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Indikativní seznam projektů kategorie A  

vztahující se k procesu vyhodnocování vlivu vývozu na životní a sociální 

prostředí v zemi konečného určení 

Tento seznam je pouze indikativní, obsahuje typické projekty pro jejich zařazení do kategorie 

A, a týká se nových projektů, jakož i velkých rozšíření popř. modernizací existujících podniků. 

1. Rafinérie ropy (kromě podniků vyrábějících z ropy pouze maziva) a zařízení pro 

zplynování a zkapalňování 500 tun nebo více uhlí nebo asfaltových břidlic denně. 

2. Tepelné elektrárny a ostatní spalovací zařízení (vč. kogeneračních jednotek) s tepelným 

výkonem 300 MW nebo více a atomové elektrárny a jiné atomové reaktory včetně demontáže 

a odpojení těchto elektráren a reaktorů (s výjimkou výzkumných zařízení na výrobu a 

konverzi štěpných a množivých materiálů, jejichž maximální výkon nepřesahuje 1 kW 

trvalého tepelného zatížení). 

3. Zařízení, zkonstruovaná výhradně pro výrobu nebo obohacení jaderných paliv, 

přepracování, uskladnění nebo konečnou likvidaci vyhořelého jaderného paliva, nebo pro 

uskladnění, likvidaci a zpracování radioaktivního odpadu. 

4. Integrovaná zařízení na prvotní tavení litiny a oceli (např. ve vysokých pecích nebo přímou 

redukcí) a zařízení na výrobu neželezných surových kovů z rudy, koncentrátu či druhotných 

surovin metalurgickými, chemickými či elektrolytickými postupy. 

5. Zařízení na těžbu azbestu a na zpracování a přeměnu azbestu a produktů obsahujících 

azbest: na azbestocementové produkty s roční výrobou větší než 20 000 tun hotového 

výrobku; na třecí materiály s roční výrobou větší než 50 tun hotového výrobku; a na ostatní 

použití azbestu větší než 200 tun ročně. 

6. Chemická zařízení, tj. zařízení na výrobu anebo využití látek (včetně ale nejen petrochemie, 

hnojiva, pesticidy a herbicidy, produkty zdravotní péče, čistící prostředky, barvy, lepidla, 

agrochemikálie, léčiva, výbušniny) v průmyslovém rozsahu při použití procesů fyzikálních, 

chemických anebo bio-chemických a pro rozsáhlé distribuce chemických látek 

prostřednictvím potrubí/terminálů a příbuzných zařízení. 

7. Výstavba letišť s hlavní rozjezdovou a přistávací dráhou o délce 2 100 m nebo delší.  

8. Výstavba dálnic a rychlostních silnic. 
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9. Stavba nové silnice nebo přestavba a/nebo rozšíření stávající silnice, pokud tato nová 

silnice nebo přestavovaná a/nebo rozšiřovaná silnice dosáhne nepřetržité délky 10 km nebo 

více. 

10. Budování železničních tratí, které vedou mimo městské oblasti, a dálkových železničních 

tratí. 

11. Námořní přístavy, jakož i vnitrozemské vodní kanály a přístavy pro vnitrozemskou 

plavbu, které umožňují průjezd lodí o nosnosti nad 1 350 tun, obchodní přístavy, mola pro 

nakládání a vykládání propojená s pevninou, jež jsou mimo přístavy (s výjimkou mol pro 

trajekty), které pojmou plavidla o nosnosti přes 1 350 tun. 

12. Zařízení na zpracování a likvidaci odpadů spalováním, chemickým zpracováním nebo 

zavážkou toxických a nebezpečných odpadů. 

13. Velké přehrady a ostatní hráze určené k zadržení nebo trvalému zachycení vody. 

14. Činnosti spojené s čerpáním podzemních vod nebo umělým přečerpáváním podzemních 

vod v případech, když roční objem čerpané nebo přečerpávané vody dosahuje 10 milionů 

krychlových metrů nebo více. 

15. Průmyslové závody pro výrobu celulózy, papíru a lepenky ze dřeva a podobných 

vláknitých materiálů. 

16. Rozsáhlá těžba, důlní nebo povrchová nebo hydrologická včetně mořských či říčních 

operací k získání drahých kovů, základních kovů, energetických a průmyslových minerálů 

nebo stavebních hmot. Může být zahrnuto i zpracování vytěžených surovin. 

17. Cementárny „na zelené louce“, kde projekt zahrnuje i lom „na zelené louce“. 

18. Rozsáhlá zařízení na využití ropy, plynu nebo zkapalnělého zemního plynu, která mohou 

zahrnovat některé nebo všechny z těchto činnosti: průzkum (seismické i vrtné práce), 

zpřístupnění ložiska a výrobní činnosti, přepravní činnosti vč. potrubí a terminálů, stanic pro 

kontrolu a čištění potrubí, kompresorových stanic a souvisejících zařízení jakož i zařízení na 

zkapalňování plynu. 

19. Zařízení pro skladování ropy, petrochemických nebo chemických výrobků o kapacitě 200 

000 tun nebo více. 

20. Velkoplošná těžba dřeva. 

21. Čističky komunálních odpadních vod o kapacitě přesahující ekvivalent 150 000 obyvatel. 



 
 
 

3 

 

22. Zařízení na zpracování a likvidaci komunálních pevných odpadů. 

23. Rozsáhlá turistická a maloobchodní zařízení. 

24. Výstavba nadzemních elektrických přenosových linek o délce 15 km nebo více a napětí 

110 kV nebo více. 

25. Velkoplošné rekultivace půdy. 

26. Velkoplošné primární zemědělství/lesní hospodářství zahrnující zúrodnění nebo přeměnu 

přírodních lokalit. 

27. Závody na činění kůží a kožešin o zpracovatelské kapacitě přesahující 12 tun hotových 

výrobků denně. 

28. Zařízení na intenzivní chov drůbeže nebo prasat s více než (i) 85 000 místy pro brojlery a 

60 000 místy pro nosnice; (ii) 3 000 místy pro chov prasat (nad 30 kg); nebo (iii) 900 místy 

pro prasnice. 

29. Projekty, jejichž realizace je plánovaná v Citlivých oblastech nebo které budou mít 

pravděpodobně citelný dopad na tyto oblasti, i když se tato kategorie projektu neobjevuje ve 

výše uvedeném seznamu.  

30. Projekty, které mohou mít za následek významné negativní společenské dopady na místní 

komunity nebo na jiné projektem zasažené skupiny, včetně těch, které se podílejí na výstavbě 

a/nebo provozu Vývozního projektu. 

31. Projekty zahrnující zábor půdy a nedobrovolné přesídlení významného počtu postižených 

lidí. 
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