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Havarijní plán
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
•
•
•
•

§ 39 (závadné látky)
§ 40 (havárie)
§ 41 (povinnosti při havárii)
příloha č. 1 – seznam závadných látek

• Vyhláška č. 450/2005 Sb., náležitostech nakládání se závadnými
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých
následků (novely č. 175/2011 Sb. a č. 66/2014 Sb. (účinnost vyhlášky
je od 1. 5. 2006)
•
•

Náležitosti nakládání se závadnými látkami (§ 3 – §4)
Náležitosti havarijního plánu (§ 5 – §13)
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Havarijní plán
• § 39 zákona:
•
•
•

•

Závadné látky = látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo
podzemních vod (nejedná se o odpadní vody nebo důlní vody)
Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření,
aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich
prostředí.
V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším
rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro
povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost:
• vypracovat havarijní plán, předložit havarijní plán ke schválení
vodoprávním úřadem, popř. projednat havarijní plán se správcem vodního
toku
• provádět záznamy o provedených opatřeních a tyto záznamy uchovávat po
dobu 5 let.
Seznam nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek
je obsažen v příloze č. 1 zákona
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Havarijní plán
• § 39 zákona (pokračování):
•

Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo
nebezpečnými závadnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve
větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím,
je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo
podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického
vybavení výrobního zařízení. Jedná se o:
• umístit zařízení, v němž se závadné látky používají, zachycují, skladují,
zpracovávají nebo dopravují, tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku
těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo
srážkovými vodami,
• používat jen takové zařízení, popřípadě způsob při zacházení se závadnými
látkami, které jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti vod,
• nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky, včetně výstupů
jejich kontrolního systému pro zjišťování úniku závadných látek a
bezodkladně provádět jejich včasné opravy; sklady musí být zabezpečeny
nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod,
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Havarijní plán
• § 39 zákona (pokračování):
•

nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem
stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet
těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro
dopravu zvlášť nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných
látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné
opravy; v případě skladování hnojiv a výluhů z objemných krmiv v
nadzemních nádržích umístěných v záchytných vanách o objemu větším,
než je objem největší nádrže v nich umístěné, se opakovaná zkouška
těsnosti nepožaduje,
• vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniků
závadných látek a výstupy z něj předkládat na žádost vodoprávnímu úřadu
nebo České inspekci životního prostředí,
• zajistit, aby nově budované stavby byly
zajištěny proti nežádoucímu úniku
těchto látek při hašení požáru.
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Havarijní plán
• § 40 zákona:
•

•

Definice havárie: Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné
závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

§ 41 zákona:
•

•
•

Ten, kdo způsobil havárii (= "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední
opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním
plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního
prostředí.
Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému
záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo
Policii České republiky, případně správci povodí.
Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce
povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný
vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí.
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Havarijní plán
•

§ 41 zákona (pokračování):
•
•

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 (HZS,
Policie ČR, správce povodí) při provádění opatření při odstraňování příčin a
následků havárie s těmito orgány spolupracovat.
Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout
České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí
vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru České republiky.
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Havarijní plán
•

Příloha č. 1 zákona:
•

3 kategorie = ZNZL, NZL a závadné látky (=neuvedené v příloze)
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Havarijní plán
•

Příloha č. 1 zákona (pokračování):
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb.:
•

§ 2 (pojmy):
• nakládání se ZL = těžba, výroba, zpracování, skladování, skládkování,
zachycování, doprava, použití, zneškodňování, distribuce, prodej nebo
jiné zacházení s nimi
• o zacházení se ZL ve větším rozsahu se jedná:
• kapalné = nad 1 000 l (jedno zařízení)/2 000 l (celkem přenosné
obaly)
• tuhé = nad 2 000 kg
•
o zacházení se ZL ve větším rozsahu se nejedná:
• ropné látky jako pohonné hmoty při provozu techniky
• přímá aplikace hnojiv a POR
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 2 (pojmy):
• zacházením se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným
nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody = zacházení s NZL nebo
ZNZL (OPVZ I. a II. stupně, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a
zdrojů přírodních minerálních vod, v záplavových územích, na vodních
tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo v bezprostřední
blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro
veřejnou potřebu nebo do povrchových vod,
• ZNZL = nad 10 l, popř. 15 l (kapalné) nebo 15 kg (tuhé)
• NZL = nad 250 l, popř. 300 l (kapalné) nebo 300 kg (tuhé)
• netýká se provozní náplně u pohonných hmot a přímé aplikace hnojiv
nebo POR
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 2 (pojmy):

•

ucelené provozní území = území, kde se nachází zařízení nebo
soubor zařízení, v nichž je nakládáno s jednou nebo více
závadnými látkami, a které je charakterizované společnými
technickými nebo provozními
podmínkami a vlastnostmi,
včetně společných nebo
souvisejících infrastruktur
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 2 (pojmy):

•

havarijní plán = písemný dokument,
vypracovávaný podle § 39 odst. 2 písm. a)
vodního zákona uživatelem závadných
látek zacházejícím s nimi ve větším
rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím
pro povrchové nebo podzemní vody
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 2 (pojmy):

•

•

•

•

odborně způsobilá osoba - fyzická osoba, která je způsobilá podle
§ 6a provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro
skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných
závadných látek,
kontrolní systém - systém umožňující stálé sledování případného
úniku závadných látek,
havarijní jímka - jímka, záchytná vana nebo nádrž určená k zadržení
závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech
z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s
objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže v ní
umístěné nebo do ní svedené,
nadzemní nádrž - nádrž, u níž je umožněna kontrola všech vnějších
stěn a dna, a nádrž s povrchem zakrytým snímatelnou tepelnou
izolací.
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•
•

•
•
•
•

§ 3 (kontrolní systém): Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek
plní alespoň jednu z těchto funkcí:
kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná
látka,
zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového
prostředí povrchových a podzemních vod,
trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,
senzorickou kontrolu těsnosti zařízení, nebo
senzorickou kontrolu stavu a vlivu závadných látek uložených mimo zařízení
podle zvláštního právního předpisu (zákon o hnojivech) na okolní prostředí.
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 5 (náležitosti havarijního plánu):
• údaje o uživateli závadných látek
• vymezení UPÚ
• údaje o vlastnících UPÚ (neplatí pro polní sloiště)
• údaje o autorovi havarijního plánu
• seznam závadných látek, jejich množství a identifikační údaje,
• seznam zařízení, ve kterých se ZL skladují,
• popis kanalizace (odtok odpadních vod), odtok vod k hašení,
• výčet a popis cest možného havarijního odtoku,
• výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních
opatření, včetně jejich parametrů,

•

výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických
prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním
odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením
místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na
smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání,
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•
•

•
•

§ 5 (náležitosti havarijního plánu):
popis postupu po vzniku havárie v členění na:
• bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9),
• hlášení havárie (§ 7),
• zneškodňování havárie (§ 10),
• odstraňování následků havárie (§ 11),
• vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a
odstraňování následků havárie,
zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci,
personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického
spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin
havárie, a to i pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, zejména
mimo pracovní dobu nebo v období dovolených,
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 5 (náležitosti havarijního plánu):
• adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se
zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty a další
zainteresované právnické i fyzické osoby:

Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do
plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, Policii České republiky,
správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází,
místně příslušný vodoprávní úřad, místně příslušný inspektorát České inspekce
životního prostředí, oddělení ochrany vod, zdravotnickou záchrannou službu,
místně příslušný obecní, popřípadě městský úřad, místně příslušný krajský úřad,
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, Český inspektorát lázní a zřídel v
případě dotčení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů
přírodních minerálních vod, správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené
provozní území nachází, vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud
je zařízení či ucelené provozní území odkanalizováno, odběratele vody (§ 8
vodního zákona) bezprostředně ohrožené následky havárie.
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 5 (náležitosti havarijního plánu):
• postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení
záznamů o hlášeních,
• kvalifikace a postupy (plány účelových školení a výcviku) zabezpečující
rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob,
podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem,
• údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby
byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v
nichž se nakládá se závadnými látkami,
• Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a
fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu,
popis kontrolního systému (§ 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob
vyhodnocování, podrobnosti o hlášení havárií (§ 7) a další podrobnosti
související s plněním povinností uživatele závadných látek podle § 9 až 11,
zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování
havárie vzniknout.
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Havarijní plán
•

Vyhláška č. 450/2005 Sb. (pokračování):
•

§ 6 (náležitosti havarijního plánu):
• Uživatel závadných látek zpracuje více havarijních plánů pro jedno
ucelené provozní území nebo jeden havarijní plán pro více ucelených
provozních území v odůvodněných případech po projednání s příslušným
vodoprávním úřadem.
• Ke schválenému havarijnímu plánu se připojí kopie pravomocného
rozhodnutí vodoprávního úřadu, kterým byl tento havarijní plán schválen.
• Schválený havarijní plán se uloží tak,
aby byl dostupný v případě havárie.
• Uloží se také prohlášení jednotlivých pracovníků,
kteří se závadnými látkami zachází nebo
by měli v případě havárie zasahovat,
že byli s obsahem schváleného
havarijního plánu seznámeni.
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Havarijní plán
• Vazba na DZES 3 (NV č. 48/2017 Sb., novela č. 31/2020 Sb.)
Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona při zacházení se závadnými látkami
podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých
podpor dodržuje pravidla vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a
životního prostředí tím, že

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních
vod, blízkého okolí a životního prostředí,
b) zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez
platného povolení,
c) skladuje závadné látky tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí,
aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní
požadavky vodního zákona,
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem
stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží
určených pro skladování ropných látek,
e) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje
odpovídající kontrolní systém.
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Havarijní plán
Úprava hodnocení porušení standardu DZES 3a (Nová tabulka):

Úprava hodnocení porušení standardu DZES 3c: (Žadatel skladuje ZL
tak, aby nedošlo k jejich úniku…) doplňuje se skladování závadných látek
nebo jejich použitých obalů)
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Havarijní plán
• Kontrolní systém (skladování ropných látek)
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Havarijní plán
• Technické havarijní prostředky
•
•
•

Výčet
Popis umístění
Způsob použití
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Havarijní plán
• Skladování POR
•

Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 53a, odst. 6 (příruční sklad)
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Havarijní plán
• Skladování POR
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Havarijní plán
• Skladování POR:
•

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (§ 53a, odst. 6
- příruční sklad):
Podlaha příručního skladu musí být nepropustná pro kapaliny, odolná proti
chemickým účinkům uskladněných přípravků a prostředků na ochranu rostlin,
musí být opatřena zvýšeným soklem po obvodu stěn včetně dveřního prahu
jako náhrada za havarijní jímku. Příruční sklad musí být samostatně
odvětratelný s možností temperování a sledování teploty vzduchu, technické a
dispoziční řešení musí umožňovat uložení přípravků a prostředků na ochranu
rostlin přehledně a odděleně podle druhu nebezpečnosti v přepravních
obalech, kontejnerech a nádobách, oddělené ukládání znečištěných obalů,
osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů, při dodržování podmínek
hygienických, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
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Havarijní plán
• Osoby odborně způsobilé:
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Havarijní plán
• Osoby odborně způsobilé:
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Havarijní plán
• Záznamy o prováděných kontrolách min. 2x ročně (formou
provozního deníku, součást pracovní náplně vybraného pracovníka,
příklad záznamu):

• Havarijní plochy v havarijním plánu (pro vývoz na pozemek i v době
zákazu hnojení pro odvrácení nebo při likvidaci havárie, neslouží k
řešení malých skladovacích kapacit)
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Havarijní plán
• Bezpečnostní listy (§5, odst. 3, písm. b)
•

zdroj informací:
•
•

o vlastnostech, klasifikaci a
skladování závadné látky
o BOZP při práci se závadnou látkou

• součást havarijního plánu nebo odkaz na
dokumentaci uživatele, kde jsou k dispozici
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Havarijní plán
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje:
•

Zdroj informací o kanalizacích
•
•

Grafická část
Textová část
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Havarijní plán
• Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
•

Organizační změna (původně Správa toků – oblast povodí Moravy, dnes např.
OŘ jižní Morava) pro uvedení kontaktu na správce vodního toku do havarijního
plánu
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Havarijní plán
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Havarijní plán
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Havarijní plán
• Skladování hnojiv na zemědělské půdě:
•

•

Vyhláška č. 377/2013 Sb.: úprava a přesun do novelizovaného zákona č. 156/1998
Sb. (viz 1. část prezentace)
• §5 - tuhé organické hnojivo kompost – max. 24 měsíců, na místech vhodných
k jeho uložení a schválených v havarijním plánu
• §6 – tuhá statková hnojiva – max. 24 měsíců, na místech vhodných k jejich
uložení a schválených v havarijním plánu
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb.: zranitelné oblasti
• Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení hospodářských zvířat, kompost a
separát digestátu lze uložit na zemědělském pozemku pouze způsobem, který
neohrozí životní prostředí.
• Doba uložení statkových hnojiv bez meziskladování nesmí přesáhnout 12
měsíců, při jejich meziskladování 9 měsíců.
• Kompost a separát digestátu lze uložit nejdéle po dobu 12 měsíců.
• Na stejném místě zemědělského pozemku lze uložit tato hnojiva opakovaně
nejdříve po 4 letech, po provedení kultivace půdy a každoročním pěstování
plodin na tomto zemědělském pozemku.
• Uložení hnojiva je možné pouze na místech uvedených ve schváleném
havarijním plánu.
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Havarijní plán
• Skladování hnojiv na zemědělské půdě (pokračování):
•

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (požadavky na složiště):
• zajištěna bezpečnost jakosti povrchových a podzemních vod,
• složiště vzdáleno minimálně 50 m od útvaru povrchových vod, na
zemědělských pozemcích se sklonitostí vyšší než 5 stupňů minimálně 100
m od útvaru povrchových vod,
• složiště umístěno na půdě zemědělského pozemku, která
• nebyla meliorována odvodněním,
• není zamokřenou půdou vymezenou hlavními půdními jednotkami 65
až 76,
• není lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi propustném podloží
vymezenou v bodech 1 a 2 v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k tomuto
nařízení a
• není ornou půdou vymezenou v bodech 11 a 12 v tabulce č. 4 v příloze
č. 2 k tomuto nařízení (půdy se sklonem k erozi a převyšující 12o),
• zabráněno odtoku hnojůvky a přítoku povrchové vody a
• tuhé statkové hnojivo nebo separát digestátu urovnán ve vrstvě o
minimální výšce 1,7 m a rozměru kratší strany hromady maximálně 20 m
při orientaci složiště delší stranou po spádnici.
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Havarijní plán
• LPIS – Vhodnost pro uložení hnojiv na zemědělské půdě
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Havarijní plán
• LPIS – Vhodnost pro uložení hnojiv na zemědělské půdě
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Pohotovostní plán
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (par. 5, odst. 4)
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Pohotovostní plán
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (par. 5, odst. 4)
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Pohotovostní plán
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Pohotovostní plán
• Příloha k pohotovostnímu plánu
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Provozní řád
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (příloha č. 2)

• Vyhláška č. 415/2012 Sb., přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší (příloha č. 12)
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Provozní řád
• Metodický pokyn MŽP
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Provozní řád
• Emisní faktory (příloha č. 1 MP):
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Provozní řád
• Snižující technologie (příloha č. 2 MP): ukázka
•
•
•

Uskladnění:
Zapravení:
Stáj:
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Provozní řád
• Vypočtená emise amoniaku:
• Projektované kapacity x emisní faktor  zařazení chovu do
vyjmenovaných stacionárních zdrojů (nad 5 t NH3/rok)

• povolení k provozování vyjmenovaného zdroje (schvaluje krajský
úřad)
• součástí žádosti o povolení provozování je návrh provozního řádu

• Průměrné roční stavy x emisní faktory se zohledněním snižujících
technologií  poplatkové hlášení přes ISPOP do IRZ (nad 10 t
NH3/rok)
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• Aktualizace evidence půdy (půda a provozovny):

50

Krmivářské a potravinářské podniky
• Krmivářské podniky
•
•
•

Registrace v prvovýrobě a mimo prvovýrobu
Požadavky na provozovatele (nařízení o hygieně krmiv č. 183/2005)
Registr na stránkách ÚKZÚZ

• Potravinářské podniky
•

•
•

Subjekty, které manipulují s potravinami, jde např. o výrobce, dovozce,
distributory, sklady, balírny, prodejce nebo provozovatel podniku zabývajícího
se prvovýrobou potravin včetně rostlinné prvovýroby, která zahrnuje
pěstování plodin, určených k produkci potravin, včetně sklizně, přepravy,
skladování produktů prvovýroby a další manipulace s nimi
Povinnost registrace na stránkách SZPI
Požadavky na provozovatele (viz hygienický balíček – bezpečnost potravin)
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Záložka „Provozovny“ u přihlášeného uživatele LPIS
• Registr krmivářských podniků (www.ukzuz.cz)
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Registrace krmivářských podniků:
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Registrace krmivářských podniků:
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Registrace krmivářských podniků:

55

Krmivářské a potravinářské podniky
• Registrace potravinářských podniků:
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků
(„hygienický balíček“)
•
•
•
•

Nařízení č. 178/2002 (obecné zásady a požadavky potravinového práva
Nařízení č. 852/2004 (hygiena potravin)
Nařízení č. 853/2004 (hygiena potravin živočišného původu)
Nařízení č. 183/2005 (hygiena krmiv)

• Pojmy:
•

•

Krmivářský podnik = soukromý nebo veřejný podnik, ziskový nebo neziskový,
který vykonává činnost související s produkcí, výrobou, zpracováním,
skladováním, přepravou nebo distribucí krmiv, včetně výrobce, který vyrábí,
zpracovává nebo skladuje krmivo určené ke krmení zvířat na svém vlastním
hospodářství.
Provozovatelem krmivářského podniku = fyzická nebo právnická osoba
odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v krmivářském podniku,
který řídí.
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Pojmy (pokračování):
•
•
•

Prvovýroba = prvovýroba, chov zvířat nebo pěstování plodin, včetně sklizně, dojení
a chovu zvířat určených k produkci potravin před porážkou včetně lovu zvířat,
rybolovu a sběru volně rostoucích plodů.
Uvádění na trh = držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k
prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej,
distribuce a další formy převodu jako takové.
Sledovatelnost = možnost najít a vysledovat ve všech fázích výroby, zpracování a
distribuce potravinu, krmivo, hospodářské zvířete nebo látku, která je určena k
přimísení do potraviny nebo krmiva, nebo u níž se očekává, že takto přimísena
bude.

• Potravina = jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo
nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze
důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat (potravinou není:
rostlina před sklizní, krmivo, živé zvíře, pokud není připraveno k uvedení na trh
k lidské spotřebě, tabákové výrobky, kosmetika…).
• Krmivo = látka nebo výrobek, včetně doplňkových látek, zpracované, částečně
zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou.
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Požadavky na bezpečnost krmiv:
•

Krmivo nesmí být uvedeno na trh ani jím nesmí být krmena žádná zvířata určená k
produkci potravin, pokud není bezpečné.

•

Krmivo se nepovažuje za bezpečné pro zamýšlené použití, má-li se za to, že
• má škodlivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat,
• způsobuje, že potraviny získané z zvířat určených k produkci potravin
nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu.

• Nařízení č. 183/2005:
•

U operací na úrovni prvovýroby krmiv a u těchto přidružených operací:
• doprava, skladování a manipulace s primárními produkty v místě produkce;

•
•

přepravní operace pro dodávku primárních produktů z místa produkce do
provozu
míchání krmiv pro výhradní požadavky svých vlastních hospodářství bez
použití doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek, s výjimkou
doplňkových látek k silážování SE DODRŽUJE PŘÍLOHA I NAŘÍZENÍ (U
JINÝCH OPERACÍ SE DODRŽUJE PŘÍLOHA II, PŘI KRMENÍ ZVÍŘAT SE
DODRŽUJE PŘÍLOHA III)
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Příloha I:
•

Hygienická ustanovení

•

Vedení záznamů:
• POR/biocidy
• Použití GMO
• Výskyt chorob a škůdců
• Analýzy/rozbory
• Příjem a výdej krmiva
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Příloha II:
•

Zařízení a vybavení

•

Zaměstnanci

•

Výroba

•

Kontrola jakosti (HACCP)

•

Monitoring PCB a dioxinů

•

Skladování a přeprava

•

Vedení záznamů

•

Stížnosti a stažení produktu z oběhu
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Příloha III:
•

Pastva

•

Vybavení pro ustájení a krmení

•

Krmení (skladování a rozvoz)

•

Krmivo a voda

•

Zaměstnanci
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Krmivářské a potravinářské podniky
• Vazba na PPH 4:
(18 kontrolních bodů)
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Základní hodnocení ekologické újmy
•
•

•

Evropská legislativa
• Směrnice č. 2004/35/ES
Národní legislativa
• Zákon č. 167/2008 Sb.+ příloha č. 1
• Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
Metodické pokyny MŽP (únor 2012)
• Metodický pokyn MŽP (základní hodnocení rizika ekologické
újmy)
• Metodický pokyn MŽP (podrobné hodnocení rizika ekologické
újmy)
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Základní hodnocení ekologické újmy
• Provozní činnosti
Činnost vykonávaná v rámci hospodářské činnosti, obchodu nebo
podnikání, bez ohledu na její soukromou či veřejnou povahu
nebo na její ziskový či neziskový charakter.
• Seznam činností – příloha č. 1
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Základní hodnocení ekologické újmy
• Místo provozní činnosti
Objekt nebo zařízení příslušného provozovatele, ve kterém
vykonává provozní činnost, v němž jsou při této provozní činnosti
umístěny nebezpečné látky nebo v němž příslušný provozovatel
zachází se závadnými látkami nebo nakládá s vybranými výrobky,
vybranými odpady nebo vybranými zařízeními.
• Preventivní opatření je opatření přijaté v důsledku události,
jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě
ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji
minimalizovat.
• Nápravná opatření je opatření přijaté ke zmírnění dopadů
ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit
poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo
poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich
funkcí.
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Základní hodnocení ekologické újmy
Obsah základního hodnocení:
• A – identifikace provozovatele
• B – množství ZL, odpadů…
• C
• C1 – nakládání s látkami, odpady…
• C2 – činnosti na základě povolení
• D – možný scénář vzniku EÚ
• E – hodnocení událostí v minulosti
• F – součet bodů, datum, podpis
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Základní hodnocení ekologické újmy
C1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 – Ptačí oblast/Evropsky významná lokalita
9 – významný vodní tok
10 – zranitelná oblast dusičnany
11 – lososové/kaprové vody
12 – vodní nádrž/vodárenská nádrž
13 – hydrogeologický rajón
14 – ochranná pásma vodních zdrojů
15 – ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
16 – chráněná oblast přirozené akumulace vod
17 – topografické poměry (sklon)
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Základní hodnocení ekologické újmy

Ukázka měření
vzdáleností a
přidělení bodů
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Základní hodnocení ekologické újmy

VYUŽITÍ GIS a WMS služeb při
„měření vzdáleností a
identifikaci předmětů
ochrany“
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Prevence závažných havárií
• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými
směsmi
• Základní pojmy:

• Objekt (prostor s nebezpečnými látkami a zařízeními)
• Zařízení (jednotka, ve které se nebezpečná látka vyrábí, skladuje…)
• Provozovatel (užívá objekt, kde je nebezpečná látka v množství stejném nebo
větším než v příloze č. 1 ve sloupci 2 tabulky I nebo II nebo byl zařazen do
skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu)
• Uživatel (množství nebezpečné látky je menší …nebo nebyl zařazen…)
• Nebezpečná látka (chemická látka nebo chemická směs splňující kritéria
stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v tabulce I nebo uvedená v příloze č. 1
k tomuto zákonu v tabulce II)
• Závažná havárie (mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a
prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár
nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s
užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na
životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku)
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Prevence závažných havárií
Provozovatel nebo uživatel objektu
• zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a
fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále
jen „seznam“),
• na základě seznamu provede součet poměrných množství
nebezpečných látek umístěných v objektu podle vzorce a za
podmínek uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a
• na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných
látek umístěných v objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1
(=protokol o nezařazení), nebo navrhne zařazení objektu do skupiny A
nebo do skupiny B za podmínek stanovených v § 5 odst. 1 a 2
(=zařazení objektu do skupiny A nebo B)
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Prevence závažných havárií
Protokol o nezařazení:
•
•

•

•

Uživatel zpracuje protokol.
Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení
množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního
množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další
nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.
Uživatel objektu předloží protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci
krajskému úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy množství nebezpečné látky
umístěné v objektu přesáhne 2 % množství uvedeného v příloze č. 1 k tomuto
zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II.
Protokol o nezařazení obsahuje:
•

identifikační údaje objektu a jeho uživatele,

•
•

seznam,
popis výpočtu součtu poměrných množství nebezpečných látek
umístěných v objektu a
místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat za uživatele
objektu.

•
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Prevence závažných havárií
Příloha č. 1 (tabulka I):
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Prevence závažných havárií
Příloha č. 1 (tabulka II):
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Prevence závažných havárií
Příklad: motorová nafta (tabulka II)

• Objekt (= farma), zařízení (= sklad motorové nafty):
• skladované množství = 18 000 l, tj. 15,1 t
• 15,1 t je menší než hodnota v sloupci 2 (= 2 500 t)
• zpracuji protokol o nezařazení a ponechám pro případnou
kontrolu (inspekce práce, báňský úřad, hygiena, krajské úřady,
ČIŽP), protože 15,1 t je méně než 2 % z 2 500 t (50 t)
nepředkládám protokol na krajský úřad (nad 50 t předkládám
protokol krajskému úřadu
• aktualizace protokolu při překročení o 10 % (při skladování 16,6 t)
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Děkuji za pozornost

Lubomír Smrček
776 017 517
lub.smrcek@gmail.com
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