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UPOZORN NÍ PRO ŠKOLITELE

POM CKA KE ŠKOLENÍ

POZOR

PREZENTACE NEVY ERPÁVÁ CELOU  PROBLEMATIKU, 

SLOU Í POUZE JAKO VODÍTKO PRO LEKTORA.
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CÍL ŠKOLENÍ:
SEZNÁMIT POSLUCHA E SE ZÁSADAMI OCHRANY IVOTNÍHO PROST EDÍ V OJ EVD

A  LEGISLATIVNÍMI PO ADAVKY V OBLASTI  EKOLOGIE



ÚVOD DO EMS - SN  ISO 14001 

EZ, a. s.  - držitel certifikátu  ISO 14001 (EMS)  
EMS = Environmental Management System = systém ízení OŽP

systém EMS v OJ EVD zaveden 2002,– 1.certifikát (audit)

odpov dný, aktivní a koncep ní p ístup k ochran  a postupnému snižování dopad  na ŽP;

audity, kontroly (i dodavatel )

Právní normy a ídící dokumenty EZ závazné pro dodavatele:
eské normy a zákony v oblasti OŽP („složkové“ zákony)

Pravidla chování v EZ – zam stnanci i dodavatelé, BOZP, PO, OŽP

- závaznou sou ástí smlouvy

Sdílená dokumentace - SD 0010 Ekologická bezpe nost JE a EVD
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PRAVIDLA CHOVÁNÍ
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íslo: Specifikace pokuty: Sankce: 
   
1)  Nedodržení platných právních p edpis  pro ochranu ŽP p i 

nakládání s odpady kategorie 
 ostatní (O) 
 nebezpe ný (N) 

20 000,- K  za p ípad 
u (O) 
50 000,- K  za p ípad 
u (N) 

2)  Porušení platných právních p edpis  pro ochranu ŽP p i 
nakládání s chemickými látkami a chemickými p ípravky. 

10 000,- K  za p ípad 

3)  Porušení platných právních p edpis  pro ochranu ovzduší a pro 
nakládání s vodami.  

20 000,- K  za p ípad 

4)  Nedodržení interních p edpis EZ pro t íd ní, skladování, 
edávání a odstra ování odpad . 

10 000,- K  za p ípad 

5)  Únik ropných a jiných škodlivých látek (nap . chemikálií). 50 000,- K  za p ípad 
6)  Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (nap . 

chemikálií). 
20 000,- K  za p ípad 

7)  Neinformování p íslušného zam stnance EZ o riziku 
nep íznivého dopadu inností na ŽP. 

10 000,- K  za p ípad 

8)  Neohlášení p edpokládané produkce odpad . 10 000,- K  za p ípad 
9)  Nepovolené odložení odpad  do kontejner  na t íd né odpady 

nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro EZ. 
10 000,- K  za p ípad 

10)  Nepovolené ukládání odpad  a materiál  mimo míst, k tomu 
vyhrazených. 

20 000,- K  za p ípad 

11)  Vnášení odpad  nebo použitých chemických látek a p ípravk  
do areálu EZ za ú elem jejich odložení. 

50 000,- K  za p ípad 

 

PRAVIDLA 
CHOVÁNÍ

! Zam stnanec povinen informovat nad ízeného (vedoucího) o zjišt né neshod
nebo nep íznivém stavu ohrožujícím ŽP, BOZP, PO.



ÍZENÍ HOSPODA ENÍ S ENERGIÍ

EZ  - 2015 zavádí ISO 50001:2011 Systém ízení hospoda ení s energií 
(Energy Management System – EnMS).

EnMS - sleduje spot ebu energie (elekt ina, teplo, paliva) a optimalizuje 
hospoda ení s energií s cílem:

Snížení energetické náro nosti výrobních celk  a budov, 
zlepšení energetické ú innosti, využívání a spot eby energie,
optimalizace provozu technologií, budov a areál  - minimalizace spot eby E,
Snížení emisí skleníkových plyn  a dalších dopad  na ŽP.

EZ  - závazky stanovené v Energetické politice:
Požadovat dodržování zásad efektivního využití energií u smluvních 

partner , zejména:
Hospodárn  využívat energie - vypínat stroje, za ízení, zhasínat sv tla, …
Up ednost ovat vybavení, stroje a za ízení s co nejmenší energetickou 
náro ností.
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OCHRANA OVZDUŠÍ
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201/2012 Sb., zákon o ochran ovzduší

73/2012 Sb., zákon o látkách poškozujících ozonovou 
vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Základní povinnosti
omezovat a p edcházet zne iš ování ovzduší
snižovat množství vypoušt ných látek (emisí)



OCHRANA OVZDUŠÍ

Zdroje zne išt ní ovzduší p i dodavatelských innostech:
prašnost innosti s prašnými látkami 

innosti, p i kterých prach vzniká: broušení, ezání (truhlárna apod.)
! Azbest – karcinogen

spalování – pouze rostlinné materiály nezne išt né chemickými látkami, jen se 
souhlasem VO a VODB provoz, HZS, Obecního ú adu

! spalování odpadních materiál je vylou eno

kavé látky (VOC) innosti s t kavými látkami = edidla, rozpoušt dla, 
nát rové hmoty, istidla apod. – mycí stoly, nát ry…
! toxické a jiné negativní ú inky na organismy

skleníkové plyny, pl. narušující ozónovou vrstvu 
– „regulované látky“: freony (CFC, HCFC), halony (obs. Br)
– F-plyny (fluorované plyny): SF6, hasiva, chladiva

– manipulace, kontroly t snosti apod. - jen certifikovanými pracovníky
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OCHRANA VOD

254/2001 Sb. (novela 2010)
Zákon o vodách + navazující p edpisy

450/2005 Sb. – „o haváriích“ (novela 2011)
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
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OCHRANA VOD

ochrana povrchových a podzemních vod a jejich hospodárné a ú elné užívání

„závadné látky“ – látky, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních 
vod (2 kategorie: nebezpe né a zvlášt  nebezpe né látky - § 39)

i zacházení se „závadnými látkami“ init opat ení proti jejich vniknutí do 
povrchových a podzemních vod a neohrozily jejich prost edí a nevnikly do 
kanalizací, které nejsou sou ástí technologického za ízení (§ 39)

§ 16 – vypoušt ní  zvláš  nebezpe ných závadných látek do kanalizace 
(umyvadla, výlevky, d ezy, WC, apod.), resp. OV. V tšina provoz  -
biologická istírna OV, která závadné látky neodstraní, naopak hrozí kolaps 

OV úhynem bakterií!!!

vypoušt ní závadných látek do p dy (na terén) – zakázáno; ! ohrožení 
podzemních vod.

Základní povinnosti
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VYHLÁŠKA . 450/2005 SB., „O HAVÁRIÍCH“  

1. prevence a kontrola i skladování a manipulaci se „závadnými“ látkami
2. vybavení pracovišt  sana ními prost edky – sorbenty pro danou zne iš ující látku, 

zejména hydrofobní sorbenty na ropné látky (oleje), v dostate ném množství
3. dodržování vodohospodá ských p edpis  a provozních ád  za ízení

Vodní elektrárny:
1. V p ípad  jakéhokoliv mimo ádného úniku závadných látek povinnost ihned 

informovat vedoucího provozu (zástupce) v dané lokalit  EVD
2. Ohlásit mimo ádný únik (havárii) i když nedošlo k úniku do ŽP, nap . pouze v 

prostorách strojovny apod.

! Ne každý únik závadných látek p edstavuje vodohospodá skou havárii !!
X

! I malý únik závadné látky m že p edstavovat vodohospodá skou havárii !!
3. Postup k odstra ování p in a následk  havárie stanoví Havarijní Plán (na dozorn , 

u vedoucího provozu, na dispe inku).

Základní p edpoklad pro prevenci havárií:



VYBAVENÍ PRACOVIŠT SORBENTY A SANA NÍMI PROST EDKY

Vybavení pracovišt  vlastními sana ními prost edky.
!!! Krádeže sorbent  z vybavení elektráren  budou pokutovány!!!
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OHLÁŠENÍ HAVÁRIE

Ohlašovací povinnost p i havárii § 41 VZ:
1. Hasi ský záchranný sbor R 150, 112
2. Policie R 158
3. Správce vodního toku

Povodí Vltavy - vodohospodá ský dispe ink 257329425, 724067719
- havarijní dispe ink 602 449 876

Povodí Moravy 541 211 737

Vodní elektrárny - dle HAVARIJNÍHO PLÁNU:
1. Vedoucí provozu/ pohotovost (+ 201) + mobil
2. Hasi ský záchranný sbor R 150, 112
3. HZS-KE (M lník) 311 103 035
4. Dispe ink EVD 211, 724 169 460
5. Ekolog EVD 211 026 404 (241), 725 648 168
6. editel EVD 211 026 202, 602 219 361
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NOVINKY Z PROVOZ

EDA – havárie zp sobená dodavatelskou firmou – únik 1000 litr  oleje
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POVINNOSTI P I HAVÁRII

Zneškodn ní havárie v souladu s vyhláškou (§ 10 odst. 3):

! Up ednost ujeme pevné sorbenty:
- fibroil, sorb ní koberce, hady apod.

! Zákaz použití odmaš ovacích a emulga ní p ípravk  

a biodegradant v blízkosti a rizikem zasažení povrchových 

nebo podzemních vod

! Použití odmaš ovacích a emulga ní p ípravk  je možné pouze 
na koncové odmašt ní, a to pouze nehrozí-li únik závadných 

látek nebo jejich emulzí do vody a zhoršení havárie.
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POSTUP P I ZJIŠT NÍ HAVÁRIE

1. Okamžité zjišt ní a zhodnocení havarijního stavu

2. Bezprost ední ohlášení dle plánu vyrozum ní v Havarijním Plánu

3. Použití osobních ochranných pom cek – bezpe nost osob !
4. Únik net kavých ropných látek

zamezit dalšímu úniku – uzav ít, ut snit zdroj RL
zamezit ší ení zne išt ní – ucpat kanalizaci, svod prosáklých a deš ových vod,
obsypat i obložit skvrnu sorbentem (vapex, písek, fibroil, sorp ní rohože, hadry,
igelitový sá ek s pískem nebo vodou,…)

5. Únik kavých látek - ! riziko výbuchu a požáru výpar
zamezit jisk ení, vypnout el. spot ebi e
opušt ní a odv trání prostor

6. Únik do vodního toku – dle závažnosti instalace norné st ny ve spolupráci s HZS,
dispe inkem PV a EVD (regulace pr toku)

7. Odpad vzniklý p i likvidaci havárie – zneškodnit jako nebezpe ný odpad v 
uzav ených sudech a plastových pytlích – nasycené sorbenty 
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NÁLEZY EKOLOGICKÝCH KONTROL
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Pe livé zachycování úkap



NÁLEZY EKOLOGICKÝCH KONTROL

Praktický nástavec s pumpou na sud
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NÁLEZY EKOLOGICKÝCH KONTROL

Pe livé zachycování úkap  sorp ními rohožemi
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NÁLEZY EKOLOGICKÝCH KONTROL

Nezajišt né barvy a laky vystavené dešti nad vodní hladinou - dodavatelé
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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185/2001 Sb. (novela 2013)
Zákon o odpadech + navazující p edpisy

383/2001 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

381/2001 Sb.
Katalog odpad

477/2001 Sb.
Zákon o obalech



KATEGORIZACE A OZNA ENÍ ODPAD
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Nebezpe ný odpad Ostatní odpad
IDENTIFIKA NÍ L IST NEBEZPE NÉHO ODPADU

st rana 1
1. Název odpadu (podle Katalogu odpad ):

Oba ly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami zne išt né

2. Kód odpadu (podle katalogu odpad ): 1 5 0 1 1 0

3. Kód podle ADR nebo COTIF
ADR t . 5.1 26a UN 2930

4. vodce odpadu ne bo oprávn ná osoba:
Firm a: Severomoravs ká energet ika, a. s.
Ulice : 28.  íjna  152
Místo a PS : Ost rava, 709 02

: 47675691
Osoba opr ávn n á jedn at jmé nem p vod ce od padu nebo 
opr ávn n é oso by : Ing.  J aroslav  Las o ,  samost atný  technik  eko log ie
Tele fon/Fax: 596 673 376

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu (obsahu):
Ho lav á lá tka.  P i  spalování  vzn ikají  karcinogenní  látk y.   
Nebez pe í v zní cení p i zah átí.  
Nev hodné pro je jich p vodní použ ití.
Látka se s v odou mísí nepatrn .   
Odpad m že obsahov at t ž ké kov y.

6. Nebezpe né vlastnosti odpadu:

Zah át í vede ke st oupnutí tlaku v nádobách nebezpe í ex ploze.  
Vzplanutí je možné od horkýc h pov rch , jisker nebo otev eného s v t la, ohn .  

i únik u do kanaliz ace p i v elkém zah átí nebezpe í výbuchu.  
Látka ohrožu je  v ody.
 

7. Bezpe nostní opat ení p i manipulaci, skladování a p eprav  odpad :
7.1. Technická opat ení:

Skladov ání v t s nýc h nádrž ích (oba lec h).  
Nepoužív at jisk ící nástroje .  
Nek ou it, nepouž ívat o tev eného sv tla, ohn .  
V míst  shromaž ování,  skladování  a  manipu lace mít  dosta tek  sorbent .

7.2. Doporu ené osobní ochranné pracovní pros t edky:
 - dýchací orgány: Res pirátor
 -  o i: Brýle ,  ochranný št ít
 - ruce: Pryž ové, um lohmot né rukav ice
 - ostatní ásti t la: Ochranný od v

7.3. Protipožární vybavení:
Vhodné : nové, sn hové
Nevhodné :

Identifika ní list 
„N“ odpadu ozna ení pouze názvem

název
katalogové íslo
odpov dná 
osoba
nápis: 

Nebezpe ný odpad
grafický symbol 
nebezpe nosti

Doporu ení:
název
katalogové 
íslo

ILNO 15 02 02

Papír a 
lepenka
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Základní povinnosti
Zbavovat se odpad   pouze zp sobem, který neohrožuje lidské zdraví  
a ŽP a který je v souladu s tímto zákonem a ostatními p edpisy

edcházet vzniku odpad , omezovat jejich množství a nebezpe nost (reduce)
ednostn  využít odpady ed jejich odstran ním (reuse)
ídit odpady dle druh  a kategorií (recycle)

Ozna it kontejnery a shromaždišt  odpad  dle kategorie odpadu (Katalog 
odpad ), identifika ní list nebezpe ných odpad  (ILNO)
Odlišit kontejnery tvarov , barevn  nebo popisem a zajistit ochranu odpad  ed 
vn jšími vlivy (déš , vítr,…), mísením s jinými odpady, znehodnocení

ed ní nebo míšení nebezpe ných odpad  s ostatními odpady je zakázáno
edávat odpady pouze oprávn né osob , za dopravu odpad  odpovídá  

dopravce, evidence o p eprav  NO na ú ad  (ELPNO) 
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NÁLEZY Z EKOLOGICKÝCH KONTROL

íd ní odpad  na vodních elektrárnách
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NÁLEZY Z EKOLOGICKÝCH KONTROL
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! Pozor na poškozené nebo 
net sné obaly ! 
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NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SM SMI

350/2011 Sb.- novela
Zákon o chemických látkách a chemických sm sích

258/2000 Sb.
Zákon o ochran ve ejného zdraví

326/2004 Sb. 
Zákon o rostlinoléka ské pé i



NEBEZPE NÉ CHEMIKÁLIE - NEPLATNÁ SYMBOLIKA

Nebezpe né vlastnosti chemických látek a sm sí (CHLaS):
Nebezpe né CHLaS = látky vykazující alespo  jednu nebezpe nou vlastnost

Výbušné
Oxidující
Extrémn  ho lavé
Vysoce ho lavé
Ho lavé
Vysoce toxické
Toxické
Zdraví škodlivé
Žíravé
Dráždivé
Senzibilující
Karcinogenní
Mutagenní
Toxické pro reprodukci
Nebezp. pro životní prost edí
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NOVÉ OZNA OVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK A SM SÍ 
(NA ÍZENÍ „CLP“)

27

výbušné látky ho lavé látky oxida ní látky plyny pod tlakem korozivní a žíravé látky 

toxické látky dráždivé látky látky nebezpe né
pro zdraví 

látky nebezpe né
pro životní prost edí 

Zna ení: Signální slova:
od 1.12.2012 - látky „nebezpe í“ – pro vyšší kategorii nebezpe nosti
od 1.6.2015   - sm si „varování“ – pro základní kategorii nebezpe nosti
Standardní v ty o nebezpe nosti: Pokyny pro bezpe né zacházení:
H - v ty – nahrazují R-v ty P - v ty – nahrazují S- v ty



BEZPE NOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S CHLAS

H-v ty a P-v ty
H-v ty (R-v ty)

- standardní v ty ozna ující 
specifickou rizikovost                                    
nebezpe ných CHLaP

P-v ty (S-v ty)
- standardní pokyny pro 

bezpe né zacházení s 
nebezpe nými CHLaP

Bezpe nostní list (BL)
obsahuje základní informace o CHLaS (složení, eko-toxicita, likvidace obal , 

eprava, hašení, likvidace havárie,…)
dodavatel nebezpe né CHLaS je povinen BL poskytnout bezplatn  a v eském 

jazyce
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CHEMICKÉ LÁTKY A SM SI (CHLAS)

i práci s CHLaS chránit zdraví lidí a ŽP a ídit se pokyny pro bezpe nou 
práci, používat OOP

správn  skladovat, uchovávat, vést evidenci a manipulovat s NCHLaS v 
souladu s pokyny v BL a na obalu, t.j. R-, S-v tami

„písemná Pravidla pro práci “ dle z. . 258/2000 Sb. a schválit KHS pro 
NCHLaS: T toxické, T+ vysoce toxické, C žíravé, R45, R49 karcinogenní,
R60, R61 toxické pro reprodukci a R46 mutagenní a následn  s nimi 
prokazateln seznámit zam stnance

dodavatelé - povinni zpracovat seznam CHLaS (druh, množství, klasifikace 
a fyzikální forma CHLaS) v objektech nebo za ízeních resp. na pracovišti

Základní povinnosti



POVINNOSTI P I PRÁCI S CHLAS
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OZNA ENÍ A MANIPULACE S CHLAS

originální obal, pop . jiný vhodný uzavíratelný obal 
! neplatný obal sejmout, nepoužívat nádoby od potravin
originální název, symboly nebezpe nosti, pop . datum
R-v ty, S-v ty
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Technický benzín
R-v ty:
R 11 - Vysoce ho lavý 
R 65 - Zdraví škodlivý: 

i požití m že poškodit plíce

S-v ty:
S 16 - Uchovávejte mimo dosah zdroj  zapálení
S 29 - Nevylévat do kanalizace
S 61 - Zamezit úniku do životního prost edí



NÁLEZY Z EKOLOGICKÝCH KONTROL
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Police ve skladu zne išt né chemikáliemi, podlaha bez 
nepropustného nát ru – zasáklé barvy a ropné látky

Chemikálie ve starých 
net sných obalech 



VYSOCE TOXICKÉ CHLAS

Základní povinnosti
nakládání s látkami vysoce toxickými (T+) pouze osoba 
odborn   zp sobilá (OOZ), nebo osoba proškolená OOZ 
(platnost 1 rok)

Skladování a uchovávání vysoce toxických CHLaS
v uzamykatelných prostorách

v originálních obalech nebo jiných vhodných a ozna ených 
obalech vylu ujících jejich zám nu a vzájemné negativní 

sobení ! ne od nápoj  a potravin
ozna it sklad p íslušnými symboly nebezpe nosti a vybavit 
prost edky první pomoci a sana ními prost edky
evidence nebezpe ných CHLaS (5 let) – „kniha jed “
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OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY

Zákon . 114/1992 Sb.,
o ochran  p írody a krajiny

Vyhláška . 395/1992 Sb.,
kterou se provádí zákon 
o ochran  p írody a krajiny

Základní povinnosti 
ochrana voln  žijících živo ich , plan  
rostoucích rostlin a jejich spole enstva, 
nerost , geologických celk , 
paleontologických nález
územní ochrana, pé e o krajinu
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OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY

ed zahájením prací

informování dodavatele o výskytu chrán ných rostlin, živo ich , a zvlášt  
chrán ných území v míst  dodavatelské innosti (Dlouhé Strán )
informování dodavatele o vydaných rozhodnutích orgán  ochrany p írody v 
lokalit  a podmínkách ochranných opat ení
informování dodavatele o vydaných povolení ke kácení d evin 

Povinnosti v pr hu prací

minimalizovat dopady svojí innosti na p írodní prost edí, zejména zvlášt  
chrán né druhy a chrán ná území
dodržovat rozhodnutí orgán  ochrany p írody v lokalit  (ochr.  opat ení)
v p ípad  výskytu jiných chrán ných druh  rostlin i živo ich  nebo v p ípad  
paleontologického nálezu p erušit práce a bezodkladn  informovat VO a VODB 
provoz, ekologa EVD
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PROJEKT BEZPE NÉHO CHOVÁNÍ NA EVD

Motto: „D lat v ci správn , i když se nikdo nedívá“

= bezpe ný a spolehlivý provoz EVD

= bez dopad  na životní prost edí

Rizikové chování dopady na životní prost edí

• Havárie s únikem závadných látek

• Nakládání s chemikáliemi

• Nakládání s odpady (nebezpe né vlastnosti)
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EKÁVANÉ CHOVÁNÍ VŠECH ZAM STNANC  A 
DODAVATEL

• edvídat rizikové situace, p edcházet rizik m.

• Používat OOPP.

• Nesp chat, v novat se jen dané innosti.

• Pokud mám pochybnost, zeptám se.

• erušit práce pokud neodpovídají požadavk m bezpe nosti.

• Všímat si každého nedostatku u koleg a upozor ovat je na správné
chování = osobní i týmová bezpe nost a odpov dnost.
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D kuji Vám za pozornost.

OTÁZKY Z OBLASTI EKOLOGIE VÁM ZODPOVÍM NA:
TEL. 725 648 168
ivana.ctyroka@cez.cz  


