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Věc: Metodický výklad bodu 7.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

Na základě stanoviska odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 

prevence a odboru legislativního Ministerstva životního prostředí Vám pro zajištění 

jednotného postupu při aplikaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), zasíláme 

metodický výklad bodu 7.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

 

7.1 kat. II – Výroba nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování 

výrobků na bázi elastomerů s kapacitou nad 100 tun/rok. 

 

Mechanická úprava polymerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi 

elastomerů (tj. drcení, stříhání, úprava objemu lisováním apod. - vše za studena) 

není pro účely zákona č. 100/2001 Sb. považována za jejich zpracování ve smyslu 

bodu 7.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.  

Cílem uvedeného výkladu je vyloučit z dikce předmětného bodu přílohy č. 1 k zákonu 

č. 100/2001 Sb. zařízení ke zpracování polymerů, syntetických kaučuků a výrobků na bázi 

elastomerů, pokud toto zpracování spočívá pouze v jejich mechanické úpravě drcením, 

stříháním, lisováním apod. za studena. Úmyslem zákonodárce bylo v případě pojmu 

„zpracování“, který je uveden v předmětném bodu, postihnout takové zpracování 



 
 

 

2/2 

 

 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

uvedených materiálů a výrobků, které by mohlo být spojeno s emisemi pachových nebo 

zdraví škodlivých látek do ovzduší. V tomto ohledu je zpracování uvedených materiálů 

a výrobků specifické. Naopak v případě ostatních možných vlivů, obzvláště případných 

vlivů spojených pouze s mechanickou úpravou uvedených materiálů a výrobků, nejsou 

oproti obdobnému zpracování jiných materiálů specifika očekávána, a není proto vhodné 

takové zpracování řadit pod tento úzce vymezený bod. Uvedeným výkladem není 

vyloučena případná aplikace jiných bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. V případě, 

že se zaváděním nového zařízení k mechanickému zpracování polymerů, syntetických 

kaučuků a výrobků na bázi elastomerů za studena bude souviset např. výstavba nových 

hal, parkovacích stání, skladování nebezpečných chemických látek nebo zařízení 

k využívání odpadů, může takový záměr v závislosti na dosažení příslušných limitních 

hodnot a/nebo v závislosti na významnosti změny naplnit dikci jiného bodu přílohy č. 1 

k zákonu č. 100/2001 Sb. (např. bodu 10.1, 10.4, 10.6 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu 

č. 100/2001 Sb.) a být tedy podroben zjišťovacímu řízení, případně procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí.  

Zpracováním polymerů, syntetických kaučuků a výrobků na bázi elastomerů se 

rozumí především takové zpracování, které je prováděno za tepla (dochází k umělému 

dodávání tepla) a/nebo při kterém dochází k chemické reakci. 

 

  

Mgr. Evžen Doležal v. r. 

 

 

 

Rozdělovník k č.j. 12905/ENV/16:  

- krajské úřady 

- Magistrát hlavního města Prahy 

Na vědomí:  

- CENIA, Česká informační agentura životního prostředí 

 

Rozdělovník (odbory MŽP) IS č.j. 12908/ENV/16: 

- MŽP, odbory výkonu státní správy 

Na vědomí:  

- MŽP, odbor právní a řízení státní správy 

- MŽP, odbor legislativní 


