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3.2. Ekotoxicita 
 

Ekotoxicita je jednou ze základních charakteristik chemických látek, chemických přípravků 
včetně pesticidních a odpadů. Povinnost hodnotit ji je v České republice i v Evropské unii 
dána legislativou. V české republice je to zejména Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických 
látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 326/2004 Sb. o 
rostlinolékařské péči a Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění Zákona č. 314/2006. 

Legislativa České republiky (vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadu, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb.) zavádí pojem ekotoxicita také pro 
oblast odpadů. Ekotoxicita představuje akutní či pozdní nebezpečí pro jednu nebo více složek 
životního prostředí a je jednou z nebezpečných vlastností odpadu označenou symbolem H14, 
tak jak je uvedeno v definici této nebezpečné vlastnosti odpadů ve výše citované vyhlášce. 
Stanovuje se pomocí testů akutní toxicity, kterým je podroben vodný výluh odpadu. Testy se 
provádějí na zástupcích ryb, zooplanktonu, fytoplanktonu a vyšších rostlin, uvedených. 
Testovací organismy využívané pro hodnocení ekotoxicity reprezentují důležité články 
ekosystému s rozdílnou citlivostí k různým látkám obsažených v odpadu a uvolněných do 
vodného výluhu odpadu. Pro stanovení ekotoxicity jsou rozhodující výsledky testu nejcitlivěji 
reagujícího organismu. 
 V případě, že se nebezpečná vlastnost H14 Ekotoxicita posuzuje u kalu, který uvolňuje 
kapalnou fázi, zkouší a hodnotí se postupem stanoveným pro hodnocení nebezpečných 
vlastností kapalná i pevná fáze samostatně.  

 Jako nebezpečný se hodnotí odpad, jehož vodný výluh vykazuje ve zkouškách akutní 
toxicity uvedených v bodě 7 přílohy č. 3 této vyhlášky alespoň pro jeden z testovacích 
organismů při určené době působení testovaného odpadu na testovaný organismus tyto 
hodnoty:  

LC(EC, IC)50 ≤ 10 ml/l [12] 

 
Testovanými organismy jsou:  

• Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio (doba působení 96 hod.) 
• Daphnia magna (doba působení 48 hod.) 
• Desmodesmus subspicatus (dříve Scenedesmus subspicatus) nebo Pseudokirchneriella 
   subcapitata (dříve Selenastrum capricornutum) (doba působení 72 hod.) 
• Sinapis alba (semeno, doba působení 72 hod.) [12] 

 
Vysvětlivky: 
LC50  –  koncentrace, která způsobí úhyn 50 % testovacích ryb ve zvoleném časovém úseku. 
EC50 – koncentrace, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů 

(Daphnia magna). 
IC50 – koncentrace, která způsobí 50 % inhibici růstu nebo růstové rychlosti řasové       

kultury nebo 50procentní inhibici růstu kořene Sinapis alba ve srovnání s kontrolou 
ve zvoleném časovém úseku [12]. 

 
  
 
 






































































































































































