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Hodnocení rizik ekologické újmy 
 

Nařízení vlády 295/2011 Sb., které je prováděcím předpisem zákona o ekologické újmě 
167/2008 Sb. se vztahuje také na zemědělce. Hodnocení rizik musí být zpracováno nejpozději 
do konce roku 2012.   
Ekologická újma  
Počínaje 1. lednem 2012 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu 
hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Jedná se o 
prováděcí předpis zákona o ekologické újmě č. 167/2008 Sb.  
Tento prováděcí předpis stanovuje novou legislativní povinnost, která se vztahuje na 40 – 80 
tisíc podnikatelských subjektů. Jedná se o provozovatele 15 provozních činností uvedených v 
příloze č. 1 k zákonu, s nimiž se spojuje objektivní odpovědnost za ekologickou újmu 
vyvolanou samotnou povahou takové provozní činnosti, tedy bez ohledu na porušení právního 
předpisu. 
Největší počet subjektů je v oblasti zemědělství. Jedná se o provozovatele, kteří zacházejí se 
závadnými látkami a s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, přípravky na ochranu 
rostlin nebo biocidními přípravky. Údaje o počtu subjektů nejsou přesné z toho důvodu, že 
jejich evidence je rozdrobena ve statistikách mnoha necentralizovaných organizací, některé 
údaje se navíc mohou překrývat, protože provozovatelé mohou často vykonávat několik 
vyjmenovaných činností. Mezi vyjmenované činnosti patří také vypouštění odpadních vod a 
povolení k čerpání vod. 
Za ekologickou újmu se považuje jen taková újma, která je měřitelná a má závažné nepříznivé 
účinky na vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu.  
Hodnocení rizik ekologické újmy  
Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé místo provozní 
činnosti a pro každou provozní činnost zvlášť (až na výjimky). Hodnocení je prováděno ve 
dvou stupních: 
• Základní hodnocení rizik – indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí. V 
případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50, 
provádí příslušný provozovatel druhý stupeň hodnocení rizik.  
• Podrobné hodnocení rizik  - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a 
jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a 
preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.  
Finanční zajištění 
Povinnost finančního zajištění se vztahuje na ty provozovatele, kteří na základě podrobného 
hodnocení rizik dospěli k závěru, že svojí provozní činností mohou způsobit ekologickou 
újmu, jejíž náprava a náklady spojené s preventivními opatřeními přesáhnou částku 20 mil. 
Kč.  
Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000) 
Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný 
systém ISO 14000 nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro 
zaregistrování či získání certifikace, provádí pouze základní hodnocení rizika. Současně se na 
něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění.  
Postup při hodnocení rizik ekologické újmy 
Při zpracování hodnocení rizik ekologické újmy, zejména podrobného, není možné obejít se 
bez mezioborových znalostí, případně bez spolupráce s interními či externími experty na 
danou oblast. Základními podklady pro zpracování jsou dokumenty, které má provozovatel k 
dispozici na základě tzv. složkových či jiných zákonů a dále charakteristika lokality, kde 
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činnost provádí. Při hodnocení je nutné identifikovat zdroj rizika, stanovit expoziční cesty, 
identifikovat potenciální exponované populace/předmět ochrany, stanovit expozice, způsob 
provedení preventivních a nápravných opatření včetně vyčíslení jejich nákladů. Odborné 
nároky na hodnocení rizik jsou velmi vysoké a hodnocení je vhodné svěřit odborné firmě.  
 
Společnost TÜV SÜD Czech zajišťuje komplexní služby v této oblasti počínaje zpracováním 
základního a podrobného hodnocení rizik ekologické újmy, zpracování havarijních plánů až 
po zajištění komunikace s orgány státní správy a informační servis pro získání dotací na 
investiční opatření eliminující dopady na životní prostředí.  
 
Na závěr jen krátké připomenutí: Hodnocení rizik musí být zpracováno nejpozději do konce 
roku 2012.   
 
Soňa Hykyšová, TUV-sud 

Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod 
Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení 
rizika ekologické újmy. 
 

Oranžovou stuhu 2012 získala obec Rudka z 
Jihomoravského kraje 

24.9.2012 

Tisková zpráva – V Senátu Parlamentu ČR v Praze byly dnes vyhlášeny výsledky 
soutěže Oranžová stuha 2012 v rámci Vesnice roku. Ocenění Oranžová stuha ČR 2012 
získala obec Rudka ležící na úpatí Českomoravské vrchoviny. Na druhém místě skončila 
obec Petrovice ze Středočeského kraje, třetí je obec Sovětice z Královéhradeckého kraje. 

„Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, v rámci které 
udělujeme ocenění Oranžová stuha za vytváření podmínek pro plnohodnotný život na venkově 
ve spolupráci místní samosprávy a zemědělských subjektů. Rozvoj venkova je jednou 
z důležitých priorit Ministerstva,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl. 

Ocenění Oranžová stuha uděluje Ministerstvo již po šesté. Letošního ročníku se zúčastnilo 
278 obcí. Soutěží se na dvou úrovních, nejprve na krajské, poté na celostátní. Třináct obcí, 
které uspěly v krajských kolech a dostaly se do celostátního, získalo šek do výše 600 tisíc 
korun. V letošním roce jde o město Abertamy (Karlovarský kraj) a obce Bolešiny (Plzeňský 
kraj), Bořice (Pardubický kraj), Kučeř (Jihočeský kraj)Mnetěš (Ústecký kraj), Otice 
(Moravskoslezský kraj), Petrovice (Středočeský kraj), Pitín (Zlínský kraj), Rozsochatec (kraj 
Vysočina), Rudka (Jihomoravský kraj), Skalka (Olomoucký kraj), Sovětice (Královehradecký 
kraj), Všelibice (Liberecký kraj). Ocenění převzali zástupci obcí. Celorepublikový vítěz, obec 
Rudka, obdržel šek do výše 800 tisíc korun, převzala ho starostka Marie Jirglová.   

S vítěznou obcí spolupracují Zemědělská společnost Devět křížů, a. s. a soukromá farma 
Blažek, které v průběhu posuzování celostátního kola navštívila hodnotitelská komise. Kromě 
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toho, že zaměstnávají místní obyvatele, pomáhají rovněž při údržbě cest a veřejného 
prostranství a zapojují se do společenského dění. S obcí spolupracují také drobní zemědělci. 
Je zde řada spolků, včetně včelařů a myslivců. Obec si zachovává venkovský ráz, dodržuje 
tradice a má pestrý společenský život. 

Na druhém místě skončila obec Petrovice ze Středočeského kraje, která spolupracuje se 
Zemědělským družstvem Krásná Hora a.s. Obec také umožnila rybáři Jakubu Vágnerovi začít 
budovat unikátní rybářský revír, který bude sloužit ke sportovnímu rybolovu a podpoří i 
cestovní ruch. Obec Sovětice z Královéhradeckého kraje zaujala třetí místo. Byla oceněna 
spolupráce s místními zemědělskými subjekty, zejména se Zemědělskou akciovou společností 
Mžany. 

Slavnostní akce proběhla společně s vyhlašováním vítěze Zelené stuhy roku 2012. První místo 
a poukaz na dotaci v hodnotě 700 tisíc korun získala obec Dolní Břežany ze Středočeského 
kraje. Druhé místo a poukaz na 400 tisíc korun připadlo obci Machová ze Zlínského kraje a 
trofej spolu s poukazem na 400 tisíc korun za třetí místo získala obec Kestřany z Jihočeského 
kraje. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

Půdoochranná technologie podrývání a její 
využití v rámci plnění GAEC 2 

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy a to 
s platností od 1. ledna 2013. Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi 
pro plnění podmínek standardu GAEC 2 je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit 
prostřednictvím formuláře (viz příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov 
(AZV) do 15.10.2012.  

Na základě výsledků polních pokusů provedených Výzkumným ústavem meliorací a ochrany 
půdy (VÚMOP, v. v. i.) se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zařadit technologii podrývání 
mezi tzv. specifické půdoochranné technologie, jejichž využití při zakládání porostů 
širokořádkových plodin vyhovuje podmínkám standardu GAEC 2 na mírně erozně 
ohrožených půdách. 

Tuto technologii budou moci zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy a to 
s platností od 1. ledna 2013. 

Z důvodu v současné chvíli ještě nedokončené metodiky kontroly použití této technologie pro 
plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu 
(SZIF), ale zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku 
předcházejícího založení porostu cukrové řepy, byla v letošním roce zavedena ohlašovací 
povinnost. 
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Záměr provádět podrývání jako půdoochrannou technologi pro plnění podmínek standardu 
GAEC 2, je v letošním roce zemědělec povinnen ohlásit prostřednictvím formuláře (viz 
příloha) příslušné agentuře pro zemědělství a venkov (AZV). 

Přílohy 

• Hlášení o provádění podrývání u PB/DPB s následným pěstováním cukrové řepy 
(DOC, 61 KB) 

 
Příručka "Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 
2012" 
 

Zdroj: SZIF 
 
 

Informační zpravodaj SZIF 
 
Zpravodaj Státního intervenčního fondu - září 2012 

Zdroj: SZIF 
 

 
Zlepšení zraku prostřednictvím výživy 

 
Cílem výzkumného projektu CREST, financovaného z prostředků 7. RP EU je optimalizace 
výživy oka, která by měla zajistit zlepšení zraku nejenom u lidí trpících poruchou zraku, ale i 
u mladých lidí s "normálním" viděním.       
(ÚZEI, Agronavigator.cz) - Cílem výzkumného projektu s názvem CREST (Enrichment of 
macular pigment and its impact on vision and blindness), který získal grant Evropské 
výzkumné rady (European Research Council, ERC) ve výši 1,5 mil. € (na 5 let) je vývoj 
cílené koncepce, která by měla zajistit optimalizaci výživy oka. Výzkum by měl přinést 
zlepšení zraku u lidí trpících poruchou zraku a potenciálně by mohl být přínosný i pro ty, 
jejichž zrak je považován za “normální". 
  
ERC prostřednictvím specifického programu Myšlenky 7. RP (rámcového programu EU) 
financuje výzkumné projekty, které si kladou za cíl podpořit hraniční výzkum, který by měl 
posunout hranice současného poznání. Hlavním řešitelem (Principal Investigator, PI) je Dr. 
John Nolan z irského Waterford Institute of Technology se svým týmem.  
  
Věkem podmíněná degenerace makuly (age-related macular degeneration, AMD) je příčinou 
více než poloviny případů slepoty v rozvinutém světě. Tento stav má pro postižené osoby 
nejenom fyzické následky, ale i následky psychické a sociální, jako jsou samota a deprese. 
Přibližně 15 milionů Evropanů dnes trpí AMD a jejich počet by se měl podle odhadů 
v průběhu příštích dekád zdvojnásobit především v souvislosti se stárnutím evropské 
populace.  
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Problém většinou pramení z poškození centrální části sítnice, tzv. makuly. V průběhu stárnutí 
se v očních buňkách kumulují drobná poškození způsobená oxidací chemických látek, jako 
jsou volné radikály a také působením modrého světla. Objevuje se stále více důkazů o tom, že 
nedostatek makulárního pigmentu (MP) v této části oka je spojován s větším poškozením 
sítnice z těchto zdrojů a odpovídajícím způsobem zvyšuje riziko AMD. 
 
Otázkou, kterou si odborníci kladou je, jak optimalizovat tento pigment v zadní části oka. 
Přístup řešitelského týmu spočívá v zlepšení výživy oka, která by měla chránit sítnici před 
následky stárnutí. A dokonce by měl pomoci i lidem s „normálním“ zrakem k jeho zlepšení.  
 
Klíčové v ochraně oka jsou chemické látky karotenoidy, z nichž 60 je součástí typické 
západní stravy. Pouze tři z nich se však nacházejí v MP v sítnici – lutein (L), zeaxanthin (Z) a 
meso-zeaxanthin (meso-Z). Koncentrace těchto pigmentů se u jednotlivých lidí odlišuje.  
 
Stejně jako modré světlo přispívá k poškození sítnice, je také částí spektra nejvíce podléhající 
rozptylu, což způsobuje oslnění. Podle názoru Dr. Nolana by proti tomu mohly pomoci 
bojovat žluté pigmenty, působící jako “opalovací krém pro oči”, protože jsou schopné modré 
světlo absorbovat. 
 
V rámci studie chce vědecký tým obohatit MP prostřednictvím diety a potravních doplňků a 
následně kvantifikovat dopady na zlepšení vidění. Protože jsou tyto pigmenty také 
antioxidanty, mohlo by mít zvýšení jejich koncentrace dvojí ochranný účinek.  
 
Součástí vytýčeného úkolu je kvantifikace všech zlepšení zraku. Protože je měření způsobu 
vidění v dnešní době limitováno, byly finanční prostředky z grantu ERC využity k sestavení 
týmu specialistů a pořízení moderních zařízení potřebných pro nové testy, které půjdou nad 
rámec obvyklých testů očních lékařů, které mají posoudit potřebu korektivních čoček. 
Standardní testy využívající bílé pozadí a černá písmena, které nejsou dostatečně citlivé pro 
měření zlepšení zraku u mladých lidí a pro osoby s “normálním” viděním. Vědecký tým ale 
potřebuje kvantifikovat i účinek u vnímání barev a kontrastů.  
  
Výsledek by měl přinést významný ekonomický přínos a to nejenom snížení výskytu 
zhoršeného zraku u starších lidí, ale i zlepšení zraku u všech, kteří jsou závislí na kvalitním 
zraku z hlediska své práce a lepší testovací techniky pro další problémy se zrakem. Vedoucí 
projektu Dr. Nolan očekává, že první výsledky budou k dispozici v průběhu tří let. 

Zdroj: AGRONAVIGATOR.CZ 
  

 
Stipendium Středočeského kraje na 

dojíždění do školy 
 
Vážení žáci a studenti, 
projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v nadcházejícím 
školním roce 2012/2013. Na základě zkušeností z minulých let, podnětů a dotazů veřejnosti, 
přistoupila Rada Středočeského kraje k úpravě projektu, který spočívá v následujících bodech 
-        formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ a formulář 
„Poučení k žádosti o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ byly sloučeny do 
jednoho formuláře. 
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-        termín podání formuláře „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do 
školy“ byl posunut na konec každého pololetí školního roku: 
§         Žádost na první pololetí zaslat do 1. března 2013 
§         Žádost na druhé pololetí zaslat do 19. července 2013 
Tato opatření by měla přispět k zjednodušení včasného a kompletního zasílání formulářů ze 
strany žadatelů do projektu. V minulosti musela být řada formulářů z projektu vyřazena, 
protože nebyla kompletní a neumožňovala vypořádání, tj. chyběl formulář žádosti nebo 
potvrzení školní docházky. 
Ostatní parametry projektu se pro nadcházející školní rok 2012/2013 nemění. 
Formulář „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy“ naleznete na 
konci této stránky, popřípadě Vám bude k dispozici v Informačním středisku Středočeského 
kraje v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
 
Vážení žáci a studenti, 
výplata stipendia z projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy za školní 
rok 2011/2012 by měla být zahájena v měsíci září tohoto roku. Po vypořádání Vaší žádosti a 
odsouhlasení Radou Středočeského kraje Vám budou finanční prostředky poukázány 
automaticky na bankovní účet uvedený v žádosti v několika hromadných platbách, nebo 
budete informováni dopisem o připravení finančních prostředků v pokladně Krajského úřadu 
Středočeského kraje. 

Zdroj: Středočeský úřad 

 
Dokumenty: 

Žádost o stipendium  
 
 

Ministerstvo zemědělství rozdělí rybářům 
dotace na vzdělávání a výzkum 

27.9.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14. kolo příjmu žádostí o dotace v 
Operačním programu Rybářství (OP Rybářství). Celkem žadatelé dostanou 25 milionů 
korun. Příspěvky jsou určené na podporu vzdělávání a výzkumu.  

Zájemci o dotaci můžou získat příspěvek na další vzdělávání pracovníků v odvětví rybářství, 
na spolupráci mezi vědeckými ústavy, odbornými školami a rybářskými podniky nebo na 
zahraniční spolupráci. Dotace jsou určené i na testování inovačních technologiích, které 
pomůžou v praxi zlepšit výrobní podmínky. Celkem je pro 14. kolo příjmu žádostí o dotaci 
v OP Rybářství připraveno 25 miliónů korun. 

„Rybářství je v České republice tradiční obor, ale pokud se chceme udržet mezi zeměmi 
produkující kvalitní ryby, potřebujeme, aby se čeští rybáři dále vzdělávali. Právě k tomu 
budou sloužit peníze ze 14. kola příjmu žádostí o dotaci v Operačním programu Rybářství. 
Pro rozvoj oboru rybářství je také důležitá spolupráce odborných institucí a hledání nových 
efektivnějších technologií,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 
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http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/B924FA24-F5A3-428D-8B41-9B96DE8AAABE/0/zadost_stipendium_201213.doc


Všechna opatření, na něž budou ve 14. kole přijímány žádosti, jsou zaměřena na podporu 
projektů, které mohou přispět k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví. 

Novinkou 14. kola je změna pravidel pro poskytování dotací. Zásadní je, že žádost mohou 
zájemci podávat pouze elektronicky. Úplné znění nových pravidel je na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) 
a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Operační program 
Rybářství. 

Příjem žádostí začíná 2. října 2012. Zájemci budou moci posílat elektronicky podepsané 
žádosti přes Portál farmáře na příslušný regionální odbor Státního zemědělského 
intervenčního fondu do 15. října 2012. 

 
Jan Žáček 
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 

Související odkazy 

• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty opatření 
3.1., záměr a), b), c) a na projekty opatření 3.4., záměr a OP Rybářství 2007-2013  

• OP Rybářství - SZIF  

 

 
 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/aktuality/pravidla-kterymi-se-stanovuji-podminky.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi/aktuality/pravidla-kterymi-se-stanovuji-podminky.html
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/op/rybarstvi
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/
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