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294
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. září 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/
/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona
č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno b) zní:
„b) projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo
projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém
provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle
§ 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle
zákona o integrované prevenci6).“.
2. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 5 zní:
„b) zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve
zvláštním právním předpisu5) pohybuje v rozmezí
následujících množství
1. 20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,

8. 5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,
9. 5 až 10 t včetně amoniaku, nebo
5

) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních
zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.“.

3. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
„(5) Za účelem kategorizace se parametry určující
zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné
provozovně8) a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být
vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet
komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry
určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají
pouze s parametry jiných malých zdrojů.
8

) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatelé středních zdrojů uvedených
v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až
5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto
nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví
zvláštní právní předpis5).“.

2. 30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,
3. 0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,
4. 1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
5. 20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,
6. 0,1 až 1 t včetně sulfanu,
7. 0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

5. V § 5 větě první se slova „nebo velkých“ zrušují.
6. V příloze č. 1 části I pod nadpisem „Závazné
podmínky provozu zařízení na spalování odpadních
plynů“ se věty první a druhá zrušují.
7. V příloze č. 1 části I pod nadpisem „Závazné
podmínky provozu zařízení na spalování odpadních
plynů“ se body 2.1. a 2.2. zrušují.
8. V příloze č. 1 část II zní:
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. září 2011
o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 5 zákona č. 167/
/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“):

e) zařízením technická nebo technologická jednotka,
kterou příslušný provozovatel využívá při provozní činnosti, zejména při výrobě, zpracování, skladování, nakládání nebo vykládání při přepravě.

§1

§3

Předmět úpravy

Způsob hodnocení rizik ekologické újmy

Toto nařízení stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu
finančního zajištění k provedení preventivních opatření
a nápravných opatření.

(1) Příslušný provozovatel provádí a dokumentuje
hodnocení rizik ekologické újmy v rozsahu odpovídajícím pravděpodobnosti jejího vzniku a závažnosti
možných vlivů na životní prostředí.

§2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) příslušným provozovatelem provozovatel1), který
vykonává provozní činnost uvedenou v příloze
č. 1 k zákonu,
b) místem 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,
c) množstvím umístěných nebezpečných a závadných
látek projektované maximální množství látek,
které se může jednorázově nahromadit v objektu
nebo zařízení příslušného provozovatele při jeho
provozní činnosti,
d) objektem celý prostor, v němž je umístěno jedno
nebo více zařízení příslušného provozovatele,
včetně společných nebo souvisejících infrastruktur
příslušného provozovatele,

(2) Hodnocení rizik ekologické újmy provádí příslušný provozovatel zvlášť pro každé místo provozní
činnosti.
(3) Příslušný provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v bodech 11 a 13 přílohy č. 1
k zákonu, provádí hodnocení rizik pouze pro objekty
a zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy, které má ve vlastnictví nebo nájmu.
(4) Příslušný provozovatel provádí základní hodnocení rizik ekologické újmy (dále jen „základní hodnocení rizika“). V případě, že celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika je vyšší než 50,
provádí příslušný provozovatel podrobné hodnocení
rizika ekologické újmy (dále jen „podrobné hodnocení
rizika“). Základní hodnocení rizika není povinen provést příslušný provozovatel, který provádí přímo podrobné hodnocení rizika.
(5) Příslušný provozovatel registrovaný v Programu EMAS2) nebo příslušný provozovatel, který
prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování do tohoto programu, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný podle souboru
norem ČSN EN ISO 14 000 nebo prokazatelně zahájil

1

) § 2 písm. i) zákona č. 167/2008 Sb.

2

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací
v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001,
rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES.
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činnosti potřebné k získání této certifikace, provádí
pouze základní hodnocení rizika.
(6) Příslušný provozovatel, který zachází se závadnými látkami, nebezpečnými závadnými látkami
nebo zvlášť nebezpečnými závadnými látkami podle
vodního zákona3) v celkovém množství, které nedosahuje limitů stanovených v části B přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, neprovádí hodnocení rizik podle tohoto nařízení.
§4
Základní hodnocení rizika
(1) Příslušný provozovatel v základním hodnocení rizika uvede
a) souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je
hodnocení rizika prováděno,
b) identifikaci a popis provozní činnosti, objektů
nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich
umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v místě provozní
činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno,
a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných
vlivů,
c) popis životního prostředí v okolí hodnoceného
místa provozní činnosti z hlediska možnosti
vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností k popisovaným objektům a zařízením v rozsahu potřebném pro hodnocení možných rizik jejího vzniku,
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§5
Podrobné hodnocení rizika
(1) Příslušný provozovatel v podrobném hodnocení rizika uvede
a) souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je
hodnocení rizika prováděno,
b) vyhodnocený celkový počet bodů dosažených
v základním hodnocení rizika,
c) identifikace a popis provozní činnosti, objektů
nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich
umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v hodnoceném
místě provozní činnosti, pro kterou je zpracovávané hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných činností při zohlednění jejich možných
vzájemných vlivů,
d) popis životního prostředí v okolí hodnoceného
místa provozní činnosti z hlediska možnosti
vzniku ekologické újmy, včetně uvedení vzdáleností k popisovaným objektům v rozsahu odpovídajícím možným rizikům jejího vzniku,
e) předpokládané situace vzniku havarijních stavů jiných událostí, které mohou způsobit ekologickou
újmu, odhad jejich četnosti a velikosti ekologické
újmy, včetně existujících a navrhovaných nápravných opatření,
f) návrh způsobů na odstranění havarijních stavů,
které mohou být vyhodnoceny jako ekologická
újma, včetně provedení nápravných opatření a jejich ocenění.

d) předpokládané situace vzniku ekologické újmy
a odhad jejich následků,

(2) Náležitosti podrobného hodnocení rizika jsou
stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

e) informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě,

(3) Příslušný provozovatel, který má schválenou
dokumentaci pro objekty nebo zařízení zařazené do
skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií4), dokumentuje v podrobném hodnocení rizika pouze části D a F přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Příslušný
provozovatel, který má schválenou dokumentaci pro

f) celkový počet dosažených bodů.
(2) Náležitosti základního hodnocení rizika,
včetně bodového hodnocení jednotlivých údajů, jsou
stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

3

) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona
č. 150/2010 Sb.
Příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.

4

) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění
pozdějších předpisů.
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objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B podle
zákona o prevenci závažných havárií, dokumentuje
v podrobném hodnocení rizika pouze část F přílohy
č. 2 k tomuto nařízení.
§6
Kritéria posuzování dostatečného finančního
zajištění a bližší podmínky provádění a způsob
finančního zajištění k provedení preventivních
a nápravných opatření
(1) Kritériem posouzení základního hodnocení rizika předloženého příslušným provozovatelem při
kontrole je vyhodnocený počet bodů podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Kritériem posouzení podrobného hodnocení
rizika předloženého příslušným provozovatelem při
kontrole je hodnocení rizik podle přílohy č. 2 k tomuto
nařízení, a zda toto hodnocení odpovídá současnému
stavu v místě provozní činnosti a životního prostředí
v okolí hodnoceného místa provozní činnosti.
(3) Kritérii posouzení dostatečného finančního zajištění jsou

Částka 104

a) doklad o zabezpečení finančního zajištění,
b) výše finančního zajištění s ohledem na vyhodnocené riziko ekologické újmy,
c) typy ekologické újmy, které jsou finančně zajištěny,
d) existence omezení ve finančním zajištění neslučitelná s vyhodnoceným rizikem.
(4) Při posuzování základního nebo podrobného
hodnocení rizika a dokladu o zabezpečení finančního
zajištění, které předkládá příslušný provozovatel při
kontrole, se postupuje podle kontrolních bodů uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(5) Příslušný provozovatel provádí posouzení dostatečnosti finančního zajištění vzhledem k navrhovaným nápravným a preventivním opatřením a jejich ocenění podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.
§7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr životního prostředí:
Mgr. Chalupa v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
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Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
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VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2011
o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:
§1
(1) Dnem 2. listopadu 2011 se ke 200. výročí narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena vydává pamětní stříbrná pětisetkoruna (dále jen „pětisetkoruna“).
(2) Pětisetkoruna se vydává v běžném provedení
a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen „zvláštní provedení“).
(3) Pětisetkoruna v běžném i zvláštním provedení
se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů
mědi. Hmotnost pětisetkoruny je 25 g, její průměr
40 mm a síla 2,55 mm. Při ražbě pětisetkoruny v běžném i zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná
odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu stříbra odchylka
nahoru 1 %. Hrana pětisetkoruny v běžném provedení
je vroubkovaná, hrana pětisetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ
BANKA * Ag 0.925 * 25 g *“.

§2
(1) Na líci pětisetkoruny je kytice lučních květin,
přes jejichž stonky je umístěn dvouřádkový nápis „KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH“. Při levém, spodním a pravém okraji pětisetkoruny je název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“ a označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „500 Kč“. Oba
texty jsou odděleny tečkou. Značka České mincovny
tvořená kompozicí písmen „Č“ a „M“ je nad písmenem „B“ ze slova „REPUBLIKA“.
(2) Na rubu pětisetkoruny je portrét Karla Jaromíra Erbena. Po obvodu pětisetkoruny je v neuzavřeném opisu text „KAREL JAROMÍR ERBEN“, který
je na okrajích ohraničen letopočty „1811“ a „2011“. Při
pravém okraji portrétu je značka autora pětisetkoruny
Jaroslava Bejvla, která je tvořena písmeny „J“ a „B“.
(3) Vyobrazení pětisetkoruny je uvedeno v příloze
k této vyhlášce.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 2. listopadu
2011.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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