ní, mohou být do 
kanalizace vypoušt�ny jen s povolením vodoprávního ú�adu. Povolení m
že ú�ad povolit jen 
tehdy, bude-li zajišt�no vy�išt�ní t�chto vod na míru zne�išt�ní odpovídající kanaliza�nímu �ádu.  

(§ 18 odst. 2 a odst. 3 zákona �. 274/2001 Sb., v platném zn�ní) 

6. P�i stanovování podmínek k vypoušt�ní odpadních vod s obsahem nebezpe�ných a zvláš	 
nebezpe�ných závadných látek do vod povrchových je vodoprávní ú�ad vázán imisními a 
emisními standardy a dalšími ustanoveními na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní a 
p�ihlíží k dalším imisním standard
m stanoveným v Programu. Od 1.1.2010 musí vodoprávní ú�ad 
stanovovat emisní limity pro vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš	 nebezpe�ných 
závadných látek a nebezpe�ných závadných látek do vod povrchových pouze tzv. kombinovaným, 
emisn�-imisním zp
sobem tak, aby imisní standardy byly dosaženy nejpozd�ji do 22.12.2015.  

(§ 6 odst. 11 na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní dle § 38 odst. 5 zákona 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 
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7. P�i stanovování podmínek k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní ú�ad 
povinen p�ihlížet k nejlepším dostupným technologiím ve výrob� a v oblasti zneškod�ování 
odpadních vod.  

(§ 5 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

8. P�ímé vypoušt�ní odpadních vod obsahujících nebezpe�né závadné látky a zvláš	 nebezpe�né 
závadné látky dle p�ílohy �. 1 do vod podzemních nelze povolit.  

(§ 38 odst. 4 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

9. Uvád�ní radionuklid
 do životního prost�edí v�etn� vypoušt�ní do vod nad stanovenou míru 
obsahu radionuklid
 vyžaduje souhlas kompetentního ú�adu.  

(§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 písm. h) zákona �. 18/1997 Sb., v platném zn�ní) 

10. Každý, kdo zachází s nebezpe�nými závadnými látkami a se zvláš	 nebezpe�nými závadnými 
látkami ve v�tším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpe�ím, je 
povinen u�init odpovídající opat�ení, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do 
ve�ejné kanalizace. Odpovídajícími opat�eními se rozumí zvlášt� ta, která jsou uvedena v § 39 
odst. 2, 4 a 5 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní.  

(§ 39 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

11. Každý, kdo zachází se zvláš	 nebezpe�nými závadnými látkami je povinen vést záznamy o typech 
t�chto látek, o jejich množství, o obsahu jejich ú�inných složek a o vlastnostech zejména ve 
vztahu k povrchovým a podzemním vodám. Tyto informace je na vyžádání povinen poskytnout 
vodoprávnímu ú�adu a Hasi�skému záchrannému sboru �R.  

(§ 39 odst. 6 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

12. Uživatelé závadných látek mají za povinnost nakládat s nimi tak, aby nevnikly do povrchových 
nebo podzemních vod a neohrozily jejich prost�edí. 

(§ 3 odst. 1 vyhlášky �. 450/2005 Sb.) 

13. P
vodce havárie je povinen u�init bezprost�ední opat�ení k odstra�ování p�í�in a následk
 havárie. 
Ten, kdo zp
sobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodlen� nahlásit Hasi�skému záchrannému 
sboru �R nebo Policii �R, p�ípadn� správci povodí, kte�í neprodlen� informují p�íslušný 
vodoprávní ú�ad a �eskou inspekci životního prost�edí. 

(§ 41 odst. 1 a 2 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

14. Vodoprávní ú�ad p�i stanovení emisních limit
 pro vypoušt�ní odpadních vod s obsahem zvláš	 
nebezpe�ných závadných látek do ve�ejné kanalizace p�ihlíží ke schválenému kanaliza�nímu �ádu. 

(§ 16 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

15. Provozovatelé všech za�ízení, která spadají do p
sobnosti zákona o integrované prevenci a 
omezování zne�išt�ní musí mít integrované povolení. Jeho sou�ástí jsou i podmínky pro nakládání 
s nebezpe�nými a zvláš	 nebezpe�nými látkami, které nesmí být mén� p�ísné než ty, které jsou 
stanoveny složkovými zákony.  

(§ 42 zákona �. 76/2002 Sb., v platném zn�ní) 

16. Integrované rozhodnutí vydané podle zákona o integrované prevenci a omezování zne�išt�ní musí 
obsahovat závazné podmínky provozu za�ízení, p�i jejichž stanovení ú�ad vychází z použití 
nejlepších dostupných technik, a které mj. stanoví: 

� emisní limity 

� opat�ení k vylou�ení rizik možného zne�iš	ování životního prost�edí 

� podmínky zajiš	ující ochranu  životního prost�edí, zejména ochranu ovzduší, p
dy, lesa, 
podzemních a povrchových vod, p�írody a krajiny 
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� opat�ení pro p�edcházení haváriím a omezování jejich p�ípadných následk
. 

(§ 13a § 14 odst. 3 zákona �. 76/2002 Sb., v platném zn�ní) 

17. Ú�ad má povinnost alespo� každých 8 let od doby vydání integrovaného povolení provést 
p�ezkum, zda nedošlo ke zm�n� okolností, které mohou vést ke zm�n� závazných podmínek 
integrovaného povolení. Ú�ad má povinnost provést p�ezkum vždy, pokud: 

� se má za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení 

� došlo k takové zm�n� v nejlepších dostupných technikách, které umožní významné snížení 
emisí bez vynaložení ekonomicky neúnosných náklad
 na jejich zavedení 

� to vyžaduje zm�na emisních limit
 a standard
 kvality životního prost�edí provedená na 
základ� jiných právních p�edpis
 

� je zne�išt�ní životního prost�edí v d
sledku provozu za�ízení tak zna�né, že významn� 
p�esahuje standard kvality životního prost�edí a nelze se k n�mu p�iblížit jinak než zm�nou 
závazných podmínek provozu za�ízení. 

(§ 18 odst. 1 a odst. 2 zákona �. 76/2002 Sb., v platném zn�ní) 

18. Provozovatel uvedený v na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 166/2006 Sb. ohlašuje MŽP 
úniky a p�enosy zne�iš	ujících látek do integrovaného registru zne�iš	ování, pokud jejich emise a 
p�enosy p�ekro�í stanovenou mez. (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona �. 25/2008 Sb.) Ohlašování 
podléhají i další zne�iš	ující látky nad rámec na�ízení ES a p�enosy v odpadech mimo 
provozovnu.  

(§ 1 na�ízení vlády �. 145/2008 Sb. podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) zákona �. 25/2008 Sb.) 

19. Provozovatel v na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 166/2006 Sb. neuvedený nebo 
provád�jící �innost s nižší kapacitou než tento p�edpis ES uvádí, ohlašuje MŽP úniky a p�enosy 
zne�iš	ujících látek do integrovaného registru zne�iš	ování, pokud jejich emise a p�enosy p�ekro�í 
stanovenou mez.  

(§ 3 odst. 2 zákona �. 25/2008 Sb.) 

20. Vypoušt�ní odpadních vod s obsahem rtuti, kadmia a organohalogenových slou�enin (AOX) je p�i 
sou�asném p�ekro�ení koncentra�ního a hmotnostního limitu zpoplatn�no.  

(§ 90 zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

21. Za ú�elem prevence závažných havárií pro objekty a za�ízení, v nichž je umíst�na vybraná 
nebezpe�ná chemická látka nebo chemický p�ípravek s cílem snížit pravd�podobnost vzniku a 
omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí a životní prost�edí je právnická nebo 
podnikající fyzická osoba povinna: 

� zpracovat seznam všech nebezpe�ných látek umíst�ných v objektu nebo za�ízení, 

� p�ijmout nezbytná opat�ení k prevenci závažných havárií, 

� navrhnout za�azení objektu nebo za�ízení do skupiny A nebo skupiny B dle množství 
nebezpe�né látky, 

� zpracovat analýzu a zhodnocení rizik závažné havárie, 

� zpracovat bezpe�ností program závažné havárie v p�ípad� za�azení objektu do skupiny A, 

� zpracovat bezpe�ností zprávu v p�ípad� za�azení objektu do skupiny B v�etn� vnit�ního a 
vn�jšího havarijního plánu 

(§ 3, § 8 –  § 20 zákona �. 59/2006 Sb.) 

22. Provozovatelé vyjmenovaných �inností, zvl. ti, kte�í zacházejí se závadnými látkami a 
nebezpe�nými chemickými látkami, jsou povinni p�edcházet vzniku ekologické újmy. Takovýto 
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provozovatel, který ekologickou újmu zp
sobí, je povinen na vlastní náklady ekologickou újmu 
zjiš	ovat a p�ijímat nápravná opat�ení.  

(§ 3, § 6 a § 7 zákona �. 167/2008 Sb.) 

23. Napl�ovat cíle a opat�ení v ochran� vod stanovené závaznou �ástí Plánu hlavních povodí �eské 
republiky.  

(p�íloha na�ízení vlády �. 262/2007 Sb. podle § 24 odst. 4 zákona �. 254/2001 Sb., v platném 
zn�ní) 

24. Napl�ovat konkrétní cíle a opat�ení v ochran� povrchových vod stanovené jednotlivými 
schválenými Plány oblastí povodí, zvlášt� t�ch, které mají vazbu na dosažení dobrého stavu útvar
 
povrchových vod.  

(§ 25 a § 23a odst. 1 písm.a) zákona � 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

25. Tam, kde je to technicky možné, �init nezbytná opat�ení k zastavení nebo postupnému 
odstra�ování emisí, vypoušt�ní a únik
 zvláš	 nebezpe�ných závadných látek, zvlášt� pomocí 
nejlepších dostupných technik nebo postup
.  

(§ 23a odst. 1 písm. a) bod 4. zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

26. Tam, kde je to technicky možné, p�ijímat opat�ení ke snížení zne�išt�ní povrchových vod 
nebezpe�nými závadnými látkami.  

(§ 23a odst. 1 písm. a) bod 4. zákona �. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

27. Pravideln� aktualizovat programy monitoringu jakosti povrchových vod realizované podle § 21 
vodního zákona s ohledem na sou�asný stav poznání chování a ekotoxicity chemických látek 
v jednotlivých složkách hydrosféry a s ohledem na p�ijímaná opat�ení a strategie v rámci 
Spole�enství.  

(opat�ení stanovené tímto Programem a sm�rnicí 2008/105/ES) 

28. Pro nebezpe�né a zvláš	 nebezpe�né závadné látky identifikované jako relevantní pro hydrosféru 
�R stanovovat imisní standardy v souladu s p�ílohou V sm�rnice 2000/60/ES a další nástroje 
regulace zne�iš	ování povrchových vod (nap�. emisní standardy) v souladu s technickým 
pokrokem a opat�eními p�ijímanými v této oblasti v rámci ES, zejména v souvislosti s 
implementací sm�rnice 2000/60/ES (prioritní látky) a za�lenit je do legislativy formou novel, 
zejména na�ízení vlády �. 61/2003 Sb.  

(opat�ení stanovené tímto Programem a sm�rnicí 2008/105/ES) 

29. Nebezpe�né závadné látky a zvláš	 nebezpe�né závadné látky a prost�edky je obsahující musí být 
zneškod�ovány pouze zákonnými postupy, v p�ípad� ve�ejnosti jako nebezpe�ný odpad 
prost�ednictvím tzv. sb�rných dvor
. Tyto látky nesmí být vylévány nebo jinak vnášeny do 
kanalizace, a to ani v malých množstvích. 

(opat�ení stanovené tímto Programem a dalšími p�edpisy viz kap. 9.2) 
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9.2 Opat	ení formulovaná v rámci dalších složkových zákon� a p	edpis� 
Na snižování zne�išt�ní povrchových vod nebezpe�nými závadnými látkami a zvláš	 nebezpe�nými 
závadnými látkami mají významný vliv rovn�ž opat�ení regulující dovoz a použití n�kterých 
závadných látek v pr
myslové výrob� a na trhu. Dále jsou to opat�ení legislativn� p�ijatá v rámci 
ochrany ostatních složek životního prost�edí a v n�kterých resortech. Následující opat�ení byla již 
legislativn� schválená a n�která z nich jsou sou�ástí závazných �ástí plán
 (nap�. Plán odpadového 
hospodá�ství, Plán snižování emisí do ovzduší, apod.). 

Opat	ení vztahující se k uvád�ní výrobk� na trh 
1. Výrobce, zhotovitel nebo dovozce jsou p�ed uvedením látky nebo p�ípravku na trh povinní zajistit 

provedení jejich klasifikace. První p�íjemce neuvede na trh v �eské republice látky nebo 
p�ípravky, které nejsou klasifikovány v souladu se zákonem.  

(§ 3 odst. 1 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní) 

2. Osoba, která uvedla na trh nebezpe�nou látku nebo p�ípravek, které nespl�ují požadavky pro jejich 
klasifikaci, balení nebo ozna�ování, je povinna pozastavit uvád�ní takové látky nebo p�ípravku na 
trh, dokud nezjedná nápravu, resp. stáhnout tuto látku nebo p�ípravek z trhu ve stanovené lh
t�. 

(§ 38 odst. 1 až 3 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní) 

3. Vinylchlorid (chlorethen) nesmí být používán jako hnací plyn v aerosolech pro jakýkoli ú�el. 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006). 

4. Látky a p�ípravky, které obsahují benzen, nesmí být uvád�ny na trh, pokud obsahují rovno nebo 
více než 0,1 % hm. této látky. Toto omezení se nevztahuje na motorová paliva, látky a p�ípravky 
používané v pr
myslové výrob�, která nedovoluje emise benzenu nad mezní hodnoty dle platných 
právních p�edpis
, a na odpady.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

5. Benzen povolen v hra�kách uvád�ných na trh, jestliže jeho koncentrace ve volném stavu p�esahuje 
5 mg.kg-1 hmotnosti hra�ky.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006). 

6. Uhli�itan olovnatý bezvodý, uhli�itan hydroxid olovnatý nesmí být jako látka ani jako p�ípravky 
použity jako nát�rové hmoty, s výjimkou nát�rových hmot používaných k restaurování 
um�leckých d�l a historických budov. Jakékoliv uvád�ní na trh síranu olovnatého je zakázáno.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

7. Rtu	 se nesmí používat jako látka nebo sou�ást p�ípravk
 ur�ených k: 

� ochran� d�eva, 
� p�i impregnaci siln� namáhaných pr
myslových textilií a p�ízí ur�ených pro jejich výrobu, 
� k zabrán�ní p�ed uhníváním p
sobením mikroorganism
, rostlin  nebo živo�ich
 na 

za�ízeních zcela nebo �áste�n� pono�ených do vody v�etn� trup
 lodí a za�ízení nebo 
vybavení používaných k chovu ryb. 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

8. Na trh se nesmí uvád�t baterie a akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hm. rtuti. Tento 
zákaz se nevztahuje na knoflíkové �lánky a  baterie složené z knoflíkových �lánk
 s obsahem rtuti 
nejvýše 2 % hm.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

9. Látky nebo p�ípravky obsahující slou�eniny arsenu se nesm�jí používat: 

� p�i konzervaci d�eva, d�evo takto ošet�ené se nesmí uvád�t na trh 
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� jako ochrana p�ed zne�iš	ováním mikroorganismy, rostlinami nebo zví�aty u trup
 lodí a 
za�ízení používaných k chovu ryb nebo korýš
 a m�kkýš
, jakéhokoli za�ízení nebo vybavení, 
která jsou zcela nebo �áste�n� pono�ena 

� k úprav� pr
myslových odpadních vod, bez ohledu na jejich použití 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

10. Za ur�itých podmínek stanovených vyhláškou je možné pro ošet�ení d�eva použít roztok 
anorganických slou�enin m�di, chrómu, arsenu (CCA), typ C. Takto ošet�ené d�evo smí být 
uvedeno na trh nebo do ob�hu až po ukon�ení fixace konzerva�ního p�ípravku pouze pro 
vyjmenované odborné a pr
myslové aplikace. S odpadem tohoto d�eva musí být nakládáno jako s 
nebezpe�ným odpadem, nesmí se používat v obytných nebo soukromých stavbách, v mo�ských 
vodách, pro zem�d�lské ú�ely (mimo ohrad na dobytek) a p�i jakémkoli použití, kdy m
že 
ošet�ené d�evo p�ijít do styku s meziprodukty nebo kone�nými výrobky ur�enými k výživ� lidí 
nebo zví�at.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

11. Organocíni�ité slou�eniny se nesm�jí uvád�t na trh pro použití jako látky nebo složky p�ípravk
, 
které p
sobí jako biocidy v nát�rových hmotách a jako biocidy k zabrán�ní hnití zp
sobeného 
mikroorganismy, rostlinami nebo živo�ichy: 

� všech plavidel bez ohledu na jejich délku ur�ených pro použití na mo�i a na vnitrozemských 
vodních cestách a jezerech, 

� klecí, plovák
, sítí a všech ostatních za�ízení používaných pro chov ryb a m�kkýš
, 
� jakéhokoliv zcela nebo �áste�n� pono�eného za�ízení nebo vybavení, 
� k úprav� pr
myslových vod. 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

12. Di-�-oxo-di-n-butylcínohydroxyboran dibutylcín hydrogenborát (DBB) –  v látkách nebo 
p�ípravcích uvád�ných na trh nebo do ob�hu se nesmí tato látka používat v  koncentracích 0,1 % 
hm. nebo vyšších.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

13. Pentachlorfenol, jeho soli a estery –  v látkách nebo p�ípravcích uvád�ných na trh nebo do ob�hu 
se tyto látky nesm�jí používat v koncentracích 0,1 % hm. nebo vyšších.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

14. Kadmium a jeho slou�eniny se nesmí požívat k barvení výrobk
 a jejich �ástí vyrobených z 
vyjmenovaných plastických hm. Obsah kadmia ve výrobcích z t�chto plast
 uvád�ných na trh smí 
být nejvýše 0,01 %hm. plastu. Omezení se nevztahují na výrobky, které jsou barveny z 
bezpe�nostních d
vod
.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

15. Kadmium a jeho slou�eniny se nesmí používat k barvení nát�rových hmot. Obsah kadmia v nich 
smí být nejvýše 0,01 %hm., s výjimkou nát�rových hmot s vysokým obsahem zinku, ve kterých 
smí být obsah kadmia nejvýše 0,1 %hm. Omezení se nevztahují na výrobky, které jsou barveny z 
bezpe�nostních d
vod
.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

16. Kadmium a jeho slou�eniny se nesmí používat ke stabilizaci kone�ných výrobk
 vyrobených z 
polymer
 a kopolymer
 vinylchloridu: obalové materiály, kancelá�ské a školní pot�eby, nábytkové 
kování, kování pro karoserie, od�vní výrobky a dopl�ky, krytiny podlah a st�n, impregnované, 
povrchov� upravené, potažené nebo laminované textilní tkaniny, koženka, gramofonové desky, 
trubky, potrubí a armatury, kývavé dve�e, vozidla pro silni�ní dopravu (interiér, exteriér, 
podvozek), povrchová úprava ocelových plech
 pro stavebnictví a pr
mysl, isolace elektrických 
vodi�
. Obsah kadmia ve výrobcích z t�chto materiál
 smí být nejvýše 0,01 % hm. Toto omezení 
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se nevztahuje na kone�né výrobky, ve kterých se používají stabilizátory s obsahem kadmia z 
bezpe�nostních d
vod
.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

17. Kadmium a jeho slou�eniny se nesmí používat k povrchové úprav� kovových stroj
 a za�ízení a 
jejich sou�ástí, pokud jsou tyto stroje a za�ízení používány v následujících odv�tvích nebo 
postupech: výroba potravin, zem�d�lství, chladírenství a mrazírenství, tisk a vazba knih, výroba 
domácích pot�eb, nábytku, sanitárního zboží, úst�edního vytáp�ní a klimatiza�ního za�ízení, papíru 
a lepenky, textilu a od�v
, pr
myslových manipula�ních za�ízení a stroj
, výroba silni�ních, 
železni�ních, zem�d�lských vozidel a plavidel. Omezení se nevztahují na výrobky a jejich sou�ásti 
a za�ízení používané v letectví, kosmickém výzkumu, d
lní �innosti a v jaderném pr
myslu, kde 
jejich používání vyžaduje vysoké bezpe�nostní požadavky, a dále v bezpe�nostním vybavení 
silni�ních a zem�d�lských vozidel, železni�ního parku a plavidel. Omezení se nevztahují také na 
elektrické kontakty ve všech oblastech použití, vzhledem k vyžadované spolehlivosti za�ízení, na 
kterém jsou instalovány.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

18. Nikl a jeho slou�eniny se nesmí používat u výrobk
 ur�ených k p�ímému a dlouhodobému styku s 
pokožkou, pokud rychlost uvol�ování niklu z t�chto �ástí výrobk
 je vyšší než 0,5 �g.cm-2.týden-1. 
Nikl a jeho slou�eniny se nesmí používat v t�ch �ástech souprav, které se vkládají do 
propíchnutých �ástí lidského t�la, pokud rychlost uvol�ování niklu z t�chto �ástí výrobk
 není 
nižší než 0,2 �g.cm-2.týden-1.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

19. Dehtové oleje a destiláty (kreosot, kreosotový olej, naftalenové oleje, acenaftenová frakce, 
anthracenový olej, fenoly z uhelného dehtu, apod.) se smí používat pro úpravu d�eva, pokud 
obsahují: 

� nejvýše 0,005 % hm. benzo(a)pyrenu, nebo 
� nejvýše 3 % hm. vodou extrahovatelných fenol
 

Tyto látky a p�ípravky vyhovující uvedenému omezení smí být uvád�ny na trh pouze v obalech 
menších než 20 l s textem: „Pouze pro použití v pr
myslových za�ízeních nebo pro ošet�ení 
provád�né profesionály“ a nesmí se prodávat spot�ebitel
m. Pr
myslovým použitím se rozumí 
použití nap�. na železnicích, pro elektrická a telekomunika�ní vedení, pro oplocení, v p�ístavech a 
na vodních cestách. Zákaz uvád�ní na trh se nevztahuje na d�evo ošet�ené uvedenými látkami p�ed 
31.12.2002. V žádném p�ípad� se však nesmí takto ošet�ené d�evo používat uvnit� budov, 
v hra�kách, na h�ištích, v parcích, zahradách, p�i výrob� zahradního nábytku, nádob ur�ených pro 
p�stitelské ú�ely apod.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

20. Volné chlorované alifatické uhlovodíky (chloroform, tetrachlormethan, 1,1,2-trichlorethan, 
1,1,2,2-tetrachlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, pentachlorethan, 1,1-dichlorethylen, 1,1,1-
trichlorethan) se nesm�jí používat v látkách a p�ípravcích, které jsou ur�eny k prodeji 
spot�ebitel
m nebo které se používají plošn� k �išt�ní povrch
 a látek v koncentracích 0,1 %hm. 
nebo v�tších. Toto omezení se nevztahuje na definované lé�ivé a veterinární p�ípravky a 
kosmetické prost�edky. Látky a p�ípravky obsahující rovnou nebo v�tší koncentraci t�chto látek 
než 0,1 %hm. mohou být používány pouze pro použití v pr
myslových za�ízeních.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

21. Chlorované alkany C10 – C13 (chlorované parafiny s krátkým �et�zcem) (SCCP) se nesm�jí 
uvád�t na trh pro použití jako látky nebo jako složky jiných látek nebo p�ípravk
 v koncentraci 
vyšší než 1 % p�i zpracování kov
 a p�i extrakci tuk
 z k
že.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

22. Hexachlorethan se nesmí používat ve výrob� nebo zpracování neželezných kov
.  
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(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

23. Nonylfenol a nonylfenol ethoxylát se nesm�jí uvád�t na trh nebo používat jako látka nebo jako 
složka p�ípravku v koncentracích rovných 0,1 % hm. nebo vyšších pro tato použití: 

� �išt�ní v pr
myslu a institucích s výjimkou kontrolovaných uzav�ených systém
 chemického 
�išt�ní a systém
 �išt�ní zvláštním postupem, kde se kapalina recykluje nebo spaluje 

� �išt�ní v domácnostech 
� zpracování textilií a k
že s výjimkou zpracování bez únik
 odpadní vody nebo úplným 

odstran�ním organických podíl
 p�ed biologickým �išt�ním odpadní vody (odmašt�ní ov�ích 
kožešin) 

� emulgátor p�i omývání struk
 v zem�d�lství 
� zpracování kov
 s výjimkou použití v kontrolovaných uzav�ených systémech, kde se prací 

voda recykluje nebo spaluje 
� výroba celulosy a papíru 
� kosmetické prost�edky a jiné p�ípravky pro osobní pé�i s výjimkou spermicid
 
� složky obchodních úprav pesticid
 a biocid
 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

24. Od 15.6.2007 se nesmí toluen uvád�t na trh nebo používat jako látka nebo složka p�ípravk
 
v koncentraci rovné 0,1 % hm. nebo vyšší v lepidlech a barvách ve sprejích, které jsou ur�eny 
k prodeji spot�ebitel
m.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

25. Od 15.6.2007 se nesmí trichlorbenzen uvád�t na trh nebo používat jako látka nebo složka 
p�ípravk
 v koncentraci rovné 0,1 % hm. nebo vyšší pro všechny zp
soby použití vyjma 
vyjmenovaných použití p�i chemické výrob�: jako meziprodukt syntézy, jako rozpoušt�dlo 
v procesu chlorace v uzav�ených systémech a p�i výrob� 1,3,5-trinitro – 2,4,6-triaminobenzenu 
(TATB).  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

26. Nastavovací oleje se nesm�jí od 1.1.2010 uvád�t na trh a používat p�i výrob� pneumatik nebo 
jejich �ástí, obsahují-li: 
� více než 1 mg/kg BaP nebo 
� více než 10 mg/kg sumy následujících PAU: BaP, BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA, 

DbahA 

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

27. Ftaláty: DEHP, DBT a BBP se nesm�jí používat jako látky nebo složky p�ípravk
 v koncentraci 
vyšší než 0,1 % hm. v m�k�ených plastových materiálech sloužících k výrob� hra�ek a p�edm�t
 
pro pé�i o d�ti. Hra�ky a p�edm�ty pro pé�i o d�ti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 
0,1 % hm. v m�k�ených plastových materiálech, se nesm�jí uvád�t na trh.  

(§ 26 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní a p�íloha XVII na�ízení ES �. 1907/2006) 

28. Prací prost�edky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hm. se nesm�jí uvád�t na 
trh a prodávat spot�ebitel
m. Toto omezení se nevztahuje na prací prost�edky používané pro praní 
v pr
myslu a institucích, které je provád�né školenými pracovníky, a dále se nevztahuje na prací 
prost�edky ur�ené pro vývoz nebo pro distribuci do jiných �lenských zemí ES.  

(§ 2 vyhlášky �.139/2009 Sb., podle § 26 odst. 3 zákona �. 356/2003 Sb., v platném zn�ní). 

29. Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prost�edek je povinna zajistit, aby sou�et koncentrací 
olova, kadmia, rtuti a chromu s oxida�ním �íslem VI v obalu nebo obalovém prost�edku 
nep�ekro�il hodnotu 100 mikrogram
.g-1.  

(§ 4 odst. 1 písm. b) zákona �. 477/2001 Sb., v platném zn�ní) 
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30. Vybrané nebezpe�né látky nesmí být p�ítomny v kosmetických prost�edcích nebo je jejich 
p�ítomnost omezena.  

31. (§ 1 odst. 2 vyhlášky �. 26/2001 Sb., v platném zn�ní) 

Opat	ení v ochran� ovzduší  
32. Provozovatelé stacionárních zdroj
 a za�ízení vypoušt�jících emise t�kavých organických látek, 

které stanoví vyhláška �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní jsou povinni dodržet podmínky provozu, 
prahové spot�eby rozpoušt�del a emisní limity vyjád�ené jako emisní limit dané skupiny látek, 
limitní m�rná výrobní emise nebo emisní limit fugitivních emisí.  

(p�íloha �. 2 vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní podle § 54 odst. 9 zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní) 

33. Odmaš	ování a �išt�ní povrch
 kov
, elektrosou�ástek a jiných materiál
 a výrobk
 organickými 
rozpoušt�dly s látkami karcinogenními, mutagenními, toxickými pro reprodukci a 
halogenovanými organickými rozpoušt�dly nesmí být provád�no mimo uzav�ený prostor 
s odsáváním odpadního plynu. Tato za�ízení musí být vybavena systémem záchytu par s úplnou 
recyklací organických rozpoušt�del p�i pln�ní emisních limit
 VOC a limitu fugitivní emise. 

(p�íloha �. 2 vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní v souladu s § 55 zákona �. 86/2002 Sb.) 

34. Všechna za�ízení pro chemické �išt�ní od�v
 musí být vybavena systéme záchytu par s úplnou 
recyklací organických rozpoušt�del.  

(p�íloha �. 2 vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní v souladu s § 55 zákona �. 86/2002 Sb.) 

35. Maximální prahové hodnoty obsahu t�kavých látek pro jednotlivé podkategorie produkt
 barev a 
lak
 jsou limitovány: v I. Etap� od 1.1.2007 a ve II. Etap� od 1.1.2010.  

(p�íloha �. 14 �ást II vyhlášky �. 355/2002 Sb., v platném zn�ní v souladu s § 55 zákona �. 
86/2002 Sb.) 

36. Zdroje zne�iš	ování ovzduší a jmenovit� ur�ené zdroje podle § 12 vyhlášky jsou povinny spl�ovat 
obecné emisní limity zne�išt�ní ovzduší pro vybrané zne�iš	ující látky a jejich stanovené skupiny 
(zahrnuje t�žké kovy – Hg, Th, Cd, Be, As, Co, Ni, Se, Te, Cr, Pb, Zn, Cu, Mn, V, Sn, dále 
amoniak a vybrané organické slou�eniny, mj. –PAU, PCB, benzen, vinylchlorid, 1,2-DCE, TCM, 
chloroform, TCE, PCE, fenol, kresoly, nitrobenzen, chlorbenzen, dichlorbenzen, toluen, xyleny, 
naftalen, HCH, HCB, TCB).  

(§ 3 a § 12 vyhlášky �. 205/2009 Sb. podle § 55 odst. 2 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní) 

37. Nejpozd�ji do 31.12.2012 mají být dosaženy cílové imisní limity zne�išt�ní ovzduší stanovených 
z vybraných zne�iš	ujících látek pro arsen, kadmium, nikl a BaP.  

(§ 4 odst. 3 a p�íloha �. 1, �ást C na�ízení vlády �. 597/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona 
�. 86/2002 Sb., v platném zn�ní) 

38. Spalovny a spoluspalovací za�ízení se projektují, staví, vybavují a provozují tak, aby obsah 
zne�iš	ujících látek v odpadním plynu byl v souladu se specifickými emisními limity.  

(§ 5 na�ízení vlády �. 354/2002 Sb., v platném zn�ní) 

39. Odpadní vody vypoušt�né ze za�ízení na �išt�ní odpadních plyn
 musí vyhovovat stanoveným 
limitním hodnotám.  

(p�íloha �. 4 na�ízení vlády �. 354/2002 Sb., v platném zn�ní) 

40. Tetrachlormetan a 1,1,1-trichloretan, které jsou na seznamu regulovaných látek podle na�ízení 
(ES) �. 2037/2000, v platném zn�ní, nesmí být z d
vodu ochrany ozónové vrstvy zem� v �R 
vyráb�ny, dováženy, vyváženy, dodávány na trh nebo používány, vyjma p�ípad
 a v kvótách tímto 
na�ízením výslovn� uvedených. Zárove� je pot�eba splnit další náležitosti týkající se držení, 
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znovuzískávání t�chto látek a provozování za�ízení používajících tyto látky dle výše uvedeného 
na�ízení ES a Hlavy III zákona o ochran� ovzduší.  

(Na�ízení ES �. 2037/2000, v platném zn�ní a Hlava III zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní) 

41. Pro jednotlivé kategorie zdroj
 zne�iš	ování ovzduší a vybrané druhy výrob jsou stanoveny 
emisní limity zahrnující z vybraných zne�iš	ujících látek t�kavé organické látky (VOC), 
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), 1,2-DCE, VC, PVC, TK a HF. U vyjmenovaných 
zdroj
 jsou stanoveny rovn�ž technické podmínky provozování zdroj
.  

(§ 4 odst. 1 na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona �. 86/2002 Sb., v platném 
zn�ní) 

42. Za�ízení chemických provoz
 koksoven je t�eba zabezpe�it proti únik
m VOC do vn�jšího 
ovzduší. Voda z p�ímého chlazení plynu nesmí být v p�ímém styku s ovzduším. Vypoušt�ní 
koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Je pot�eba trvale zajiš	ovat t�snost dve�í 
koksárenských komor. Od 1.1.2010 musí být nad to p�i vytla�ování koksu z komor odpadní plyny 
jímány a zavád�ny do odprašovacího za�ízení a hasící v�že musí být vybaveny p�epážkami na 
snižování emisí. Je stanoven emisní limit pro koksování a vytla�ování koksu v ukazateli PAU.  

(§ 4 odst. 1 a p�íloha �. 1 na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní) 

43. Je stanovena m�rná výrobní emise rtuti pro výrobu chloru, která �iní 1 g rtuti na tunu výrobní 
kapacity chloru. Pro velký zdroj zne�iš	ování ovzduší, na který bylo vydáno pravomocné stavební 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí po 14.8.2002, platí m�rná výrobní emise rtuti 0,01 g.t-1.  

(§ 4 odst. 1 a p�íloha �. 1 na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní) 

44. Emise VOC do ovzduší z tepelných proces
 p�i výrob� uhlíkatých materiál
 je t�eba odvád�t do 
za�ízení k omezování emisí.  

(§ 4 odst. 1 a p�íloha �. 1 na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní) 

45. P�i p�e�erpávání látek, které mají tlak par v�tší než 1,32 kPa p�i teplot� 293,15 K (stá�ení, pln�ní 
mobilních zásobník
 ze skladovacích nádrží) je t�eba zajistit zachycování, zp�tné vrácení a 
odstra�ování par t�chto látek s ú�inností nejmén� 99 %. 

(§ 4 odst. 1 a p�íloha �. 1 na�ízení vlády �. 615/2006 Sb. podle § 55 odst. 1 zákona �. 86/2002 Sb., 
v platném zn�ní) 

46. Maximální obsah polychlorovaných bifenyl
 v kapalném palivu nesmí p�ekro�it 5 mg.kg-1.  

(§ 4 odst. 3 vyhlášky �. 13/2009 Sb. podle § 55 odst. 3 zákona �. 86/2002 Sb., v platném zn�ní) 

Opat	ení v zem�d�lství a rostlinoléka	ské pé�i 
47. V zem�d�lství uplat�ovat agroenvironmentální opat�ení, z nichž k podopat�ením šetrným 

k životnímu prost�edí náleží ekologické zem�d�lství a integrovaná produkce.  

(§ 2 na�ízení vlády �. 79/2007 Sb., v platném zn�ní) 

48. Fyzická nebo právnická osoba, která p�stuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, 
rostlinné produkty nebo jiné p�edm�ty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je 
užívá z jiného právního d
vodu, jsou povinni používat k ošet�ování rostlin, rostlinných produkt
 
a jiných p�edm�t
 proti škodlivým organism
m pouze p�ípravky, další prost�edky a mechaniza�ní 
prost�edky povolené k používání podle zákona, a to zp
sobem, který nepoškozuje okolní porost, 
zdraví lidí a zví�at nebo životní prost�edí.  

(§ 3 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní) 
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49. P�ípravek na ochranu rostlin, vyjma vyjmenovaných p�ípad
, m
že být uvád�n na trh a používán 
pouze, je-li registrován rostlinoléka�skou správou.  

(§ 31 odst. 1 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní). 

50. P�ípravky nesmí být používány v rozporu s údaji, jimiž jsou ozna�eny podle p�íslušného 
rozhodnutí o jejich registraci, s výjimkou rozší�eného použití (§ 37 odst. 1) nebo použití pro ú�ely 
výzkumu a vývoje (§ 44) nebo zkoušení (§ 45); p�i jejich aplikaci: 

� nesmí být p�ekro�ena nejvyšší dávka ani nesmí být zkráceny bezpe�nostní lh
ty uvedené 
v návodu k použití, 

� nesmí být postupováno v rozporu s pokyny k ochran� zdraví lidí a zví�at, vod, v�el, zv��e, 
vodních organism
 a p
dních organism
, uvedenými v návodu k použití. 

(§ 49 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní) 

51. P�ípravky na ochranu rostlin, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci ozna�eny standardními 
v�tami pro specifickou rizikovost R50 až R53 (pro vodní organismy nebo vodní prost�edí), sm�jí 
být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylu�ují, že tyto 
p�ípravky p�i aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny v�trem do t�chto vod nebo do nich budou 
následn� splaveny dešt�m.  

(§ 51 odst. 3 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní) 

52. Uvád�ní na trh a pro použití slou�enin rtuti: oxidu rtu	natého, chloridu rtu	natého, ostatních 
anorganických slou�enin rtuti, alkyl rtu	natých slou�enin, alkoxyalkyl- a arylrtu	natých slou�enin, 
jako ú�inných látek p�ípravk
 na ochranu rostlin, se zakazuje.  

(§ 20 vyhlášky �. 329/2004 Sb. podle § 52 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní) 

53. Uvád�ní na trh a pro použití aldrinu, dieldrinu, endrinu, DDT, HCH obsahujícího mén� než 
99,0 % gama isomeru, hexachlorbenzenu, 1,2-dichlorethanu a quintozenu obsahujícího více než 1 
mg.kg-1 HCB nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu jako ú�inné látky p�ípravk
 na ochranu 
rostlin se zakazuje.  

(§ 20 vyhlášky �. 329/2004 Sb. podle § 52 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní) 

54. Ú�innou látku ur�enou pro použití v biocidním p�ípravku mohou právnické a podnikající fyzické 
osoby uvést na trh jen za podmínek stanovených v § 8 zákona, a biocidní p�ípravek mohou tyto 
osoby uvést na trh jen na základ� povolení Ministerstva zdravotnictví.  

(§ 3 odst. 1 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní) 

55. Biocidní p�ípravky nesmí obsahovat jiné ú�inné látky než ú�inné látky uvedené v seznamu 
ú�inných látek a v seznamu ú�inných látek s nízkým rizikem. Dále nesm�jí biocidní p�ípravky 
obsahovat jiné základní látky než základní látky uvedené v seznamu základních látek. (§ 3odst. 2 
zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní). V sou�asnosti nesmí biocidní p�ípravky obsahovat jiné 
ú�inné látky než ty, které jsou uvedeny v p�íloze �. II na�ízení Komise (ES) �. 1451/2007, a to do 
14.5.2010.  

(§ 35 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní) 

56. Biocidní p�ípravek klasifikovaný jako vysoce toxický, toxický, karcinogen nebo mutagen 1. a 2. 
kategorie nelze povolit pro prodej nebo používání spot�ebiteli.  

(§ 7 odst. 3 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní a na�ízení (ES) REACH �. 1907/2007) 

57. Povolení k uvedení biocidního p�ípravku na trh podle § 4 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní 
se dává max. na dobu 10 let od prvního nebo obnoveného za�azení ú�inné látky do seznamu 
ú�inných látek nebo do seznamu ú�inných látek s nízkým rizikem pro daný typ biocidního 
p�ípravku.  

(§ 7 odst. 7 zákona �. 120/2002 Sb., v platném zn�ní) 
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58. Hnojiva a substráty mohou být uvád�ny do ob�hu a aplikovány, pokud spl�ují limitní hodnoty 
rizikových prvk
.  

(§ 1 odst. 1 vyhlášky �. 474/2000 Sb., v platném zn�ní podle § 3 odst. 5 zákona �. 156/1998 Sb.) 

59. Obsah škodlivin ve vyt�žených zeminách a hlušinách v�etn� sediment
 z vodních nádrží a koryt 
vodních tok
 je pro ú�ely jejich využití k úpravám povrchu terénu a k zavážení podzemních 
prostor limitován.  

(p�íloha 9 zákona �. 156/1998 Sb., v platném zn�ní) 

60. Hnojiva a pomocné látky nesm�jí být používány na zem�d�lské p
d� a lesních pozemcích, pokud 
je p
da, na kterou mají být použity zaplavená, p�esycená vodou, pokrytá vrstvou sn�hu v�tší než 5 
cm nebo je promrzlá tak, že povrch p
dy do hloubky 5 cm p�es den nerozmrzá. To se nevztahuje 
na hnojení vedlejšími nebo hlavními produkty p�i p�stování rostlin a na ponechání výkal
 a mo�i 
hospodá�ských zví�at na zem�d�lské p
d�.  

(§ 9 odst. 2 písm. d) zákona �. 156/1998 Sb., v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

61. Na zem�d�lské p
d� lze používat sedimenty, pokud: 

� hodnoty koncentrací rizikových prvk
 a rizikových látek v nich nep�esahují limitní hodnoty 
stanovené v p�íloze �. 1 vyhlášky, 

� koncentrace vybraných rizikových prvk
 a rizikových látek v p
d� nep�esahují limitní 
hodnoty stanovené v p�íloze �. 3 vyhlášky, 

� a spl�ují další podmínky stanovení § 3 vyhlášky (dodržení aplika�ní dávky, doby od 
posledního použití sedimentu na daný pozemek, aj.) 

(§ 3 vyhlášky �. 257/2009 Sb. podle § 9 odst. 10 zákona �. 156/1998 Sb., v platném zn�ní) 

62. P�i aplikaci tekutých statkových hnojiv (kejda, mo�
vka) nebo kapalných organických hnojiv na 
povrch orné p
dy se hnojiva zapracovávají do p
dy nejpozd�ji do 24 hodin (s výjimkou 
�ádkového p�ihnojování porost
 hadicovými aplikátory). Po aplikaci tuhých statkových hnojiv 
nebo tuhých organických hnojiv na povrch p
dy se zapracovávají hnojiva nejpozd�ji do 48 hodin. 

(§ 5 odst. 4 vyhlášky �. 274/1998 Sb., v platném zn�ní podle § 16 písm. c) zákona �. 156/1998 Sb., 
v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

63. P�i používání hnojiv, pomocných p
dních látek, pomocných rostlinných p�ípravk
 a substrát
 
nesmí dojít k p�ímému vniknutí �i ke splachu hnojiva, pomocné p
dní látky, pomocného 
rostlinného p�ípravku nebo substrátu do povrchových vod a na sousední pozemky.  

(§ 5 odst. 1 vyhlášky �. 274/1998 Sb. podle § 16 písm. c) zákona �. 156/1998 Sb., v platném zn�ní 
a na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

64. Podlaha staveb pro skladování p�ípravk
 na ochranu rostlin musí být nepropustná pro kapaliny, 
vyspádována do samostatné bezodtokové jímky. Kanaliza�ní systém musí být �ešen jako odd�lený 
pro srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované p�ípravky.  

(§ 53 odst. 6 vyhlášky �. 268/2009 Sb., podle § 194 písm. a) zákona �. 183/2006 Sb.) 

65. Jímky na skladování tekutých statkových hnojiv musí kapacitn� odpovídat minimáln� �ty�m�sí�ní 
skute�né produkci u kejdy a t�ím�sí�ní produkci u mo�
vky a hnoj
vky, a to v závislosti na 
klimatických a pov�trnostních podmínkách. P�i provozu jímek a nádrží se zamezí p�ítoku 
povrchových a srážkových vod do jímky, pokud není v kolauda�ním rozhodnutí uvedeno jinak.  

(§ 4 odst. 2 vyhlášky �. 274/1998 Sb., v platném zn�ní podle § 16 písm. c) zákona �. 156/1998 Sb., 
v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

66. Kapalná organická a organominerální hnojiva se skladují v nepropustných nádržích nebo jímkách. 
P�i jejich provozu se zamezí p�ítoku povrchových nebo srážkových vod, pokud není 
v kolauda�ním rozhodnutí uvedeno jinak. Voln� ložená tuhá a organominerální hnojiva se skladují 
ve stavbách s vylou�ením p�ítoku povrchových nebo srážkových vod, jejichž sou�ástí je sb�rná 
jímka tekutého podílu.  
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(§ 3a vyhlášky �. 274/1998 Sb., v platném zn�ní podle § 16 písm. c) zákona �. 156/1998 Sb., 
v platném zn�ní na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

67. Kapacita skladovacích prostor pro tuhá statková hnojiva musí odpovídat jejich skute�né produkci 
za 6 m�síc
. Na zem�d�lské p
d� mohou být suchá statková hnojiva uložena nejdéle po dobu 24 
m�síc
.  

(§ 4 odst. 1 vyhlášky �. 274/1998 Sb., v platném zn�ní podle § 16 písm. c) zákona �. 156/1998 Sb., 
v platném zn�ní na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

68. Stavby pro hospodá�ská zví�ata v�etn� doprovodných staveb se základním zabezpe�ením musí 
zamezit samovolnému proniknutí látek ohrožujících jakost vod ze staveb a jejich sou�ástí do 
okolního terénu a podloží a následn� do povrchových a podzemních vod. Další dopl�kové 
zabezpe�ení je požadováno u t�chto staveb umíst�ných v oblastech se zvýšenou ochranou vod a 
v ochranných pásmech 

(§ 50 odst. 5 a 6 vyhlášky �. 268/2009 Sb. podle § 194 písm. a) zákona �. 183/2006 Sb. a na�ízení 
vlády �. 479/2009 Sb.) 

69. Ve zranitelných oblastech je používání dusíkatých hnojiv a statkových hnojiv omezeno. Množství 
celkového dusíku aplikovaného ro�n� na zem�d�lskou p
du v pr
m�ru zem�d�lského podniku 
p�ekro�it limit 170 kg.ha-1, p�i zapo�tení zem�d�lské p
dy vhodné k aplikaci.  

(§ 8 odst. 1 na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., v platném zn�ní k provedení § 33 zákona 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní a na�ízení vlády �. 479/2009 Sb.) 

70. Ve zranitelných oblastech uložení tuhých statkových a tuhých organických hnojiv p�ímo na 
zem�d�lském pozemku je p�ípustné nejdéle po dobu 12 m�síc
, pokud: 

� je zajišt�na bezpe�nost jakosti povrchových a podzemních vod 
� složišt� je vzdáleno minimáln� 50 m od útvaru povrchových vod 
� složišt� je uloženo na p
d�, která nebyla meliorována nebo která není zamok�enou p
dou 
� je zabrán�no odtoku hnoj
vky a p�ítoku povrchové vody vyhloubením záchytných brázd o 

hloubce nejmén� 0,4 m ve svahu pod a nad složišt�m 
� je statkové hnojivo urovnáno ve vrstv� o minimální výšce 1,5 m, p�i orientaci složišt� delší 

stranou ke spádnici. 

Uložení hnojiva na stejném míst� je možné opakovat nejd�íve po �ty�ech letech, po provedení 
kultivace p
dy tohoto zem�d�lského pozemku. 

(§ 9 odst. 3 na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., v platném zn�ní k provedení § 33 zákona �. 254/2001 
Sb., v platném zn�ní) 

71. Ve zranitelných oblastech je pot�eba provád�t vhodná agrotechnická protierozní opat�ení 
p�ispívající ke snižování bodového, difúzního a plošného zne�išt�ní povrchových vod: 

� Na svažitých pozemcích (nad 7°), které p�ímo sousedí s útvary povrchových vod nebo 
nacházejících se od nich ve vzdálenosti menší než 25 m, vylou�it p�stování široko�ádkových 
plodin.  

� Nepoužívat hnojiva obsahující dusík a statková hnojiva ve stanoveném období. 
� Na p
dních blocích se sklonitostí nad 7° se musí nejmén� 25 m od b�ehové �áry vodního toku 

nebo jiného vodního útvaru zachovat ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá hnojiva 
s rychle uvolnitelným dusíkem. 

� Na zem�d�lských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí nad 7° je p�i 
používaných dusíkatých hnojiv omezena jednorázová dávka na 80 kg dusíku na 1 ha. 

� Na zem�d�lských pozemcích s ornou p
dou se sklonitostí nad 12° se nesmí používat žádná 
dusíkatá hnojiva, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv 
zapravených do p
dy do 24 hodin po jejich použití. 

� Na zem�d�lských pozemcích p�ímo sousedících s útvary povrchových vod zachovávat 
ochranný pás nehnojené p
dy o ší�ce nejmén� 3 m od b�ehové �áry. V p�ípad� takovýchto 
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pozemk
 se sklonitostí nad 7° má ší�ka ochranného pásu �init min. 25 m od b�ehové �áry 
s tím, že v n�m nebudou použita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem. 

(§ 11 a § 12 na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., v platném zn�ní k provedení § 33 zákona 
�. 254/2001Sb., v platném zn�ní) 

72. Ve zranitelných oblastech musí být kapacita skladovacích prostor dostate�ná i pro uskladn�ní 
statkových hnojiv v období zákazu hnojení podle p�ílohy �. 2 na�ízení a v období, kdy nelze hnojit 
s ohledem na p
dn� klimatické podmínky v zranitelné oblasti a p�stované plodiny (platí do 
1.1.2014). Kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva musí odpovídat pot�eb� uskladn�ní 
jejich šestim�sí�ní produkce (platí od 1.1.2014). 

(§ 9 odst. 1 a odst. 2 na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., v platném zn�ní k provedení § 33 zákona 
�. 254/2001 Sb., v platném zn�ní) 

73. Mimo zranitelnou oblast lze tuhé statkové hnojivo skladovat p�ed jeho použitím na zem�d�lské 
p
d� nejdéle po dobu 24 m�síc
. 

(§ 4 odst. 1 vyhlášky �. 274/1998 Sb., v platném zn�ní) 

Opat	ení v odpadovém hospodá	ství 
74. P
vodci odpadu jsou povinni zabezpe�it odpady p�ed únikem a vykonávat kontrolu vliv
 

nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prost�edí. S nebezpe�nými odpady m
že p
vodce 
nakládat pouze na základ� souhlasu místn� p�íslušného správního ú�adu.  

(§ 16 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

75. Obce jsou povinny zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpe�né složky 
komunálního odpadu, nap�. zbytky nát�rových hmot a spot�ební chemie, rozpoušt�dla, zá�ivky, 
apod. Obec má ze zákona povinnost zajišt�ní míst k odkládání nebezpe�ných složek komunálního 
odpadu (tzv. sb�rné dvory) a odvozu takového odpadu oprávn�nou osobou.  

(§ 17 odst. 3 až 4 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

76. Motivovat ve�ejnost k odd�lenému sb�ru nebezpe�ných složek komunálního odpadu.  

(§ 1 na�ízení vlády �. 197/2003 Sb. podle § 42 odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

77. Snížit m�rnou produkci nebezpe�ných odpad
 o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s 
p�edpokladem dalšího snižování.  

(§ 1 na�ízení vlády �. 197/2003 Sb. podle § 42 odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

78. Každé za�ízení k využívání, odstra�ování, sb�ru a výkupu odpad
 musí být vybaveno mj. 
monitorovacím systémem p�edpokládaných dopad
 provozu za�ízení na jednotlivé složky 
životního prost�edí v�etn� pracovního prost�edí odpovídajícím typu za�ízení a druh
m odpad
, se 
kterými je v n�m nakládáno.  

(§ 4 vyhlášky �. 383/2001 Sb., v platném zn�ní k provedení �ásti 3 zákona �. 185/2001 Sb., 
v platném zn�ní) 

79. Sklady svým provedením a organizací provozu musí zabezpe�it, že nedojde k ohrožení zdraví 
�lov�ka a poškození žádné ze složek životního prost�edí.  

(§ 7 odst. 2 písm. b) vyhlášky �. 383/2001 Sb., v platném zn�ní k provedení �ásti 3 zákona 
�. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

80. Popílky ze spaloven nebezpe�ných odpad
 lze ukládat pouze v odd�leném sektoru skládky po 
jejich p�edchozí úprav� stabilizací.  

(§ 8 vyhlášky �. 294/2005 Sb. k provedení �ásti 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

81. Technické požadavky na skládky odpad
 v�etn� podmínek pro jejich umíst�ní, technické 
zabezpe�ení provozu skládek, t�sn�ní, monitoring a podmínek jejich uzav�ení a rekultivace se 
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pokládají za spln�né, odpovídají-li p�íslušným technickým normám. Na skládky odpad
 se odpady 
ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k 
narušení t�snosti, stability a konstrukce skládky.  

(§ 3 vyhlášky �. 294/2005 Sb. k provedení �ásti 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

82. Vybrané odpady v�etn� biocid
, lé�iv a radionuklid
 je zakázáno ukládat na skládky všech 
skupin.  

(§ 4 odst. 4 vyhlášky �. 294/2005 Sb. k provedení �ásti 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

83. Umíst�ní a technické provedení skládky odpad
 musí zajistit ochranu životního prost�edí po celou 
dobu provozu skládky i po jeho ukon�ení a podmínky pro rekultivaci skládky a následné využití 
skládkového prostoru v souladu se schválenou územn� plánovací dokumentací. Souhlas s 
provozováním skládky nebezpe�ných odpad
 se ud�luje na dobu ur�itou, nejvýše však na �ty�i 
roky.  

(§ 21 odst. 2 a § 14 odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

84. Provozovatel skládky je povinen zabezpe�it po ukon�ení provozu skládky její asanaci, rekultivaci 
a následnou pé�i a zamezit negativnímu vlivu skládky na životní prost�edí; tyto �innosti musí 
zajiš	ovat z vlastních prost�edk
 a z prost�edk
 finan�ní rezervy po dobu nejmén� 30 let.  

(§ 21 odst. 1 písm. b) zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

85. Obsah rizikových látek a prvk
 v biologicky rozložitelných odpadech je limitován. Hodnocení 
výstup
 ze za�ízení k využívání bioodpad
 se provádí podle kritérií stanovených v p�íloze �. 5. 
Limity se vztahují na jednotlivé druhy výstup
 ze za�ízení k využívání bioodpad
.  

(§ 5 vyhlášky, podle § 33b odst. 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

86. Vlastníci PCB, odpad
 s obsahem PCB a pop�ípad� provozovatelé za�ízení obsahujících PCB, 
mimo provozovatele a vlastníky PCB lehce kontaminovaných za�ízení, jsou povinni do 31.b�ezna 
2009 vypracovat a zaslat ministerstvu plán postupného odstran�ní PCB, odpad
 s PCB a za�ízení 
s obsahem PCB nebo plán dekontaminace odpad
 PCB nebo za�ízení s obsahem PCB pro období 
2009–2010. Tyto plány musí být spln�ny nejpozd�ji do 31.prosince 2010.  

(§ 27 odst. 8 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

87. Získávání PCB z jiných látek za ú�elem jejich op�tovného použití je zakázáno.  

(§ 27 odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

88. Oprávn�ná osoba provozující za�ízení k využívání nebo odstra�ování odpadních olej
 musí 
sledovat ukazatele kvality odpadních olej
, zejména obsah PCB.  

(§ 15 vyhlášky �. 383/2001 Sb., v platném zn�ní k provedení �ásti 3 zákona �. 185/2001 Sb., 
v platném zn�ní) 

89. Zajistit využití 38 % hmotnostních z ro�ního množství olej
 uvedeného na trh do roku 2006 a 
sm��ovat k využití 50 %hm. z ro�ního množství olej
 uvedeného na trh po roce 2010 (do roku 
2012) a zvyšovat množství zp�tn� odebraných odpadních olej
. 

(§ 1 na�ízení vlády �. 197/2003 Sb. podle § 42 odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb.) 

90. Na trh nebo do ob�hu je zakázáno uvád�t: 

� baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hm. rtuti, v�etn� p�ípad
, kdy 
jsou tyto baterie nebo akumulátory zabudovány do elektroza�ízení nebo do jiných výrobk
, s 
výjimkou knoflíkových �lánk
 s obsahem rtuti nep�esahujícím 2 % hm.  

� p�enosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hm. kadmia, v�etn� 
baterií a akumulátor
 zabudovaných do elektroza�ízení nebo do jiných výrobk
, s výjimkou 
jejich použití v nouzových poplašných systémech v�etn� nouzového osv�tlení, 
zdravotnických p�ístrojích nebo bezš�
rových elektrických nástroj
.  
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(§ 31a odst. 1 a 2  zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

91. Výrobce p�enosných, automobilových a pr
myslových baterií nebo akumulátor
 je povinen 
zajistit: 

� na vlastní náklady zp�tný odb�r baterií nebo akumulátor
 od kone�ného uživatele 
� minimální úrove� zp�tného odb�ru 
� z�ídit místa zp�tného odb�ru 
� na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo 

akumulátor
 za použití nejlepších dostupných technik tak, aby za�ízení dosáhlo minimální 
ú�innosti proces
 materiálového využití: 65 % pr
m�rné hmotnosti olov�ných baterií nebo 
akumulátor
, 75 % pr
m�rné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátor
 a 50 % 
pr
m�rné hmotnosti ostatních baterií nebo akumulátor
, a to nejpozd�ji do 26. zá�í 2011. 

(§ 31g, § 31h, § 31i, § 31ja �l. II odst. 12 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

92. Baterie nebo akumulátory nesm�jí být ukládány na skládky všech skupin.  

(§ 31j odst. 4  zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

93. Minimální úrove� zp�tného odb�ru použitých p�enosných baterií nebo akumulátor
 musí 
dosáhnout 25 % do 26. zá�í 2012 a 45 % do 26. zá�í 2016.  

(�l. II odst. 9 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

94. Do roku 2010 pokra�ovat v dalším vyšším materiálovém využití olov�ných akumulátor
 tak, aby 
sb�r a materiálové využití 95 % hm. z celkového množství olov�ných akumulátor
 uvedených na 
trh bylo napln�no v roce 2012.  

(§ 1 na�ízení vlády �. 197/2003 Sb. podle § 42 odst. 1 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

95. Upravené �istírenské kaly nesmí být aplikovány na lesní p
d�, na zem�d�lské p
d�, která je 
sou�ástí chrán�ných území p�írody a krajiny, v pásmu ochrany vodních zdroj
, na zamok�ených a 
zaplavovaných p
dách a na ostatních p
dách v p�ípad�, že obsah vybraných rizikových látek v 
pr
m�rném vzorku p
dy a kalu p�ekra�uje jednu z limitních hodnot stanovených vyhláškou 
�. 382/2001 Sb.  

(§ 33 odst. 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní a § 2 odst. 1 vyhlášky �. 382/2001 Sb., 
v platném zn�ní k tomuto zákonu) 

96. �istírenské kaly musí být zapraveny do p
dy nejpozd�ji do 48 hodin od umíst�ní kal
 na 
zem�d�lskou p
du.  

(§ 1 písm. a) vyhlášky �. 382/2001 Sb., v platném zn�ní podle § 33 odst. 4 zákona �. 185/2001 Sb., 
v platném zn�ní) 

97. Sou�ásti obsahující olovo, rtu	, kadmium a šestimocný chrom a sou�ásti obsahující provozní 
nápln� musí být p�ed nakládáním s autovraky vyjmuty. Výsledná hmota z drcení autovraku nesmí 
vykazovat žádné nebezpe�né vlastnosti.  

(§ 37 odst. 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

98. P�i nakládání s autovraky nesmí dojít k úniku provozních kapalin. Plochy ur�ené k p�ejímce, 
zpracování a skladování autovrak
 musí být zajišt�ny odpovídajícím zp
sobem tak, aby nedošlo 
k ohrožení ani zne�išt�ní povrchových nebo podzemních vod. Místa ke zpracování autovrak
 musí 
být vybavena za�ízením k jímání nebo �išt�ní odpadních vod v�etn� srážkových v souladu 
s vodním zákonem. 

(§ 2 a p�íloha �. 2 vyhlášky �. 352/2008 Sb. podle zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

99. Minerální oleje a oleje ze živi�ných nerost
 (jejichž obsah je min. 70 %), elektrické akumulátory, 
galvanické �lánky a baterie, výbojky a zá�ivky, pneumatiky a chladni�ky používané v 
domácnostech podléhají zp�tnému odb�ru. Vláda m
že v mezích p�íslušných právních p�edpis
 
ES stanovit na�ízením další výrobky, podléhající povinnosti zp�tného odb�ru po jejich použití. 
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(§ 38 odst. 1 a 2 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

100. Výrobce elektroza�ízení musí pro elektroza�ízení pocházející z domácností zajistit jejich zp�tný 
odb�r. Pro elektroza�ízení nepocházející z domácností musí výrobce zajistit jejich odd�lený 
sb�r.  

 (§ 37k zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

101. Výrobce elektrických žárovek nebo svítidel ur�ených pro použití v domácnostech a výrobce 
elektroza�ízení, které náležejí do zákonem vyjmenovaných skupin, zajistí, aby elektroza�ízení 
uvedené na trh po 30.6.2006 neobsahovalo olovo, rtu	, kadmium, šestimocný chrom, PBB a 
PBDE, nejedná-li se o zákonem vyjmenované výjimky.  

(§ 37j odst. 3 zákona �. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

102. Lé�iva nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, poškozená nebo nespot�ebovaná 
musí být  odstran�na v�etn� jejich obal
 tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo 
zví�at anebo životního prost�edí. P�i nakládání s t�mito lé�ivy se postupuje stejn� jako p�i 
nakládání s nebezpe�ným odpadem.  

(§ 88 odst. 1 a odst. 2 zákona �. 378/2007 Sb.) 

103. Nepoužitelná lé�iva odevzdaná fyzickými osobami lékárn� je lékárna povinna p�evzít. 
Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná lé�iva pov��eným osobám.  

(§ 89. 2 zákona �. 378/2007 Sb.) 

104. Odpady uvedené na Seznamu A �ásti 1 p�ílohy V na�ízení (ES) �. 1013/2006 (a také v p�íloze 
VIII Basilejské úmluvy) za�azené jako nebezpe�né podle �l. 1 bodu 1) písm. a) Basilejské 
úmluvy se zakazuje vyvážet. Pro p�epravu ostatních druh
 odpad
 je pot�eba se �ídit výše 
uvedeným na�ízením ES a vyhláškou �. 374/2008 Sb.  

(Na�ízení ES �. 1013/2006 a vyhláška �. 374/2008 Sb. podle § 25odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona 
�. 185/2001 Sb., v platném zn�ní) 

105. P�i nakládání s t�žebním odpadem nesmí být používány procesy a metody, které by mohly 
poškozovat životní prost�edí, zejména pokud jde o jakost vody, ovzduší nebo p
dy. T�žební 
odpad musí být uložen pouze na úložné místo, které se z hlediska možných vliv
 na lidské 
zdraví a životní prost�edí za�azuje do kategorií I nebo II. Úložné místo je možné provozovat 
pouze na základ� povolení obvodního bá�ského ú�adu.  

 (§ 3, §4 a § 8 zákona �. 157/2009 Sb.) 

Opat	ení v doprav� 
106. Silni�ní dopravou je dovoleno p�epravovat pouze nebezpe�né v�ci vymezené mezinárodní 

smlouvou.  

(Dohoda ADR o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí) 

107. Železni�ní dopravou je dovoleno p�epravovat pouze nebezpe�né v�ci vymezené mezinárodní 
smlouvou.  

(RID –  �ádu pro mezinárodní železni�ní p�epravu nebezpe�ného zboží) 

108. Pro vozidla s motory konstruovanými pro použití motorového benzinu olovnatého se používá 
aditiva�ní p�ísada, kterou je draselná s
l alkylované sulfojantarové kyseliny.  

(§ 6 vyhlášky �. 229/2004 Sb. podle § 91 zákona �. 56/2001 Sb., v platném zn�ní) 

109. Prodávat nebo vydávat olovnaté motorové benziny nebo je používat k pohonu motoru vozidla je 
zakázáno.  

(§ 5 odst. 7 zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní) 

Benzen –  v motorovém benzinu je platná maximální mezní hodnota 1 % obj.  
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(§ 4 odst. 2 vyhlášky �. 229/2004 Sb. podle § 91 zákona �. 56/2001 Sb.) 

110. Olovo – v motorovém benzinu je platná maximální mezní hodnota 5 mg.l-1. 

(§ 4 odst. 2 vyhlášky �. 229/2004 Sb. podle § 91 zákona �. 56/2001 Sb.) 

111. Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) – v motorové naft� je platná maximální mezní 
hodnota 11 % hm.  

(§ 4 odst. 4 vyhlášky �. 229/2004 Sb. podle § 91 zákona �. 56/2001 Sb.) 

112. Vlastník �erpací stanice pohonných hmot je povinen zajistit, aby p�i jejím provozu nedošlo 
k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního prost�edí.  

(§ 5 odst. 8 zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní) 

113. �erpací stanice pohonných hmot musí být vybavena rekuperací benzínových par I. a II. stupn�. 

(§ 5 odst. 2 písm. g) zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní) 

114. P�edm�ty a látky, pro jejichž povahu m
že být ohrožena bezpe�nost p�epravovaných osob, v�cí 
nebo životní prost�edí, lze ve vnitrozemské plavb� p�epravovat pouze na základ� povolení 
plavebního ú�adu za ú�asti bezpe�nostního poradce pro p�epravu nebezpe�ných v�cí  

(§ 36 a § 36a  zákona �. 114/1995 Sb., v platném zn�ní) a dalších podmínek (§ 35 –  § 38 
vyhlášky �. 222/1995 Sb., v platném zn�ní) 

115. Plavidla ur�ená k doprav� musí vyhovovat technickým podmínkám zp
sobilosti lodí a dále 
zvláštním podmínkám stanoveným Státní plavební správou.  

(§ 3 odst. 1 vyhlášky �. 223/1995 Sb., v platném zn�ní podle § 52 zákona �. 114/1995 Sb., 
v platném zn�ní) 

116. Plavidla, která nepodléhají evidenci podle § 14 odst. 5 zákona, mohou být provozována na 
vodních cestách, jestliže svojí konstrukcí a technickým stavem neohrožují životní prost�edí.  

(§ 3 odst. 4 vyhlášky �. 223/1995 Sb., v platném zn�ní podle § 52 zákona �. 114/1995 Sb., 
v platném zn�ní) 

Opat	ení ve stavebnictví a v oblasti investic 
117. Zám�ry uvedené v p�íloze �. 1 zákona o posuzování vliv
 na životní prost�edí, Kategorie I, 

podléhají vždy posouzení vlivu na životní prost�edí. Zám�ry uvedené ve stejné p�íloze Kategorie 
II, podléhají posouzení vlivu na životní prost�edí, pokud se ve zjiš	ovacím �ízení stanoví, že 
mohou mít významný vliv na životní prost�edí.  

(§ 4 zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní) 

118. P�edm�tem posuzování vliv
 na životní prost�edí jsou rovn�ž koncepce, které stanoví rámec pro 
budoucí povolení zám�r
 uvedených v p�íloze �. 1 zákona o posuzování vliv
 na životní 
prost�edí.  

(§ 10a zákona �. 100/2001 Sb., v platném zn�ní) 

119. P�i stavební, t�žební a pr
myslové �innosti je t�eba u�init taková opat�ení, aby bylo zabrán�no 
úniku pevných, kapalných a plynných látek, poškozujících zem�d�lský p
dní fond a jeho 
vegeta�ní kryt.  

(§ 8 odst. 1 písm.  e) zákona �. 334/1992 Sb., v platném zn�ní) 

120. Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla p�i respektování hospodárnosti vhodná pro 
ur�ené využití a aby sou�asn� plnila základní požadavky, mezi které náleží i ochrana životního 
prost�edí.  

(§ 8 odst. 1) a § 10 odst. 1) vyhlášky �. 268/2009 Sb., podle § 194 písm. a) zákona 
�. 183/2006 Sb.) 
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121. Stavby podle druhu a pot�eby musí být napojeny na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu, pokud je to 
technicky možné a ekonomicky p�ijatelné. V opa�ném p�ípad� je nutno realizovat za�ízení pro 
zneškod�ování nebo akumulaci odpadních vod.  

(§ 6 vyhlášky �. 268/2009 Sb., podle § 194 písm. a) zákona �. 183/2006 Sb.) 

122. Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvád�t do kanalizace. Žumpa 
nebo malá �istírna se umis	ují tak, aby k nim byl umožn�n p�ístup nebo p�íjezd pro vybírání 
jejich obsahu.  

(§ 24b vyhlášky �. 501/2006 Sb., v platném zn�ní podle § 193 a § 194 písm. a) zákona 
�. 183/2006 Sb.) 

123. Žumpy musí být vodot�sné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. V p�ípad� viditelných pr
sak
 
musí být provedena zkouška t�snosti žumpy. Vyprazd�ování žumpy musí být provád�no podle 
objemu akumula�ního prostoru žumpy. Žumpa musí být �ešena tak, aby bylo možno výhledové 
p�ipojení stavby na kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu ukon�enou �istírnou odpadních vod.  

(§ 4 vyhlášky �. 268/2009 Sb., podle § 194 písm. a) zákona �. 183/2006 Sb.) 

124. Servisy, opravny a �erpací stanice pohonných hmot v�etn� za�ízení pro manipulaci s nimi, dílny, 
sklady, nádrže topných olej
, sb�rny, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které 
mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, nap�. jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky, 
se nesmí umís	ovat v ochranných pásmech I. a II. stupn� vodních zdroj
 sloužících pro 
zásobování pitnou vodou.  

(§ 24 odst. 4 vyhlášky �. 501/2006 Sb., v platném zn�ní podle § 193 a § 194 písm. a) zákona 
�. 183/2006 Sb.) 

125. �erpací stanice pohonných hmot, která není dle stavebního zákona stavbou, nesmí být umíst�na 
v záplavovém území, ochranném pásmu vodního díla, vodního zdroje nebo zdroje p�írodní 
minerální vody, v chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod, ve zvlášt� chrán�ném území nebo 
na pozemku sousedícím s korytem vodního toku.  

(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní) 

126. Manipula�ní plochy �erpacích stanic pohonných hmot, která není dle stavebního zákona 
stavbou,  musí být nepropustné a musí být vyspádovány do záchytné jímky o objemu nejmén� 5 
m3, nebo jiným technickým �ešením je zajišt�no zachycení nebo zneškodn�ní závadných vod. 
Plán opat�ení pro p�ípady havárie musí být schválen vodoprávním ú�adem.  

(§ 5 odst. 2 písm. e), písm. f) a písm. j) zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní) 

127. Provoz �erpacích stanic, které jsou dle stavebního zákona stavbami, je z hlediska životního  
prost�edí ošet�en v rámci stavebního kolauda�ního �ízení. 

   (§ 5 odst. 1 písm. a) zákona �. 311/2006 Sb., v platném zn�ní).“ 
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P�ÍLOHA I A 

Národní seznam relevantních nebezpe�ných látek pro hydrosféru �R 
 

Relevance (A = ano, N = ne) 
�. CAS Ukazatel 

   Voda    Plavenina Sediment   Biota   
Výsledná 
relevance 

1 127-18-4 1,1,2,2-tetrachlorethen A N A   A 
2 79-01-6 1,1,2-trichlorethen A A A   A 
3 87-61-6 1,2,3-trichlorbenzen N A A   A 
4 95-94-3 1,2,4,5-tetrachlorbenzen A A A   A 
5 120-82-1 1,2,4-trichlorbenzen N A A   A 
6 156-59-2 1,2-cis-dichlorethen A A A   A 
7 95-50-1 1,2-dichlorbenzen N A A   A 
8 107-06-2 1,2-dichlorethan A N N   A 
9 540-59-0 1,2-dichlorethen A       A 

10 156-60-5 1,2-trans-dichlorethen N A A   A 
11 108-70-3 1,3,5-trichlorbenzen A A A   A 

12 59440-90-3 
1,3-dichlor-2-prophyl-2,3-dichlor-1-
prophylether A       A 

13 541-73-1 1,3-dichlorbenzen N A A   A 
14 106-46-7 1,4-dichlorbenzen N A A   A 
15 97-00-7 1-chlor-2,4-dinitrobenzen A       A 
16 90-13-1 1-chlornaftalen A A A   A 
17 4901-51-3 2,3,4,5-tetrachlorfenol N A A   A 
18 58-90-2 2,3,4,6-tetrachlorfenol N A A   A 
19 935-95-5 2,3,5,6-tetrachlorfenol N A A   A 
20 576-24-9 2,3-dichlorfenol N A A   A 
21 95-95-4 2,4,5-trichlorfenol N A A   A 
22 88-06-2 2,4,6-trichlorfenol N A A   A 
23 120-83-2 2,4-dichlorfenol N A A   A 
24 94-75-7 2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina A       A 
25 583-78-8 2,5-dichlorfenol A A A   A 
26 606-20-2 2,6-dinitrotoluen A       A 
27 86-65-7 2-aminonaftalen-6,8-disulfonan A       A 
28 148-75-4 2-hydroxynaftalen-3,6-disulfonan A       A 
29 95-57-8 2-monochlorfenol A A A   A 
30 95-77-2 3,4-dichlorfenol N A A   A 
31 128-42-7 4,4'-dinitrostilben(cis)-2,2-disulfonan sodný A       A 
32 99-99-0 4-nitrotoluen A       A 
33 104-40-5 4-nonylfenol N A A   A 
34 1806-26-4 4-oktylfenol N A A   A 
35 140-66-9 4-terciální oktylfenol N A A   A 
36 83-32-9 acenaften A A A   A 
37 34256-82-1 acetochlor A       A 
38 15972-60-8 alachlor A A A   A 
39 309-00-2 aldrin A A A   A 
40 959-98-8 alfa-endosulfan N A A   A 
41 319-84-6 alfa-HCH A A A A A 
42 90-15-3 alfa-naftol A A A   A 
43 7664-41-7 amoniak volný (toxický) A       A 
44 14798-03-9 amonné ionty A       A 
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Relevance (A = ano, N = ne) 
�. CAS Ukazatel 

   Voda    Plavenina Sediment   Biota   
Výsledná 
relevance 

45 62-53-3 anilin A       A 
46 7440-36-0 antimon A A A   A 
47 120-12-7 antracen A A A A A 
48   AOX A A A   A 
49 7440-38-2 arsen A A A A A 
50 1912-24-9 atrazin A A N   A 
51 7440-39-3 baryum A A A   A 
52 25057-89-0 bentazone A       A 
53 71-43-2 benzen A A A   A 
54 56-55-3 benzo(a)antracen A A A A A 
55 50-32-8 benzo(a)pyren A A A A A 
56 205-99-2 benzo(b)fluoranthen A A A A A 
57 191-24-2 benzo(g,h,i)perylen A A A A A 
58 207-08-9 benzo(k)fluoranthen A A A A A 
59 7440-41-7 beryllium A A A   A 
60 319-85-7 beta-HCH A A A A A 
61 135-19-3 beta-naftol A A A   A 
62 63283-80-7 bis(1,3-dichlor-2-propyl)-ether A       A 
63 7774-68-7 bis(2,3-dichlor-1-prophyl)-ether A       A 
64 80-05-7 bisfenol A A A A   A 
65 7440-42-8 bor A A A   A 
66 75-27-4 bromdichlormethan N A A   A 
67 319-86-8 delta-HCH A A A A A 
68 6190-65-4 desethylatrazin A A N   A 
69 117-81-7 di(2-ethylhenxyl)ftalát  DEHP A N N   A 
70 53-70-3 dibenzo(a,h)antracen A A A N A 
71 124-48-1 dibromchlormethan N A A   A 
72 60-57-1 dieldrin N A A   A 
73 75-09-2 dichlormethan A A A   A 
74 330-54-1 diuron A       A 
75 7727-37-9 dusík amoniakální A       A 
76 7727-37-9 dusík dusitanový A       A 
77 14797-65-0 dusitany A       A 
78 60-00-4 EDTA A       A 
79 115-29-7 endosulfan N A A   A 
80 72-20-8 endrin N A A   A 
81 100-41-4 ethylbenzen N A A   A 
82 85-01-8 fenantren A A A A A 
83 108-95-2 fenol A A A   A 
84   fenoly t�kající s vodní parou A       A 
85 206-44-0 fluoranthen A A A A A 
86 86-73-7 fluoren A A A   A 
87 16984-48-8 fluoridy A       A 
88 7723-14-0 fosfor fosfore�nanový A       A 
89 7723-14-0 fosfor veškerý A A A   A 
90 7723-14-0 fosfor veškerý po filtraci A       A 
91 7664-38-2 fosfore�nany A       A 
92 1222-05-5 Galaxolide A       A 
93 58-89-9 gama-HCH A A A A A 
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Relevance (A = ano, N = ne) 
�. CAS Ukazatel 

   Voda    Plavenina Sediment   Biota   
Výsledná 
relevance 

94 76-44-8 heptachlor N A A   A 
95 118-74-1 hexachlorbenzen A A A A A 
96 87-68-3 hexachlorbutadien N A A   A 
97 608-73-1 hexachlorcyklohexan –  sm�s N A A A A 
98 51235-04-2 hexazinon A N N   A 
99 7429-90-5 hliník A A A   A 
100 7782-50-5 chlor celkový A       A 
101 7782-50-5 chlor volný (aktivní) A       A 
102 85535-84-8 chloralkany C10–13 N A A   A 
103 108-90-7 chlorbenzen A A A   A 
104 75-01-4 chlorethen A       A 
105 15545-48-9 chlorotoluron A       A 
106 2921-88-2 chlorpyrifos A A A   A 
107 7440-47-3 chrom veškerý A A A A A 
108 218-01-9 chrysen A N A A A 
109 193-39-5 indeno(1,2,3-c,d)pyren A A A A A 
110 465-73-6 isodrin N A A   A 
111 34123-59-6 isoproturon A       A 
112 7440-43-9 kadmium A A A A A 
113 7440-48-4 kobalt A A A   A 
114 57-12-5 kyanidy veškeré A       A 
115 7439-96-5 mangan veškerý A A A   A 
116 94-74-6 MCPA A       A 
117 7085-19-0 MCPP (mecoprop) A       A 
118 7440-50-8 m�� A A A A A 
129 7440-50-8 m�� rozpušt�ná A       A 
120 67129-08-2 metazachlor A       A 
121 72-43-5 methoxychlor N A A   A 
122 3060-89-7 metobromuron A       A 
123 51218-45-2 metolachlor A       A 
124 19937-59-8 metoxuron A       A 
125 4640-01-1 methyltriclosan A A A A A 
126 108-39-4 m-kresol N A A   A 
127 7439-98-7 molybden A   A   A 
128 81-14-1 Musk keton A       A 
129 91-20-3 naftalen A A A   A 
130 5182-30-9 naftalen-1,3,6-trisulfonan A       A 
131 84100-31-2 naftalen-1,3,7-trisulfonan A       A 
132 1655-29-4 naftalen-1,5-disulfonan A       A 
133 1655-43-2 naftalen-1,6-disulfonan A       A 
134   naftalen-1,7-disulfonan A       A 
135 85-47-2 naftalen-1-sulfonan A       A 
136 92-41-1 naftalen-2,7-disulfonan A       A 
137 120-18-3 naftalen-2-sulfonan A       A 
138   nepolární extrahovatelné látky C10-C40 A       A 
139 7440-02-0 nikl A A A A A 
140 98-95-3 nitrobenzen A       A 
141 25154-52-3 nonylfenoly A A A   A 
142 139-13-9 NTA A       A 
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Relevance (A = ano, N = ne) 
�. CAS Ukazatel 

   Voda    Plavenina Sediment   Biota   
Výsledná 
relevance 

143 53-19-0 o,p'-DDD A A A A A 
144 3424-82-6 o,p'-DDE N A A A A 
145 789-02-6 o,p'-DDT A A A A A 
146 95-48-7 o-kresol N A A   A 
147 29082-74-4 oktachlorstyren N A A   A 
148 7439-92-1 olovo A A A A A 
149 72-54-8 p,p'-DDD A A A A A 
150 72-55-9 p,p'-DDE A A A A A 
151 50-29-3 p,p'-DDT A A A A A 
152 189084-64-8 PBDE100 N A A A A 
153 68631-49-2 PBDE153 N A A A A 
154 207122-15-4 PBDE154 N A A A A 
155 207122-16-5 PBDE183 N A A A A 
156 41318-75-6 PBDE28 N A A A A 
157 5436-43-1 PBDE47 A A A A A 
158 60348-60-9 PBDE99 A A A A A 
159 37680-73-2 PCB 101 A A A A A 
160 31508-00-6 PCB 118 N A A A A 
161 35065-28-2 PCB 138 A A A A A 
162 35065-27-1 PCB 153 A A A A A 
163 35065-29-3 PCB 180 A A A A A 
164 35694-08-7 PCB 194 N A A   A 
165 7012-37-5 PCB 28 A A A A A 
166   PCB 28+31 N A A A A 
167 35693-99-3 PCB 52 A A A A A 
168 1939-36-2 PDTA A       A 
169 608-93-5 pentachlorbenzen A A A   A 
170 87-86-5 pentachlorfenol N A A   A 
171 106-44-5 p-kresol A A A   A 
172 129-00-0 pyren A A A A A 
173 13982-63-3 radium 226 – NL A       A 
174 13982-63-3 radium 226 – RL A       A 
175 7439-97-6 rtu	 A A A A A 
176 7439-97-6 rtu	 po filtraci A       A 
177 7782-49-2 selen A A A   A 
178 122-34-9 simazin N A A   A 
179 7440-22-4 st�íbro A A A   A 
180 100-42-5 styren N A A   A 
181   tenzidy aniontové A       A 
182 5915-41-3 terbuthylazine A       A 
183 886-50-0 terbutryn A N N   A 
184 56-23-5 tetrachlormethan N A N   A 
185 79277-27-3 thifensulfuron-methyl A       A 
186 108-88-3 toluen A A A   A 
187 21145-77-7 Tonalide A       A 
188 9012-63-9 triclosan A A A A A 
189 1582-09-8 trifluralin A A A   A 
190 126535-15-7 triflusulfuron-methyl A       A 
191 67-66-3 trichlormethan (chloroform) A A A   A 
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Relevance (A = ano, N = ne) 
�. CAS Ukazatel 

   Voda    Plavenina Sediment   Biota   
Výsledná 
relevance 

192 7440-61-1 uran A   A   A 
193 7440-62-2 vanad A   A   A 
194 1330-20-7 xyleny (suma -o,-m,-p) A A A   A 
195 7440-66-6 zinek A A A A A 
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P�ÍLOHA I B 

Národní seznam nebezpe�ných látek pro hydrosféru �R nerelevantních 
 

Relevance (N = ne)   �.   CAS Ukazatel 
   Voda    Plavenina Sediment    Biota    

Výsledná 
relevance 

1 71-55-6 1,1,1-trichlorethan N N N   N 
2 79-00-5 1,1,2-trichlorethan N N N   N 
3 75-35-4 1,1-dichlorethen N N N   N 
4 528-29-0 1,2-dinitrobenzen N       N 
5 99-65-0 1,3-dinitrobenzen N       N 
6 89-61-2 1,4-dichlor-2-nitrobenzen N       N 
7 88-73-3 1-chlor-2-nitrobenzen N       N 
8 121-73-3 1-chlor-3-nitrobenzen N       N 
9 100-00-5 1-chlor-4-nitrobenzen N       N 
10 93-76-5 (2,4,5-trichlorfenoxy)octová kyselina N       N 
11 120-36-5 2-(2,4-dichlorfenoxy)propionová kyselina N       N 
12 121-14-2 2,4-dinitrotoluen N       N 
13 87-65-0 2,6-dichlorfenol N N N   N 
14 121-86-8 2-chlor-4-nitrotoluen N       N 
15 95-51-2 2-chloranilín N       N 
16 88-72-2 2-nitrotoluen N       N 
17 95-76-1 3,4-dichloranilín N       N 
18 541-35-5 3,5-dichlorfenol N       N 
19 108-42-9 3-chloranilín N       N 
20   (3-chloranilín + 4-chloranilín) suma N       N 
21 108-43-0 3-monochlorfenol N N N   N 
22 99-08-1 3-nitrotoluen N       N 
23 89-63-4 4-chlor-2-nitroanilín N       N 
24 89-59-8 4-chlor-2-nitrotoluen N       N 
25 106-47-8 4-chloranilín N       N 
26 106-48-9 4-monochlorfenol N N N   N 
27 834-12-8 ametryn N       N 
28 84-50-4 antrachinon-2,6-disulfonan N       N 
29 131860-33-8 azoxystrobin N       N 
30 1563-66-2 carbofuran N       N 
31 21725-46-2 cyanazine (Bladex) N       N 
32 1014-69-3 desmetrin N       N 
33 333-41-5 diazinon N       N 
34 1918-00-9 dicamba N       N 
35 1194-65-6 dichlobenil N       N 
36 60-51-5 dimethoat N       N 
37 60168-88-9 fenarimol N       N 
38 120068-37-3 fipronil N       N 
39 79241-46-6 fluazifop-p-butyl N       N 
40 1024-57-3 heptachlorepoxid-cis N       N 
41 1024-57-3 heptachlorepoxid-trans N       N 
42 13360-45-7 chlorbromuron N       N 
43 470-90-6 chlorfenvinfos N N N   N 
44 36734-19-7 iprodione N       N 
45 98-82-8 isopropylbenzen N       N 
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Relevance (N = ne)   �.   CAS Ukazatel 
   Voda    Plavenina Sediment    Biota    

Výsledná 
relevance 

46 143390-89-0 kresoxim-methyl N       N 
47 1,8,2164 lenacil N       N 
48 330-55-2 linuron N       N 
49 94-81-5 MCPB N       N 
50 57837-19-1 metalaxyl N       N 
51 41394-05-2 metamitron N       N 
52 18691-97-9 methabenzthiazuron N       N 
53 1746-81-2 monolinuron N       N 
54 81-15-2 Musk xylen N       N 
55 13-69-5 N-ethylanilín N    N 
56 111991-09-4 nicosulfuron N       N 
57 298-00-0 parathionmethyl N       N 
58 40487-42-1 pendimethalin N       N 
59 2310-17-0 phosalone N       N 
60 7287-19-6 prometryn N       N 
61 1918-16-7 propachlor N       N 
62 139-40-2 propazin N       N 
63 60207-90-1 propiconazole N       N 
64 23950-58-5 propyzamide N       N 
65 87392-12-9 S-metolachlor N       N 
66 107534-96-3 tebuconazole N       N 
67 75-25-2 tribrommethan N N N   N 
68 10028-17-8 tritium N       N 
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P�ÍLOHA II 

Cíle pro stav povrchové vody a emisní standardy pro odpadní vody 
podle na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., v platném zn�ní 

 

�. CAS-No. Název látky 
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1 15972-60-8 alachlor 0,1 �g.l-1   
2 309-00-2 aldrin 0,005 �g.l-1 0,002 mg.l-1 
3 62-53-3 anilín 10 �g.l-1   
4 7440-36-0 antimon a jeho slou�eniny 500 �g.l-1   
5 120-12-7 antracen 0,1 �g.l-1   
6 7440-38-2 arsen a jeho slou�eniny 20 �g.l-1 0,5 mg.l-1 
7 1912-24-9 atrazin 0,5 �g.l-1   
8 7440-39-3 baryum a jeho slou�eniny 500 �g.l-1 2-5 mg.l-1 
9 71-43-2 benzen 20 �g.l-1   

10 7440-41-7 berylium a jeho slou�eniny 1 �g.l-1   
11 7440-42-8 bor a jeho slou�eniny 500 �g.l-1   
12 108-90-7 chlorbenzen 2 �g.l-1   
13 85535-84-8 chlorované alkany C10-13 1 �g.l-1   
14 2921-88-2 chlorpyrifos 0,01 �g.l-1   
15 7440-47-3 chrom a jeho slou�eniny 35 �g.l-1 0,5-1 mg.l-1 
16 7440-31-5 cín a jeho slou�eniny 50 �g.l-1 2 mg.l-1 
17 n.a. amoniakální dusík 50 �g.l-1 10-400 mg.l-1 
18 50-29-3 DDT a jeho deriváty 0,0251 �g.l-1 0,2 mg.l-1 

 789-02-6 o,p-DDT -    
 72-54-8 p,p-DDD -    
 72-55-9 p,p-DDE -    
 50-29-3 p,p-DDT 0,02 �g.l-1   

19 6190-65-4 desethylatrazin 0,5 �g.l-1   
20 117-81-7 di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) 6 �g.l-1   
21 95-76-1 3,4-dichloranilin 0,4 �g.l-1   
22 95-50-1 1,2-dichlorbenzen 0,52 �g.l-1   
23 106-46-7 1,4-dichlorbenzen 0,52 �g.l-1   
24 107-06-2 1,2-dichloretan 1 �g.l-1 0,1-10 mg.l-1 
25 156-59-2 1,2-cis-dichloreten 2 �g.l-1   
26 120-83-2 2,4-dichlorfenol 10 �g.l-1   
27 60-57-1 dieldrin 0,01 �g.l-1 0,002 mg.l-1 
28 330-54-1 diuron 0,4 �g.l-1   
29 n.a. dusitany (jako dusitanový dusík) -  2-5 mg.l-1 
30 60-00-4 EDTA (kyselina etylendiaminotetraoctová) 10 �g.l-1   
31 115-29-7 endosulfan 0,01 �g.l-1   

 959-98-8 �-endosulfan 0,013 �g.l-1   
32 72-20-8 endrin 0,01 �g.l-1 0,002 mg.l-1 
33 100-41-4 etylbenzen 2 �g.l-1   
34 122-14-5 fenitrothion 0,02 �g.l-1   
35 108-95-2 fenol 5 �g.l-1   
36 55-38-9 fenthion 0,02 �g.l-1   
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37 16984-48-8 fluoridy 1000 �g.l-1 9-20 mg.l-1 
38 n.a. fosfor celkový 0,2 mg.l-1 2-10 mg.l-1 
39 118-74-1 hexachlorbenzen 0,01 �g.l-1 1-3,5 mg.l-1 
40 87-68-3 hexachlorbutadien 0,1 �g.l-1 1-1,5 mg.l-1 
41 608-73-1 hexachlorcyklohexan 0,054 �g.l-1 2 mg.l-1 

 319-84-6 -hexachlorcyklohexan 0,054 �g.l-1   
 319-85-7 �-hexachlorcyklohexan 0,054 �g.l-1   
 319-86-8 �-hexachlorcyklohexan 0,054 �g.l-1   

42 58-89-9 lindan (� isomer HCH) 0,02 �g.l-1   
43 7429-90-5 hliník a jeho slou�eniny 1500 �g.l-1 2-3 mg.l-1 
44 465-73-6 isodrin 0,01 �g.l-1 0,002 mg.l-1 
45 98-82-8 isopropylbenzen 1,4 �g.l-1   
46 34123-59-6 isoproturon 0,3 �g.l-1   
47 7440-43-9 kadmium a jeho slou�eniny 0,7 �g.l-1 0,05-0,2 mg.l-1 
48 7440-48-4 kobalt a jeho slou�eniny 7 �g.l-1 1 mg.l-1 
49 74-90-8 kyanidy 700 �g.l-1 1 mg.l-1 
50 121-75-5 malathion 0,02 �g.l-1   
51 7439-96-5 mangan a jeho slou�eniny 500 �g.l-1 1 mg.l-1 
52 7440-50-8 m�� a její slou�eniny 25 �g.l-1 0,5-1 mg.l-1 
53 7439-98-7 molybden a jeho slou�eniny 35 �g.l-1 1 mg.l-1 
54 91-20-3 naftalen 2 �g.l-1   
55 7440-02-0 nikl a jeho slou�eniny 40 �g.l-1 0,5-0,8 mg.l-1 
56 98-95-3 nitrobenzen 6 �g.l-1   
57 25154-52-3 nonylfenoly 0,6 �g.l-1   

 104-40-5 4-nonylfenol 0,65 �g.l-1   
58 139-13-9 NTA (kyselina nitrilotrioctová) 10 �g.l-1   
59 7439-92-1 olovo a jeho slou�eniny 14,4 �g.l-1 0,2-1 mg.l-1 
60 1806-26-4 oktylfenoly 0,01 �g.l-1   

 140-66-9 4-terc. oktylfenol 0,016 �g.l-1   
61 608-93-5 pentachlorbenzen 0,02 �g.l-1   
62 87-86-5 pentachlorfenol 0,4 �g.l-1 1 mg.l-1 

63 n.a. polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAU) 0,27 �g.l-1 0,01 mg.l-1 

 50-32-8 benzo(a)pyren 0,1 �g.l-1   
 205-99-2 benzo(b)fluoranthen 0,06 �g.l-1   
 207-08-9 benzo(k)fluoranthen 0,06 �g.l-1   
 191-24-2 benzo(g,h,i)perylen 0,03 �g.l-1   
 206-44-0 fluoranten 0,2 �g.l-1   
 193-39-5 indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03 �g.l-1   

64 1336-36-3 polychlorované bifenily (PCB) 0,0128 �g.l-1   
 7012-37-5 PCB 28 -    
 35693-99-3 PCB 52 -    
 37680-73-2 PCB 101 -    
 35065-28-2 PCB 138 -    
 35065-27-1 PCB 153 -    
 35065-29-3 PCB 180 -    

65 7439-97-6 rtu	 a její slou�eniny 0,1 �g.l-1 0,01-0,05 mg.l-1 
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66 7782-49-2 selen a jeho slou�eniny 4 �g.l-1 0,1 mg.l-1 
67 122-34-9 simazin 1,5 �g.l-1   
68 7440-22-4 st�íbro a jeho slou�eniny 7 �g.l-1 0,1 mg.l-1 
69 127-18-4 tetrachlorethen (PER) 1 �g.l-1 0,1-10 mg.l-1 
70 56-23-5 tetrachlormethan 1 �g.l-1 1-1,5 mg.l-1 
72 108-88-3 toluen 10 �g.l-1   
73 668-34-8 trifenylcín (kation) 0,00049 �g.l-1   
74 87-61-6 1,2,3-trichlorbenzen 0,410 �g.l-1   
75 120-82-1 1,2,4-trichlorbenzen 0,410 �g.l-1   
76 108-70-3 1,3,5-trichlorbenzen 0,410 �g.l-1   
77 79-01-6 1,1,2-trichlorethen 1 �g.l-1 0,1-0,5 mg.l-1 
78 67-66-3 trichlormethan (chloroform) 1 �g.l-1 0,5-10 mg.l-1 
79 1582-09-8 trifluralin 0,06 �g.l-1   
80 7440-61-1 uran a jeho slou�eniny 4011 �g.l-1   
81 7440-62-2 vanad a jeho slou�eniny 35 �g.l-1   
82 75-01-4 vinylchlorid 2 �g.l-1   
83 1330-20-7 xyleny 3012 �g.l-1   

 95-47-6 o-xylen 30 �g.l-1   
 106-42-3 p-xylen 30 �g.l-1   

84 7440-66-6 zinek a jeho slou�eniny 160 �g.l-1 1,5-3 mg.l-1 
1) Platí pro sumu izomer
 a kongener
 DDT: p,p‘-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-

2-(p-chlorfenyl)-ethan), p,p‘-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen) a p,p‘-DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan). 
2) Platí pro sumu 1,2-dichlorbenzenu a 1,4-dichlorbenzenu. 
3) Tato hodnota je uvedená pro endosulfan 
4) Platí pro sumu izomer
 hexachlorcyklohexanu. 
5) Tato hodnota je uvedená pro 4-nonylfenol 
6) Tato hodnota je uvedená pro 4-terc. oktylfenol 
7) Platí pro sumu šesti látek PAU: fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen a ideno[1,2,3-

c,d]pyren. 
8)  Platí pro sumu šesti kongener
 PCB: PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180. 
9) Platí pro jednotlivé slou�eniny trifenylcínu a ostatní organické slou�eniny cínu. 
10) Platí pro sumu trichlorbenzen
 (1,2,3-trichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen a 1,3,5-trichlorbenzen). 
11) P�ípustná hodnota je stanovena z hlediska chemické toxicity. 
12) Suma xylen
 (o-xylen a p-xylen) 
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P�ÍLOHA III 

Kritéria zne�išt�ní zemin a podzemní vody 
(p�íloha 1 Metodického pokynu odboru pro ekologické škody MŽP �R – V�stník MŽP, 1996) 

 

A B C-O C-R C-P C-V 
 mg/kg 

sušiny 
mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

I. Kovy 1) 
antimon 1 25 40 50 80  
arsen 30 65 70 100 140 55 
barium 600 900 1000 2000 2800  
berylium 5 15 20 25 30  
chrom celkový 130 450 500 800 1000 380 
chrom VI 2 12 20 25 50  
cín 15 200 300 400 600  
kadmium 0,5 10 20 25 30 12 
kobalt 25 180 300 350 450 240 
m�� 70 500 600 1000 1500 190 
molybden 0.8 50 100 160 240 100 
nikl 60 180 250 300 500 210 
olovo 80 2) 250 300 500 800 300 
rtu	 0,4 2,5 10 15 20 10 
vanad 180 340 450 500 550  
zinek 150 1500 2500 3000 5000 720 
II. Monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované) 
benzen 0,03 0,5 0,8 1 5 1 
ethylbenzen 0,04 25 50 60 75 50 
fenoly jednosytné 3)  0,05 25 50 60 120 50 
toluen 0,03 50 100 120 150 100 
styren 0,03 15 30 50 75  
xyleny 0,03 25 30 50 75 25 
III. Polycyklické aromatické uhlovodíky 
anthracen 0,1 40 60 80 100  
benzo(a)anthracen 0,1 4 5 10 50  
benzo(a)pyren 0,1 1,5 2 4 10  
benzo(b)fluoranthen 0,1 4 5 10 50  
benzo(g,h,i)perylen 0,05 20 30 40 80  
benzo(k)fluoranthen 0,05 10 15 20 30  
fluoranthen 0,3 40 50 80 150  
fenanthren 0,15 30 40 60 100  
chrysen 0,05 25 40 50 80  
indeno(1,2,3cd)pyren 0,1 4 5 10 50  
naftalen 0,05 40 60 80 100  
pyren 0,2 40 60 80 100  
PAU celkem (suma výše uvedených PAU bez 
anthracenu, naftalenu a benzo(b)fluoranthenu)  1 190 280 380 640 40 

IV. Monocyklické aromatické uhlovodíky (halogenované) 
chlorbenzeny (jednotlivé) 0,05 2,5 3 5 10  
chlorfenoly (jednotlivé) 0,05 1,5 2 4 10  
V. Pesticidy organické chlorované 4) 
(jednotlivé) 0,05 2 2,5 5 10  
VI. Pesticidy ostatní 5) 
(jednotlivé) 0,05 3 4 7,5 12  
VII. Chlorované alifatické uhlovodíky 6) 
(jednotlivé mimo dále uvedené) 0,001 15 20 30 50  
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A B C-O C-R C-P C-V 
 mg/kg 

sušiny 
mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

mg/kg 
sušiny 

1,2-dichlorethan 0,001 1,5 2 3 5  
1,1-dichlorethen 0,001 15 20 30 40  
1,2-dichloretheny 0,001 10 15 25 40  
dichlormethan 0,001 7 10 15 20  
tetrachloethen 0,001 1,5 2 3 5 2 
tetrachlormethan 0,001 0,5 0,4 1 2 0,5 
trichlorethen 0,001 10 15 20 40 15 
trichlormethan 0,002 5 8 10 15 8 
chlorethen (vinylchlorid) 0,001 0,1 0,12 0,25 1  
VIII. Ostatní uhlovodíky (sm�sné, nehalogenované) 
nepolární extrahovatelné uhlovodíky celkem 100 400 500 750 1000  
IX. Ostatní aromatické uhlovodíky (halogenované) 
polychlorované bifenyly – PCB 
(suma kongener
 PCB 28, 52, 101, 118, 138, 
153 a 180) 

0,02 2,5 5 10 30  

polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 
–  PCDD/PCDF 
(vyjád�eno v ng I-TEQ TeCDD/g) 

0,001 0,1 0,5 1 10  

X. Ostatní 
Anorganické látky 
Br  20 160 200 300 500  
F 500 1000 1200 1500 2000  
kyanidy/thiokyanáty volné  1,5 8 10 15 30  
kyanidy komplexotvorné        
(pH < 5) 7 100 150 500 700  
(pH>= 5) 7 15 20 50 75  
Organické látky 
cyklohexanon  0,01 50 60 100 250  
dinitrotolueny  0,1 3 5 7 15  
ftaláty (suma)  0,01 30 40 60 80  
hydrochinon  0,1 5 8 10 15  
chlornaftalen  0,1 2,5 1 5 10  
pyrokatechin (katechol)  0,05 10 15 20 30  
kresoly  0,05 2,5 3 5 10  
nitrotoluen  0,1 4 5 10 20  
pyridin  0,1 0,5 0,75 1 2.5  
resorcin (resorcinol)  0,01 5 8 10 15  
tetrahydrofuran  0,01 1 2 5 10  
tetrahydrothiofen  0,1 30 40 60 100  
trinitrotoluen  0,1 1 2 5 10  

1) Celkový obsah (rozklad lu�avkou královskou za varu) m
že být i vyšší ve velkých m�stských aglomeracích a oblastech s intenzivní 
automobilovou dopravou 

2) M
že být i vyšší ve velkých m�stských aglomeracích a oblastech s intenzivní automobilovou dopravou. 
3) Stanovení jednosytných fenol
 – �SN 75 7528. P�i p�ekro�ení sumy se doporu�uje stanovit jednotlivé fenoly podle EPA 80 40 (SPE – 
GC/MS)  
4) Pod pesticidy organickými (poly)chlorovanými (V) se p�edevším rozumí: aldrin, dieldrin, endrin, DDD, DDE, DDT, chlordan, endosulfan, 
hexachlorobutadien, hexachlorocyklohexany, heptachlor (epoxid), methoxychlor (DDT), pentachlornitrobenzen, toxaphen 
5) Pod pesticidy ostatní (VI) se p�edevším rozumí: organofosfáty (nap�. malathion, parathion), karbamáty (nap�. aldikarb, karbofuran), 
triaziny (nap�. atrazin, simazin), herbicidy na bázi chlorofenoxyoctových kyselin (2,4D, 2,4,5T, MCPA), halogenované alifatické pesticidy 
(nap�. metylbromid), fenolové herbicidy (nap�. DNOC, dinoseb), aromatické chloraminy, dithiokarbamáty, slou�eniny na bázi organického 
cínu, halogenované aromatické nitroslou�eniny 
6) Pod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (VII) se p�edevším rozumí: 1,1-dichlorethan, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1,2,2-
tetrachlorethan, 1-chloro-2,3-epoxypropan, 2-chloro-1,3-butadien, hexachlorethan. 
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P�ÍLOHA IV 

Seznam ú�inných látek, jejichž uvád�ní na trh pro použití v ochran� rostlin a 
jejich používání v ochran� rostlin se zakazuje 

(dle vyhlášky �. 329/2004 Sb.) 

 

A. Slou�eniny rtuti: 

1. oxid rtu	natý 

2. chlorid rtu	natý (kalomel) 

3. ostatní anorganické slou�eniny rtuti 

4. alkyl rtu	naté slou�eniny 

5. alkoxyalkyl a aryl rtu	naté slou�eniny 

B. Perzistentní chlorované organické slou�eniny: 

1. aldrin 

2. chlordan 

3. dieldrin 

4. DDT 

5. endrin 

6. HCH obsahující mén� než 99,0 % gama isomeru 

7. heptachlor 

8. hexachlorbenzen 

9. kamfechlor 

C. Jiné slou�eniny: 

1. ethylenoxid 

2. nitrofen 

3. 1,2-dibrommethan 

4. dichlorethan 

5. dinoseb, jeho acetát a soli 

6. binapacryl 

7. captafol 

8. dicofol obsahující mén� než 78 % p,p´-dicofolu nebo více než 1 g.kg-1 DDT a 

9. slou�enin p�íbuzných DDT 

a) maleinhydrazid a jeho soli, jiné než jeho cholin, draselná a sodná s
l 

b) cholin, draselná a sodná s
l maleinhydrazidu obsahující více než 1 g.kg-1 volného 
hydrazinu (vyjád�eno na základ� ekvivalentu kyseliny) 

10. quintozen obsahující více než 1 g.kg-1 HCB nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu 
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P�ÍLOHA V 

Seznam prioritních látek a n�kterých dalších zne�iš	ujících látek v oblasti vodní 
politiky podle sm�rnice 2008/105/ES 

 

�íslo 
látky �íslo CAS a) �íslo EU b) Název prioritní látky c) 

Identifikována 
jako prioritní 

nebezpe�ná látka 
1 15972-60-8  240-110-8  alachlor  
2 120-12-7  204-371-1  anthracen X 
3 1912-24-9  217-617-8  atrazin  
4 71-43-2  200-753-7  benzen  

nepoužije se  nepoužije se  bromovaný difenylether 1)  X 2) 5 

32534-81-9  nepoužije se  pentabromdifenylether (kongenery s �ísly 
28, 47, 99, 100, 153 a 154)  

6 7440-43-9  231-152-8  kadmium a jeho slou�eniny  X 
7 85535-84-8  287-476-5  chloralkany C10-13 1)  X 
8 470-90-6  207-432-0  chlorfenvinfos  
9 2921-88-2  220-864-4 C chlorpyrifos (chlorpyrifos-ethyl)  
10 107-06-2  203-458-1  1,2-dichlorethan  
11 75-09-2  200-838-9  dichlormethan  
12 117-81-7  204-211-0  di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)  
13 330-54-1  206-354-4  diuron  
14 115-29-7  204-079-4  endosulfan  X 
15 206-44-0  205-912-4  fluoranthen 3)  
16 118-74-1  204-273-9  hexachlorbenzen  X 
17 87-68-3  201-765-5  hexachlorbutadien  X 
18 608-73-1  210-158-9  hexachlorcyklohexan  X 
19 34123-59-6  251-835-4  izoproturon  
20 7439-92-1  231-100-4  olovo a jeho slou�eniny  
21 7439-97-6  231-106-7  rtu	 a její slou�eniny  X 
22 91-20-3  202-049-5  naftalen  
23 7440-02-0  231-111-14  nikl a jeho slou�eniny  
24 25154-52-3  246-672-0  nonylfenol  X 

 104-40-5  203-199-4  (4-nonylfenol)  X 
1806-26-4  217-302-5  oktylfenol  25 
140-66-9  nepoužije se  4-(1,1�,3,3�-tetramethylbutyl)-fenol  

26 608-93-5  210-172-5  pentachlorbenzen  X 
27 87-86-5  231-152-8  pentachlorfenol   

nepoužije se  nepoužije se  polycyklické aromatické uhlovodíky  X 
50-32-8  200-028-5  benzo[a]pyren  X 
205-99-2  205-911-9  benzo[b]fluoranthen X 
191-24-2  205-883-8  benzo[g,h,i]perylen X 
207-08-9  205-916-6  benzo[k]fluoranthen X 

28 

193-39-5  205-893-2  indeno[1,2,3-cd]pyren  X 
29 122-34-9  204-535-2  simazin  

nepoužije se  nepoužije se  slou�eniny tributylcínu (tributylstannanu) X 30 
36643-28-4  nepoužije se  kationt tributylcínu (tributylstannanu) X 

31 12002-48-1  234-413-4  trichlorbenzeny   
32 67-66-3  200-663-8  trichlormethan (chloroform)  
33 1582-09-8  216-428-8  trifluralin  

a) CAS: Chemical Abstracts Service. 
b)  �íslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) nebo Evropský seznam oznámených chemických 

látek (ELNICS). 
c) V p�ípadech, kdy byly vybrány skupiny látek, jsou uvedeni jednotliví typi�tí zástupci skupiny jako sm�rné parametry (v závorkách a 

bez �ísla).  
1)  Tyto skupiny látek obvykle zahrnují zna�ný po�et jednotlivých slou�enin. V sou�asnosti nelze uvést vhodné sm�rné parametry. 
2)  Pouze pentabrombifenylether (�íslo CAS 32534-81-9). Pod tímto CAS je mín�na suma kongener
 28, 47, 99, 100, 153 a 154. 
3)  Fluoranthen je na seznamu jako ukazatel dalších, nebezpe�n�jších polyaromatických uhlovodík
. 
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a) CAS: Chemical Abstracts Service. 
1)  DDT zahrnuje sou�et izomer
: p,p‘-DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan, �íslo CAS 50-29-3), o,p-DDT (1,1,1-trichlor-2-(o-

chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)-ethan, �íslo CAS 789-02-6), p,p‘-DDD (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethen, �íslo CAS 72-55-9) a p,p‘-
DDE (1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)-ethan, �íslo CAS 72-54-8). 

 

 

 

�íslo 
látky �íslo CAS a) Další zne�iš�ující látky  

1 56-23-5 Tetrachlormethan 
2 309-00-2 Aldrin 
3 60-57-1 Dieldrin 
4 72-20-8 Endrin 
5 465-73-6 Isodrin 
6 nepoužije se DDT 1) 
7 127-18-4 Tetrachlorethen 
8 79-01-6 Trichlorethen 
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P�ÍLOHA VI 

P�ehled národních právních p�edpis
 relevantních pro tento Program 

(P�edpisy platné k 30.9.2009) 

�. právního 
p	edpisu Název právního p	edpisu 

Zákony 

18/1997 Sb. Zákon o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího zá�ení (atomový zákon) a 
o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon
 

231/1999 Sb. Zákon o ochran� zem�d�lského p
dního fondu (úplné zn�ní, jak vyplývá z 
pozd�jších zm�n) 

258/2000 Sb. Zákon o ochran� ve�ejného zdraví v platném zn�ní 

100/2001 Sb. Zákon o posuzování vliv
 na životní prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících 
zákon
 (zákon o posuzování vliv
 na životní prost�edí) 

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon
 
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o zm�n� n�kterých zákon
 (vodní zákon) 

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu a o zm�n� n�kterých 
zákon
 (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

13/2002 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího zá�ení (atomový zákon) a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, zákon �. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
zn�ní zákona �. 119/2000 Sb., zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 
a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákon 
�. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán
 státní správy 
�eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a omezování zne�išt�ní, o integrovaném registru 
zne�iš	ování a o zm�n� n�kterých zákon
 (zákon o integrované prevenci) 

120/2002 Sb. Zákon o podmínkách uvád�ní biocidních p�ípravk
 a ú�inných látek na trh a o 
zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 

356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických p�ípravcích a o zm�n� n�kterých 
zákon
 

20/2004 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých 
zákon
 (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákon �. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o zm�n� n�kterých zákon
, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis
 

93/2004 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv
 na životní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o posuzování vliv
 na 
životní prost�edí) 

118/2004 Sb. Zákon, kterým se m�ní zákon �. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavb�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis
 

188/2004 Sb. Zákon, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

326/2004 Sb. Zákon o rostlinoléka�ské pé�i a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
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7/2005 Sb. Zákon, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

59/2006 Sb. 

Zákon o prevenci závažných havárií zp
sobených vybranými nebezpe�nými 
chemickými látkami nebo chemickými p�ípravky a o zm�n� zákona �. 258/2000 
Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákona �. 320/2002 Sb., o zm�n� a zrušení n�kterých 
zákon
 v souvislosti s ukon�ením �innosti okresních ú�ad
, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
, (zákon o prevenci závažných havárií) 

66/2006 Sb. Zákon, kterým se m�ní zákon �. 477/2001 Sb., o obalech a o zm�n� n�kterých 
zákon
 (zákon o obalech), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

131/2006 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 326/2004 Sb., o rostlinoléka�ské pé�i a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, zákon �. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
, zákon �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah
 k p
d� a jinému 
zem�d�lskému majetku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákon �. 569/1991 Sb., o 
Pozemkovém fondu �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

163/2006 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv
 na životní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o posuzování vliv
 na 
životní prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb. 

311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a �erpacích stanicích pohonných hmot a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o pohonných hmotách) 

314/2006 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákon �. 140/1961 Sb., trestní 
zákon, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

435/2006 Sb. 
Úplné zn�ní zákona �. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
zne�išt�ní, o integrovaném registru zne�iš	ování a o zm�n� n�kterých zákon
 
(zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozd�jších zm�n 

216/2007 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv
 na životní 
prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o posuzování vliv
 na 
životní prost�edí), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

378/2007 Sb. Zákon o lé�ivech a o zm�nách n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o lé�ivech) 

34/2008 Sb. Zákon, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

35/2008 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 252/1997 Sb., o zem�d�lství, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
, a zákon �. 256/2000 Sb., o Státním zem�d�lském interven�ním fondu a 
o zm�n� n�kterých dalších zákon
 (zákon o Státním zem�d�lském interven�ním 
fondu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

167/2008 Sb. Zákon o p�edcházení ekologické újm� a o její náprav� a o zm�n� n�kterých 
zákon
 

297/2008 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 120/2002 Sb., o podmínkách uvád�ní biocidních 
p�ípravk
 a ú�inných látek na trh a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis
, a n�které související zákony 
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440/2008 Sb. Úplné zn�ní zákona �. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
p�ípravcích a o zm�n� n�kterých zákon
, jak vyplývá z pozd�jších zm�n 

483/2008 Sb. 
Zákon, kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší a o zm�n� 
n�kterých dalších zákon
 (zákon o ochran� ovzduší), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
 

9/2009 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných p
dních 
látkách, pomocných rostlinných p�ípravcích a substrátech a o agrochemickém 
zkoušení zem�d�lských p
d (zákon o hnojivech), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a 
další související zákony 

86/2009 Sb. 
Úplné zn�ní zákona �. 120/2002 Sb., o podmínkách uvád�ní biocidních p�ípravk
 
a ú�inných látek na trh a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
, jak vyplývá z 
pozd�jších zm�n 

157/2009 Sb. Zákon o nakládání s t�žebním odpadem a o zm�n� n�kterých zákon
 

297/2009 Sb. 

Zákon, kterým se m�ní zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon
, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
, a zákon �. 56/2001 Sb., o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm�n� zákona �. 
168/1999 Sb., o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp
sobenou provozem vozidla a 
o zm�n� n�kterých souvisejících zákon
 (zákon o pojišt�ní odpov�dnosti z 
provozu vozidla), ve zn�ní zákona �. 307/1999 Sb. 

Na�ízení vlády 

354/2002 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 
odpadu 

19/2003 Sb. Na�ízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hra�ky 

61/2003 Sb. 
Na�ízení vlády o ukazatelích a hodnotách p�ípustného zne�išt�ní povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

197/2003 Sb. Na�ízení vlády o Plánu odpadového hospodá�ství �eské republiky 

597/2006 Sb. Na�ízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší 

615/2006 Sb. Na�ízení vlády o stanovení emisních limit
 a dalších podmínek provozování 
ostatních stacionárních zdroj
 zne�iš	ování ovzduší 

79/2007 Sb. Na�ízení vlády o podmínkách provád�ní agroenvironmentálních opat�ení 

229/2007 Sb. 

Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách p�ípustného zne�išt�ní povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypoušt�ní odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech 

262/2007 Sb. Na�ízení vlády o vyhlášení závazné �ásti Plánu hlavních povodí �eské republiky 

108/2008 Sb. 

Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 103/2003 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
st�ídání plodin a provád�ní protierozních opat�ení v t�chto oblastech, ve zn�ní 
na�ízení vlády �. 219/2007 Sb. 
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114/2008 Sb. Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provád�ní agroenvironmentálních opat�ení 

145/2008 Sb. 
Na�ízení vlády, kterým se stanoví seznam zne�iš	ujících látek a prahových 
hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 
zne�iš	ování životního prost�edí 

45/2009 Sb. 
Na�ízení vlády, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 79/2007 Sb., o podmínkách 
provád�ní agroenvironmentálních opat�ení, ve zn�ní na�ízení vlády �. 114/2008 
Sb. 

Vyhlášky 

222/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v 
p�ístavech, spole�né havárii a doprav� nebezpe�ných v�cí 

274/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zem�d�lství o skladování a zp
sobu používání hnojiv 

26/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické 
prost�edky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu 
kosmetického prost�edku a o požadavcích na vzd�lání a praxi fyzické osoby 
odpov�dné za výrobu kosmetického prost�edku (vyhláška o kosmetických 
prost�edcích) 

382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prost�edí o podmínkách použití upravených kal
 
na zem�d�lské p
d� 

383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prost�edí o podrobnostech nakládání s odpady 

355/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování ostatních stacionárních zdroj
 zne�iš	ování ovzduší 
emitujících t�kavé organické látky z proces
 aplikujících organická rozpoušt�dla 
a ze skladování a distribuce benzinu  

135/2004 Sb. 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na 
koupališt�, sauny  a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch 

229/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na 
pozemních komunikacích a zp
sob sledování a monitorování jejich jakosti 

329/2004 Sb. Vyhláška o p�ípravcích a dalších prost�edcích na ochranu rostlin 

399/2004 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva zem�d�lství �. 274/1998 Sb., o 
skladování a zp
sobu používání hnojiv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

412/2004 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 222/1995 Sb., o vodních cestách, 
plavebním provozu v p�ístavech, spole�né havárii a doprav� nebezpe�ných v�cí 

294/2005 Sb. 
Vyhláška o podmínkách ukládání odpad
 na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a zm�n� vyhlášky �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady 

450/2005 Sb. 
Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, zp
sobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškod�ování a 
odstra�ování jejich škodlivých následk
 

509/2005 Sb. 

Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva životního prost�edí �. 355/2002 
Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdroj
 zne�iš	ování ovzduší emitujících t�kavé organické látky z 
proces
 aplikujících organická rozpoušt�dla a ze skladování a distribuce benzinu 
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260/2006 Sb. 

Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva zdravotnictví �. 26/2001 Sb., o 
hygienických požadavcích na kosmetické prost�edky, o náležitostech žádosti o 
neuvedení ingredience na obalu kosmetického prost�edku a o požadavcích na 
vzd�lání a praxi fyzické osoby odpov�dné za výrobu kosmetického prost�edku 
(vyhláška o kosmetických prost�edcích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

91/2007 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva zem�d�lství �. 274/1998 Sb., o 
skladování a zp
sobu používání hnojiv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

341/2008 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o 
zm�n� vyhlášky �. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad
 na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a zm�n� vyhlášky �. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s 
biologicky rozložitelnými odpady) 

352/2008 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak
, vybraných autovrak
, 
o zp
sobu vedení jejich evidence a evidence odpad
 vznikajících v za�ízeních ke 
sb�ru a zpracování autovrak
 a o informa�ním systému sledování tok
 vybraných 
autovrak
 (o podrobnostech nakládání s autovraky) 

374/2008 Sb. 

Vyhláška o p�eprav� odpad
 a o zm�n� vyhlášky �. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpad
, Seznam nebezpe�ných odpad
 a seznamy odpad
 a stát
 
pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad
 a postup p�i ud�lování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad
 (Katalog odpad
), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis
 

13/2009 Sb. Vyhláška o stanovení požadavk
 na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z 
hlediska ochrany ovzduší 

139/2009 Sb. Vyhláška o omezení nebezpe�ných chemických látek a nebezpe�ných 
chemických p�ípravk
 

173/2009 Sb. 
Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva dopravy �. 223/1995 Sb., o 
zp
sobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis
 

205/2009 Sb. Vyhláška o zjiš	ování emisí ze stacionárních zdroj
 a o provedení n�kterých 
dalších ustanovení zákona o ochran� ovzduší 

257/2009 Sb. Vyhláška o používání sediment
 na zem�d�lské p
d� 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

269/2009 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území 

271/2009 Sb. Vyhláška, kterou se m�ní vyhláška Ministerstva zem�d�lství �. 474/2000 Sb., o 
stanovení požadavk
 na hnojiva, ve zn�ní pozd�jších p�edpis
 

 

 


