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Veřejná konzultace o legislativním návrhu 
týkajícím se azbestu v budovách v roce 2022

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

Souvislosti

Dne 20. října 2021 přijal Evropský parlament usnesení s doporučením Evropské Komisi k ochraně
pracovníků před azbestem . Usnesení vyzývá Komisi, aby předložila evropskou strategii(2019/2182 INL))
pro odstranění veškerého azbestu, která bude zahrnovat povinné kontroly výskytu azbestu v budovách a
existenci národních rejstříků azbestu. Komise se zavázala, že na toto usnesení náležitě naváže, a to při
plném respektování zásad proporcionality, subsidiarity a zlepšování tvorby právních předpisů. Tento záměr
Komise byl nastíněn ve sdělení Komise o směřování k budoucnosti bez azbestu: evropský přístup k řešení

, přijatém dne 28. září 2022. Evidence výsledků kontrol výskytu byzdravotních rizik spojených s azbestem
měla být v digitálním formátu, aby byly tyto informace snadno dostupné. Komise prozkoumá možnost
využití digitálních rejstříků budov pro tento účel.

Úvod

Azbest je přísně regulovaná karcinogenní látka a jeho .zákaz v EU vstoupil v platnost v roce 2005
Používání výrobků obsahujících azbestová vlákna, které byly instalovány před 1. lednem 2005, však v
budovách zůstává povoleno, dokud nebudou zlikvidovány nebo neskončí jejich životnost. Před zákazem se
azbest hojně používal ve stavebních výrobcích ve všech členských státech EU, ačkoli v různé míře.

Hlavní riziko, které azbest představuje, vzniká při narušení materiálů obsahujících azbest, kdy se vlákna
mohou uvolňovat do ovzduší. U některých azbestových výrobků může vlivem jejich opotřebení po určité
době dojít k uvolňování vláken. Azbestová vlákna mohou zůstat v ovzduší po dlouhou dobu a vzhledem k
tomu, že se azbest nerozpadá ani biologicky nerozkládá, představuje riziko pro životní prostředí, lidi a
případně i zvířata. Vzhledem k tomu, že azbest se vyskytuje především ve stavebních materiálech a že tyto
materiály podléhají značným změnám, například při renovačních pracích, které jsou urychlovány v
souvislosti s energetickou krizí a modernizací staršího fondu budov EU, vyžadují budovy při přípravě
ochranných opatření zvláštní pozornost.

Hlavním problémem zůstává nedostatek informací o tom, které budovy azbest obsahují. Směrnice 2009/148
 v případě jakékoli činnosti, která může/ES o expozici azbestu při práci ukládá zaměstnavatelům povinnost

zahrnovat riziko expozice azbestu, toto riziko posoudit a určit povahu a stupeň expozice. Kromě toho
povinná kontrola výskytu azbestu je zavedena pouze v několika členských státech. Chybí také ucelené a
užitečné nástroje pro sdílení informací o přítomnosti azbestu v budovách, neboť vedení digitálních rejstříků

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_EN.html
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26080&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26080&langId=en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:330:0028:0036:EN:PDF
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není běžnou praxí. Pozdní identifikace materiálů obsahujících azbest může opozdit nákup nebo renovaci,
zatímco objevení neočekávaného azbestu během renovačních prací může vést k náhodnému uvolnění
azbestových vláken, což představuje vážné riziko nejen pro pracovníky, ale i pro obyvatele a sousedy.

Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory veřejnosti a odborníků na toto téma a získat informace
o obavách a prvcích, které by měl plánovaný regulační přístup řešit.

Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce

*

*
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jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

Působnost
mezinárodní
místní
národní
regionální

Úroveň správy
místní orgán
místní agentura

Úroveň správy
parlament
orgán
agentura

Název organizace

*

*

*

*

*

*

*
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Maximálně 255 znaků

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
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Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 
Grenadiny

Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay
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Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“, 
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v 

 Zvolte rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno 
vybraným druhem respondenta.

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se, do jaké kategorie respondenta spadáte, vaše země původu a váš 
příspěvek, to vše v obdržené podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. V 
samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se vaše jméno, do jaké kategorie respondenta spadáte, vaše země 
původu a váš příspěvek.

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

*

*
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Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: do jaké kategorie respondenta spadáte, 
název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku 
transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš příspěvek, to vše v obdržené 
podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. Chcete-li zůstat v anonymitě, v 
samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: do jaké kategorie 
respondenta spadáte, název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s 
jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš 
příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s .ustanoveními o ochraně osobních údajů

Tato konzultace je určena všem občanům a obsahuje také několik otázek určených 
odborníkům, kteří mají o azbestu v budovách dobré znalosti. Do které kategorie 
patříte?

Jsem občan
Identifikuji se jako odborník: Jsem zástupcem společnosti/organizace 
zabývající se prováděním kontrol výskytu azbestu, jeho odstraňováním atd., 
stavebním odborníkem se zkušenostmi v této oblasti nebo zástupcem veřejné 
správy

Jaká je vaše role / pracovní náplň v rámci této organizace/společnosti?

Dotazník obsahuje otázky týkající se současného stavu a vnitrostátních strategií 
pro azbest v budovách v různých členských státech. Za který členský stát budete 
odpovídat?

AF - Afghánistán
AL - Albánie
DZ - Alžírsko
AD - Andorra
AO - Angola
AG - Antigua a Barbuda
AR - Argentina

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement


9

AM - Arménie
AU - Austrálie
AZ - Ázerbájdžán
BS - Bahamy
BH - Bahrajn
BD - Bangladéš
BB - Barbados
BE - Belgie
BZ - Belize
BY - Bělorusko
BJ - Benin
BT - Bhútán
BO - Bolívie
BA - Bosna a Hercegovina
BW - Botswana
BR - Brazílie
BN - Brunej Darussalam
BG - Bulharsko
BF - Burkina Faso
BI - Burundi
TD - Čad
ME - Černá Hora
CZ - Česko
CL - Chile
HR - Chorvatsko
CN - Čína
DK - Dánsko
CD - Demokratická republika Kongo
DM - Dominika
DO - Dominikánská republika
DJ - Džibutsko
EG - Egypt
EC - Ekvádor
ER - Eritrea
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EE - Estonsko
ET - Etiopie
FJ - Fidži
PH - Filipíny
FI - Finsko
FR - Francie
GA - Gabon
GM - Gambie
GH - Ghana
GD - Grenada
GE - Gruzie
GT - Guatemala
GN - Guinea
GW - Guinea-Bissau
GY - Guyana
HT - Haiti
HN - Honduras
IN - Indie
ID - Indonésie
IQ - Irák
IR - Írán
IE - Irsko
IS - Island
IT - Itálie
IL - Izrael
JM - Jamajka
JP - Japonsko
YE - Jemen
ZA - Jižní Afrika
KR - Jižní Korea
SS - Jižní Súdán
JO - Jordánsko
KH - Kambodža
CM - Kamerun
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CA - Kanada
CV - Kapverdy
QA - Katar
KZ - Kazachstán
KE - Keňa
KI - Kiribati
CO - Kolumbie
KM - Komory
CG - Kongo
CR - Kostarika
CU - Kuba
KW - Kuvajt
CY - Kypr
KG - Kyrgyzstán
LA - Laos
LS - Lesotho
LB - Libanon
LR - Libérie
LY - Libye
LI - Lichtenštejnsko
LT - Litva
LV - Lotyšsko
LU - Lucembursko
MG - Madagaskar
HU - Maďarsko
MY - Malajsie
MW - Malawi
MV - Maledivy
ML - Mali
MT - Malta
MA - Maroko
MH - Marshallovy ostrovy
MU - Mauricius
MR - Mauritánie
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MX - Mexiko
FM - Mikronésie
MD - Moldavská republika
MC - Monako
MN - Mongolsko
MZ - Mosambik
MM - Myanmar/Barma
NA - Namibie
NR - Nauru
DE - Německo
NP - Nepál
NE - Niger
NG - Nigérie
NI - Nikaragua
NL - Nizozemsko
NO - Norsko
NZ - Nový Zéland
OM - Omán
PK - Pákistán
PW - Palau
PA - Panama
PG - Papua-Nová Guinea
PY - Paraguay
PE - Peru
CI - Pobřeží slonoviny
PL - Polsko
PT - Portugalsko
AT - Rakousko
GR - Řecko
GQ - Rovníková Guinea
RO - Rumunsko
RU - Ruská federace
RW - Rwanda
SB - Šalomounovy ostrovy
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SV - Salvador
WS - Samoa
SM - San Marino
SA - Saúdská Arábie
SN - Senegal
KP - Severní Korea
MK - Severní Makedonie
SC - Seychely
SL - Sierra Leone
SG - Singapur
SK - Slovensko
SI - Slovinsko
SO - Somálsko
ES - Španělsko
AE - Spojené arabské emiráty
GB - Spojené království
US - Spojené státy americké
RS - Srbsko
LK - Šrí Lanka
CF - Středoafrická republika
SD - Súdán
SR - Surinam
LC - Svatá Lucie
KN - Svatý Kryštof a Nevis
ST - Svatý Tomáš a Princův ostrov
VC - Svatý Vincenc a Grenadiny
SZ - Svazijsko
SE - Švédsko
CH - Švýcarsko
SY - Syrská arabská republika
TJ - Tádžikistán
TZ - Tanzanie
TH - Thajsko
TG - Togo
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TO - Tonga
TT - Trinidad a Tobago
TN - Tunisko
TR - Turecko
TM - Turkmenistán
TV - Tuvalu
UG - Uganda
UA - Ukrajina
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistán
VU - Vanuatu
VE - Venezuela
VN - Vietnam
TL - Východní Timor
ZM - Zambie
ZW - Zimbabwe

V jakém regionu bydlíte?
 

Jste vlastníkem budovy, bytu nebo jiného zařízení?
Ano
Ne

Jste nájemcem (pronajímáte svůj domov nebo pracoviště)?
Ano
Ne

Souhlasíte s tím, abychom vás v budoucnu kontaktovali za účelem položení dalších 
dotazů / získání upřesnění prostřednictvím výše uvedené e-mailové adresy?

Ano
Ne

A) ZKUŠENOSTI S AZBESTEM V BUDOVÁCH
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Jste si vědom/a přítomnosti azbestu v budovách, které vlastníte, pronajímáte nebo 
které využíváte ve svém každodenním životě (obydlí jiných členů rodiny, budovy ve 
vašem sousedství, pracovní prostor, škola, nemocnice a jiné veřejné budovy)?

Ano, jsem si vědom/a přítomnosti azbestu v budovách, které vlastním nebo si 
pronajímám*
Ano, jsem si vědom/a přítomnosti azbestu v budovách, které využívám
Ne

O jaký typ budovy (budov) se jedná?
Obydlí - domy a byty
Veřejné budovy (administrativa)
Školy a vzdělávací zařízení
Nemocnice
Cestovní ruch, pohostinství a restaurační zařízení (hotely, restaurace, místa 
konání atd.)
Zařízení pro volný čas (sportovní centra, kina, divadla atd.)
Budovy pro obchod a služby
Továrny a další průmyslová zařízení
Zemědělská zařízení
Jiná možnost

Upřesněte:

Kde se ve výše uvedených budovách nachází azbest?
Vně budovy (vnější části stěn, střecha atd.)
Uvnitř budovy (stropy, stěny, potrubí, izolace)
Nevím přesně

Jsou ve výše uvedených budovách viditelné prvky obsahující azbest?
Ano
Ne, jsou ukryty v konstrukci
Viditelné i skryté
Nevím
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Chcete nám poskytnout doplňující informace?

Domníváte se, že by ve výše uvedených budovách měla být přijata opatření k 
odstranění/zapouzdření azbestu? Zapouzdření azbestu znamená obklopení 
azbestu jinými materiály tak, aby se zabránilo uvolňování azbestových vláken.

Ano, naléhavě
Ano, časem
Azbest byl po odhalení již odstraněn/zapouzdřen
Ne nutně.
Nevím
Jiná možnost

Vyplňte

Byl/a jste kontaktován/a veřejným orgánem/správou nebo stavební firmou v 
souvislosti s následujícími záležitostmi?

Obecné informace / informovanost o azbestu v budovách
Kontrola výskytu azbestu
Odstranění/zapouzdření azbestu
Pobídky a/nebo podpora za účelem provádění kontrol nebo zásahů v případě 
výskytu azbestu v budovách

Kým? (za účelem získání obecných informací / všeobecného povědomí o azbestu v 
budovách)

Veřejným orgánem / správním orgánem / vládou
Společností / poskytovatelem služeb

Kým? (za účelem kontroly výskytu azbestu)
Veřejným orgánem / správním orgánem / vládou
Společností / poskytovatelem služeb

Kým? (za účelem odstranění/zapouzdření azbestu)
Veřejným orgánem / správním orgánem / vládou
Společností / poskytovatelem služeb
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Kým? (pro účely pobídek a/nebo podpory při provádění kontrol nebo zásahů v 
případě výskytu azbestu v budovách)

Veřejným orgánem / správním orgánem / vládou
Společností / poskytovatelem služeb

V jaké souvislosti se proces informování / výměna informací uskutečnil/a?
Ano Ne Není relevantní

Renovace

Nové instalace (např. fotovoltaické panely)

Prodej

Nákup

Pronájem

Jiný zásah

Přejete-li si odpověď rozvést: (vyplňte)

Sdělte nám více o svých znalostech o azbestu - odpovězte na následující 
prohlášení:

Ano
Mé znalosti jsou 

částečné/omezené
Ne

Vím, kde informace o rizicích azbestu v budovách najdu

Vím, na koho se obrátit (na kterou veřejnou službu nebo 
společnost), aby provedli kontrolu výskytu azbestu

Vím, na koho se obrátit (na kterou veřejnou službu nebo 
společnost), aby azbest odstranili

Vím, jak zažádat o finanční podporu na odstranění azbestu

Jsem si vědom/a platných právních předpisů v mé zemi týkajících 
se azbestu v budovách

Jsem si vědom/a toho, jak by se mělo s azbestem po odstranění 
nakládat (likvidovat ho)

Jiná možnost (upřesněte)
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Provedl/a jste někdy některou z následujících činností?
Vyhledávání informací o azbestu v budovách / ve vaší budově
Žádost o nabídku na kontrolu výskytu, odstranění, zapouzdření nebo likvidaci 
azbestu
Organizování kontrol výskytu azbestu
Organizování činností týkajících se odstraňování azbestu nebo jeho 
zapouzdřování
Nic z uvedeného

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, byl byste ochoten / byla byste ochotna zaplatit
za kontrolu výskytu azbestu a/nebo za jeho odstranění z vaší nemovitosti sám
/sama?

Ano
Ne
Částečně, potřeboval/a bych finanční podporu
Není třeba, moje budova byla postavena po zákazu používání azbestu
Není třeba, v mé budově se nenachází žádný azbest (je již prověřena jako 
budova bez azbestu, popřípadě azbest z ní byl již odstraněn)
Nevím
Není relevantní

B) STÁVAJÍCÍ A POTENCIÁLNÍ BUDOUCÍ STRATEGIE
 

Do jaké míry považujete azbest za riziko?
Vysoké 

riziko
Střední 

riziko
Není 
riziko

Není 
relevantní

Pro životní prostředí (např. znečištění, kvalita 
ovzduší)

Pro zdraví lidí (obyvatel, uživatelů, sousedů)

Pro pracovníky a stavební odborníky

Jiná možnost

Svou odpověď rozveďte (vyplňte):
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Do jaké míry jste obeznámen/a s následujícím?

Vůbec 
ne

Slyšel/a 
jsem o 
tom / 
Mám 

omezené 
znalosti

Znám konkrétní 
část / Znám 

většinu částí / 
Jsem velmi 

dobře 
informován/a

Směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí azbestu při práci (nebo odpovídající 
vnitrostátní právní předpis).

Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 
(nebo odpovídající vnitrostátní právní předpis).

Směrnice Rady 87/217/EHS o předcházení a snižování 
znečištění životního prostředí azbestem (nebo odpovídající 
vnitrostátní právní předpis).

Rámcová směrnice o odpadech 2008/98/ES (nebo 
odpovídající vnitrostátní právní předpis).

Směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (nebo 
odpovídající vnitrostátní právní předpis).

Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo 
reprotoxickým látkám při práci (nebo odpovídající 
vnitrostátní právní předpis).

Považujete současný právní rámec EU týkající se azbestu v budovách, včetně výše 
uvedeného, za dostatečný?

Ano
Ne, jsou potřeba další opatření na úrovni EU
Nevím

Domníváte se, že by EU měla poskytnout pokyny / právní rámec pro následující 
oblasti?

Ano Ne Nevím

Kontrola výskytu azbestu v budovách

Evidence azbestu v budovách

Odstraňování/zapouzdřování azbestu v budovách

Jiná možnost

Rozveďte svou odpověď a uveďte další případná opatření (vyplňte)
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Které z následujících bodů považujete v návrhu EU na řešení environmentálních 
rizik azbestu v budovách za důležité?

Naprosto 
zásadní

Poměrně 
významné

Nedůležité Nevím

Kontrola všech budov/nemovitostí na přítomnost 
azbestu v určitém časovém rámci

Kontrola budov/nemovitostí před prodejem

Kontrola budov/nemovitostí před pronájmem

Kontrola budov/nemovitostí před renovací

Kontrola budov/nemovitostí před demolicí

Zaznamenání informací, které vyplynuly z 
kontroly, na platformu / do nástroje / do databáze

Vypracování vnitrostátních strategií pro 
odstraňování/zapouzdřování

Harmonizace odpovědnosti za provedení kontroly

Harmonizace odpovědnosti za provedení záznamu

Harmonizace odpovědnosti za odstranění azbestu

Zajištění toho, aby renovace budov nebyla 
demotivační

Dlouhodobé zajištění prostředí bez azbestu

Jiné:

Jste spokojen/a s právním rámcem ve své zemi, pokud jde o provádění kontrol, 
evidenci, odstraňování a ošetřování azbestu (např. zapouzdření, likvidace odpadu)?

Ano, jsem spokojen/a se všemi výše uvedenými body
Ano, jsem částečně spokojen/a pouze s některými body
Ne, nejsem spokojen/a s žádným z výše uvedených bodů
Nevím
Neznám právní rámec své země
Neexistuje žádný vnitrostátní rámec
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Upřesněte, s jakými body jste nebo nejste spokojen/a (pokud jde o kontroly výskytu 
azbestu, evidenci, odstraňování a ošetřování azbestu)

V jakých bodech je podle vás třeba rámec ve vaší zemi posílit nebo rozpracovat?
Zvyšování povědomí občanů o rizicích expozice
Vyvíjení mechanismů kontrol na přítomnosti azbestu v budovách
Pokyny k možnostem odstraňování azbestu
Pokyny k předcházení znečišťování životního prostředí
Pokyny k nakládání s azbestovým odpadem
Vytvoření zařízení pro bezpečnou likvidaci azbestu
Školení pro společnosti v oblasti kontrol výskytu / odstraňování / 
zapouzdřování / likvidace azbestu
Certifikace společností, které mají oprávnění k provádění kontrol výskytu / 
odstraňování / zapouzdřování / likvidaci azbestu
Finanční podpora vlastníkům budov
Jiná možnost

Upřesněte:

Co považujete za nejsilnější stránku rámce ve své zemi?
Zvyšování povědomí občanů o rizicích expozice
Mechanismy provádění kontrol na přítomnost azbestu v budovách
Pokyny k možnostem odstraňování azbestu
Pokyny k předcházení znečišťování životního prostředí
Pokyny k nakládání s azbestovým odpadem
Vytvoření zařízení pro bezpečnou likvidaci azbestu
Školicí programy pro společnosti, které se specializují na provádění kontrol 
výskytu / odstraňování / zapouzdřování / likvidaci azbestu
Finanční podpora vlastníkům budov
Jiná možnost

Upřesněte:
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Jaké jsou podle vás hlavní faktory, které omezují provádění zásahů týkajících se 
ošetřování azbestu v budovách? (Pořadí podle důležitosti)

Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or .accept the initial order

Nedostatečné povědomí o rizicích spojených s azbestem

Vysoké náklady

Nedostatek pobídek

Celková absence (nebo nedostatečnost) vnitrostátní politiky/přístupu

Azbest nemusí být vždy odstraněn, pokud je ponechán nedotčený

Nedostatečná kapacita / nedostatek stavebních firem pro provádění kontrol výskytu a odstraňování 
azbestu

Nedostatečný počet kvalifikovaných stavebních dělníků pro provádění kontrol výskytu a odstraňování 
azbestu

Problémy se zpracováním odpadu (nedostatek zařízení na zpracování nebo likvidaci azbestového 
odpadu)

Jiná možnost

Mohl/a byste u možnosti „Jiná možnost“ v předchozí otázce uvést další hlavní 
faktory, které omezují provádění zásahů týkajících se ošetřování azbestu v 
budovách?

Jaké výhody byste spatřoval/a v harmonizovaných podmínkách EU pro provádění 
kontrol výskytu, evidenci a konečné odstraňování/zapouzdřování azbestu v 
budovách?

V celé EU
Velký 
přínos

Nějaké 
výhody

Žádný 
přínos

Nevím

Environmentální a zdravotní rizika azbestu jsou řešena 
obdobným způsobem, což vede k harmonizované ochraně

Pro vlastníky budov platí podobné podmínky, což usnadňuje 
fungování jednotného trhu

Občané a hospodářské subjekty mají podobné informace o 
ochraně před azbestem v celé EU, což usnadňuje volný pohyb

Všechny budovy budou časem bez azbestu, což vytvoří rovné 
podmínky pro hospodářské subjekty i občany

javascript:;
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Členské státy budou mít stejné podmínky a normy, což 
přispěje k harmonizaci trhu s nemovitostmi

Měly by být určité typy budov při provádění kontrol výskytu a odstraňování
/zapouzdřování azbestu upřednostňovány?

Ano, v závislosti na použití
Ano, v závislosti na roce výstavby
Ano, v závislosti na jiných faktorech
Ne
Není relevantní

Můžete podle důležitosti znovu seřadit typy budov, o které by se podle vás mělo 
pečovat nejdříve?

Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or .accept the initial order

Obydlí (domy a byty)

Veřejné budovy (administrativa)

Školy a vzdělávací zařízení

Nemocnice

Cestovní ruch, pohostinství a restaurační zařízení (hotely, restaurace, místa konání atd.)

Zařízení pro volný čas (sportovní centra, kina, divadla atd.)

Budovy pro obchod a služby

Továrny a další průmyslová zařízení

Zemědělská zařízení

Jiná možnost

Mohl/a byste u možnosti „Jiná možnost“ v předchozí otázce upřesnit, které typy 
budov máte na mysli?

Domníváte se, že je bezpečné některé budovy z provádění kontrol výskytu vyloučit?
Ano, budovy postavené po vnitrostátním zákazu používání azbestu
Ano, budovy postavené po zákazu používání azbestu v EU
Ne

javascript:;


24

Jiná možnost

Upřesněte:

C) ZAZNAMENÁVÁNÍ INFORMACÍ - DIGITÁLNÍ ASPEKTY
 

Existují ve vaší zemi digitální nástroje/platformy/databáze (digitální rejstříky budov, 
pasporty budov, katastr nemovitostí, jiné), které by bylo možné využít k evidenci 
informací týkajících se přítomnosti azbestu v budově/nemovitosti?

Ano
Ne
Nevím, není relevantní

Uveďte jakýkoli název nebo odkaz na vnitrostátní nástroj

Jaké informace týkající se provádění kontrol výskytu by se podle vás měly 
zaznamenávat?

Ano
Není 
nutné

Ne Nevím

Podnik/odborník, který kontrolu výskytu provedl.

Metoda/technika použitá pro kontrolu výskytu.

Seznam prvků obsahujících azbest (například střešní tašky, izolační 
desky apod.).

Umístění prvků obsahujících azbest uvedené v plánech, na stavebních 
dílech nebo modelech budovy/nemovitosti.

Množství materiálů obsahujících azbest.

Informace o ochranných opatřeních, která je třeba provést během 
stavebních prací, včetně informací týkajících se bezpečného 
odstraňování azbestu.

Návrhy a časový plán dalších kroků (odstranění, zapouzdření, jiné).

Návrhy ostatním odborníkům, jak lze s azbestovým odpadem nakládat.

Existuje nějaký jiný typ informací, které by podle vás měly být zaznamenávány?
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Otázka: Jaké informace z možností uvedených v předchozí otázce považujete za 
snadno dohledatelné, pokud jde o proces kontrol výskytu? Uveďte odůvodnění.

D) JINÉ
 

Uveďte další informace, které by podle vás mohly být užitečné (nahrajte dokument)
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Uveďte další textové informace, které by podle vás mohly být užitečné
Maximálně 300 znaků

Děkujeme vám za váš čas a odpovědi.




