Tisková zpráva

TÜV SÜD Czech upozorňuje:
Blíží se nejzazší termín pro zpracování hodnocení rizik ekologické újmy

Praha 8. listopadu 2012.
Nejpozději do 31. prosince 2012 musí mít provozovatelé 16 provozních činností uvedených
v příloze č. 1 zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě zpracované základní, případně i
podrobné hodnocení rizik ekologické újmy. Náležitosti hodnocení rizik jsou uvedeny v nařízení
vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách
finančního zajištění. Řada provozovatelů nechává splnění této legislativní povinnosti na
poslední chvíli a vystavuje se tak, počínaje 1. lednem 2013, možnému riziku postihu ze strany
inspekčních orgánů.
Nová legislativní povinnost se vztahuje na desetitisíce provozovatelů. Největší počet subjektů je v
oblasti zemědělství. Jedná se o provozovatele, kteří zacházejí se závadnými látkami a s nebezpečnými
chemickými látkami a přípravky, s přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky. Kromě celé
řady průmyslových odvětví se tato povinnost vztahuje také např. na provozovatele sběru a výkupu,
využívání a odstraňování odpadů, autoservisů, čerpacích stanic, bioplynových stanic, subjektů
vypouštějící odpadní vody do vod povrchových a podzemních a naopak čerpajících povrchové či
podzemní vody a další. Jedná se o provozní činnosti, s nimiž se spojuje objektivní odpovědnost za
ekologickou újmu vyvolanou samotnou povahou takové provozní činnosti (tedy bez ohledu na porušení
jiného právního předpisu). Nicméně zákon se vztahuje i na provozovatele činností neuvedených v
příloze zákona, to však pouze v případě ekologické újmy na chráněných druzích a přírodních
stanovištích a při současném porušení jiných právních předpisů. Na provozovatele těchto činností se
povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy nevztahuje.
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.
Povinnost finančního zajištění se posléze vztahuje na ty provozovatele, kteří na základě podrobného
hodnocení rizik dospěli k závěru, že svojí provozní činností mohou způsobit ekologickou újmu, jejíž
náprava by přesáhla částku 20 mil. Kč. 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.
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„Hodnocení rizik musí být zpracováno nejpozději do konce roku 2012. Řada provozovatelů nechává
splnění této legislativní povinnosti na poslední chvíli a vystavuje se tak riziku možného postihu ze
strany České inspekce životního prostředí. Je totiž nutné si uvědomit, že zpracování podrobného
hodnocení rizik ekologické újmy je, na rozdíl od základního hodnocení, záležitostí několika týdnů.“
uvedla Soňa Hykyšová, manažerka oblasti životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech.

Komplexní služby v této oblasti počínaje zpracováním základního a podrobného hodnocení rizik
ekologické újmy, zpracování havarijních plánů, mapových podkladů, inventarizačních průzkumů,
návrhů preventivních opatření až po zajištění komunikace s orgány státní správy zajišťuje společnost
TÜV SÜD Czech.
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i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických
oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 16 000 pracovníky poskytujeme služby
na 800 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky,
systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na
globálním trhu.

