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Anotace: 

Cílem mé bakalářské práce je seznámení veřejnosti se zákonem č. 76/2002Sb. 

o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a jeho přínosu pro ţivotní 

prostředí.  
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Summary: 

 The object of my bachelor work is the introduction of publicity connected with the 

integrated prevention and limitation of pollution. Including the intergrated register of 

pollution and the change of some laws and the effect on the Human environment. 
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ÚVOD 

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) si klade za cíl, 

aplikaci trvale udrţitelného rozvoje pomocí maximální moţné prevence průmyslového 

znečišťování všech sloţek ţivotního prostředí. Smyslem zákona je také, informování 

veřejnosti o účincích všech zařízení a objektů a jejich vlivu na ţivotní prostředí. 

K dosaţení těchto cílů slouţí zejména tyto nástroje: 

 Integrované zhodnocení všech vlivů současných a budoucích provozů zařízení 

v rámci povolovacího řízení 

 Stanovení podmínek integrovaného povolení na základě nejlepších dostupných 

technik (BAT) 

 Vzájemná komunikace a vyjednávání mezi ţadatelem a povolujícím 

subjektem, které vede ke stanovení vhodných  

 Zabezpečení výměny informací o BAT 

 Zveřejňování údajů o tocích vybraných znečišťujících látek pomocí 

integrovaného registru znečišťování ţivotního prostředí (IRZ) 

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění je stanoven v souladu se směrnicí 

Rady Evropské unie 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění, coţ byla 

původně směrnice o IPPC a návazným rozhodnutím Evropské komise o vytvoření 

Evropského registru emisí znečišťujících látek (rozhodnutí o EPER) a zároveň s ohledem 

na systém povolování provozu zařízení podle platných právních předpisů.[1] 
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1 INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ 

ZNEČIŠTĚNÍ 

Integrovaná prevence a omezování znečištění je dalším stupněm vývoje dosud uplatňované 

strategie koncových technologií, které odstraňují vzniklé znečištění například z ovzduší 

nebo odpadních vod „na konci potrubí ", tedy převáţně pomocí filtrů, odlučovačů a jiných 

čistících zařízení. Preventivní přístup zabraňuje znečištění jiţ před jeho vznikem, volbou 

vhodných výrobních postupů, čímţ šetří investiční náklady na koncové technologie, 

suroviny a energii. Integrovaná prevence překonává princip sloţkového přístupu, který 

často vedl jen k přenosu znečištění z jedné sloţky ţivotního prostředí do druhé. [2,13] 

1.1 Hlavní principy integrované prevence 

Posuzování průmyslových a zemědělských činností z hlediska ochrany ţivotního prostředí 

jako celku. Provozní podmínky zařízení musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo 

k přenosu znečištění mezi jednotlivými sloţkami ţivotního prostředí. Cílem je sníţení 

celkového negativního vlivu na ţivotní prostředí.[2,6,13] 

Podpora preventivního přístupu při sniţování znečištění. Vznik odpadu je omezen přímo 

vhodnou volbou technologie. Vzniklé odpady jsou v největší moţné míře dále 

zhodnocovány a recyklovány.[2] 

Stanovování podmínek provozu zařízení na základě tzv. nejlepších dostupných technik tak, 

jak jsou specifikovány ve směrnici a v zákoně o integrované prevenci.[6] 

Pravidelné přezkoumávání vydaných integrovaných povolení a jejich úprava podle vývoje 

techniky a legislativy, coţ představuje trvalý tlak na technickou inovaci zařízení.[2] 

Informování veřejnosti a její moţná účast na povolovacím procesu.[2] 

Integrace dílčích povolení do jednoho a vydání povolení jedním úřadem.[2] 
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1.2 Právní předpisy upravující zavádění integrované prevence a 

omezování znečištění v české republice 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 521/2002 Sb. 

a dalších.[6] 

Zákon č. 435/2006 Sb., úplné znění zákona o integrované prevenci (Nezahrnuje změny 

provedené zákonem č. 25/2008 Sb.)[7] 

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o vydání integrovaného povolení, 

rozsah a způsob jejího vyplnění.[5] 

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách.[3] 

 

1.3 Koho se integrovaná prevence týká 

Příloha č. 1 k zákonu o integrované prevenci obsahuje výčet průmyslových 

a zemědělských činností, které jsou rozděleny do kategorií: energetika, výroba 

a zpracování kovů, zpracování nerostů, chemický průmysl, nakládání s odpady, ostatní 

zařízení (např. papírny, jatka, výroba potravin a krmiv, kafilérie, intenzivní chov drůbeţe 

a prasat, povrchová úprava látek, výroba uhlíku a elektrografitu). Jednotlivé kategorie, 

které obsahují přesně definované činnosti, na jejichţ provozování se zákon o integrované 

prevenci vztahuje. Kaţdý provozovatel je povinen se s přílohou č. 1 seznámit a v případě 

nejasností ohledně zařazení do kategorií se obrátit na ministerstvo ţivotního prostředí 

s ţádostí o zařazení.[2,6] 

Správné zařazení zařízení do příslušné kategorie je klíčem k bezproblémovému průběhu 

řízení o vydání integrovaného povolení a také stanoví, jestli zařízení spadá pod působnost 

zákona.[2] 

Průmyslové a zemědělské činnosti, které povinně spadají pod působnost zákona 

o integrované prevenci a jejichţ provozovatelé musí mít integrované povolení: 
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1.3.1 Energetika 

Rafinerie minerálních olejů a plynu, koksovací pece, zařízení na zplyňování 

a zkapalňování uhlí a spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 

50 MW.[2,6] 

1.3.2 Výroba a zpracování kovů 

Zařízení na praţení nebo slinování kovové rudy, zařízení na výrobu surového ţeleza neboli 

oceli, včetně kontinuálního lití, zařízení na zpracování ţelezných kovů, slévárny ţelezných 

kovů o výrobní kapacitě větší neţ 20 tun denně a zařízení na povrchovou úpravu kovů 

a plastů s pouţitím elektrolytických nebo chemických postupů.[2,6] 

1.3.3 Zpracování nerostů 

Zařízení na výrobu cementářského slínku v roztáčecích pecích o výrobní kapacitě větší neţ 

500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích, zařízení na výrobu azbestu 

a produktů s obsahem azbestu, zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, zařízení 

na tavení minerálních materiálů, včetně výroby nerostných vláken, zařízení na výrobu 

keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, ţáruvzdorných 

tvárnic, obkládaček, kameniny a také porcelánu.[2,6] 

1.3.4 Chemický průmysl 

U kategorií průmyslových činností uvedených v této části se "výrobou" rozumí výroba 

v průmyslovém měřítku pomocí chemických procesů. 

Chemická zařízení na výrobu základních organických látek, jako jsou jednoduché 

uhlovodíky, kyslíkaté deriváty uhlovodíků (estery, ketony, alkoholy a jiné), organické 

sloučeniny síry, organické sloučeniny dusíku (aminy, amidy, nitroderiváty atd.), organické 

sloučeniny fosforu, halogenderiváty uhlovodíků, organokovové sloučeniny, základní 

plastické hmoty, syntetické kaučuky, barviva a pigmenty, povrchově aktivní látky. 

Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek, jako jsou 

plyny, kyseliny, zásady a soli. 
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Chemická zařízení na výrobu hnojiv, chemická zařízení na výrobu základních prostředků 

na ochranu rostlin a biocidů, zařízení vyuţívající chemické nebo biologické procesy 

k výrobě základních farmaceutických produktů a chemická zařízení na výrobu 

výbušnin.[2,6] 

1.3.5 Nakládání s odpady 

Zařízení na odstraňování nebo vyuţívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání 

s odpadními oleji, vţdy o kapacitě větší neţ 10 tun denně, zařízení na spalování 

komunálního odpadu o kapacitě větší neţ 3 tuny za hodinu, zařízení na odstraňování 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší neţ 50 tun denně 

a skládky, které přijímají více neţ 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší neţ 

25 tisíc tun, s výjimkou skládek inertního odpadu.[2,6] 

1.3.6 Ostatní průmyslové činnosti 

Průmyslové závody na výrobu, závody na předpravu nebo bělení vláken či textilií, jejichţ 

zpracovatelská kapacita je větší neţ 10 tun denně, závody na vydělávání kůţí a koţešin, 

jejichţ zpracovatelská kapacita je větší neţ 12 tun hotových výrobků denně, jatka 

o kapacitě poráţky větší neţ 50 tun jatečně opracovaných těl denně, zařízení na úpravu 

a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv, zařízení na úpravu a zpracování 

mléka, kde je mnoţství odebíraného mléka větší neţ 200 tun denně (v průměru za rok), 

zařízení na odstraňování nebo vyuţití konfiskátů ţivočišného původu nebo odpadu 

o kapacitě zpracování větší neţ 10 tun denně, zařízení intenzivního chovu drůbeţe nebo 

prasat mající prostor pro více neţ 40 tisíc kusů drůbeţe, 2000 kusů prasat na poráţku 

a nebo 750 kusů prasnic, zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků 

pouţívající organická rozpouštědla a zařízení na výrobu uhlíku.[2,6] 
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2 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 

2.1 Ţádost o integrované povolení 

Obsah ţádosti integrovaného povolení je dán poţadavky. Bliţším popisem způsobu a 

rozsahu vyplnění ţádosti se zabývá vyhláška č. 554/2002 Sb. Přílohou této vyhlášky je 

vzor ţádosti a také podrobný návod na její vyplnění.[5] 

Ţádost o integrované povolení musí především obsahovat: 

 identifikační údaje provozovatele 

 popis zařízení a s ním spojených činností, identifikační údaje o umístění zařízení 

 stručné netechnické shrnutí – všeobecně srozumitelným způsobem 

 popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení 

pouţívají nebo jsou jím produkovány 

 seznam a popis zdrojů emisí a popis dalších vlivů zařízení, jejich vlastností, účinků 

na ţivotní prostředí a předpokládané mnoţství emisí do jednotlivých sloţek 

ţivotního prostředí 

 charakteristiku stavu území, kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně 

vymezení základních střetů v území 

 popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není 

moţné, k omezení emisí znečišťujících ţivotní prostředí 

 popis dosavadních nebo uvaţovaných opatření k předcházení vzniku odpadu, 

k úpravě nebo vyuţití odpadu produkovaného zařízením 

 popis dosavadních nebo uvaţovaných opatření pro měření a monitorování emisí 

vypouštěných do ţivotního prostředí 

 porovnání stávajícího nebo uvaţovaného zařízení s nejlepšími dostupnými 

technikami 

 popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního 

charakteru 

 návrh závazných podmínek provozu zařízení 

 rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních 

právních předpisů a podklady k nim 

 přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem 



 Pavla Sedláčková: Zákon o integrované prevenci  
   
 

2010                                                                                                                               7                                                                                                                                  

 další podklady.[2,5,6] 

2.1.1 Podání ţádosti 

Provozovatel podává ţádost buď v  elektronické nebo listinné podobě u místně a věcně 

příslušného úřadu. Povolovací řízení je zahájeno v ten den, kdy je povolujícímu úřadu 

doručena ţádost. V případě listinné a elektronické ţádosti je rozhodující doručení listinné 

podoby.[2,5] 

Povolující úřad ověří během 20 dnů po doručení ţádosti její úplnost. Pokud není ţádost 

úplná nebo nesplňuje poţadavky vyhlášky č. 554/2002 Sb., vyzve úřad provozovatele 

k jejímu doplnění. Lhůtu pro doplnění stanovuje příslušný úřad po dohodě 

s provozovatelem a řízení se přerušuje. Pokud provozovatel ţádost v průběhu určené lhůty 

nedoplní, povolující úřad zastaví řízení.[2,5] 

Je přípustné i pozdější vyţádání doplnění podkladových dokumentů. Jakmile k tomuto 

dojde, musí být řízení přerušeno a ţadatel je vyzván k doplnění ţádosti. 

Pokud je ţádost úplná, povolující úřad přistoupí k dalším procesním krokům podle 

zákona.[2,5] 

2.1.2 Rozeslání ţádosti k vyjádření a zveřejnění stručného shrnutí 

Jakmile je ţádost shledána úplnou, musí ji povolující úřad do 7 dnů rozeslat příslušným 

správním úřadům a účastníkům řízení k vypracování vyjádření. Vyjádření musí být zaslána 

povolovacímu správnímu úřadu nejpozději do 30 dnů po obdrţení ţádosti. Směrodatné pro 

započetí běhu lhůty je doručení ţádosti. Vyjádření subjektů, odeslaná po uplynutí lhůty 

30 dnů, nejsou v rámci dalšího řízení brána na zřetel.[2,5] 

Příslušné správní úřady, jejichţ správní úkony jsou nahrazeny vydáním limitovaného 

povolení, vykonávají v rámci řízení své pravomoci podle zvláštních právních předpisů tím, 

ţe se vyjadřují k ţádosti o vydání integrovaného povolení.[2,5] 

Pokud se provoz zařízení můţe dotýkat ţivotního prostředí jiného státu, je nutné zaslat 

ţádost dotčenému státu a informovat jej. Úřad (v tomto případě Ministerstvo ţivotního 

prostředí) mu dále postoupí ţádost v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je 

Česká republika vázána.[2,5] 
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Účastníky řízení jsou:  

 provozovatel řízení 

 obec, na jejímţ území je nebo má být zařízení umístěno 

 kraj, na jehoţ území je nebo má být zařízení umístěno 

 občanská sdruţení, obecně prospěšné organizace, zaměstnavatelské svazy                       

a hospodářské komory, k jejichţ činnostem patří prosazování a ochrana profesních 

a veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud se jako účastníci 

písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ţádosti 

 obce a kraje, na jejichţ území můţe zařízení ovlivnit ţivotní prostředí, pokud se 

jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného 

shrnutí ţádosti 

 za účastníka řízení se povaţuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních 

předpisů, není-li jiţ jeho postavení účastníka vymezeno v zákoně  

Občanská sdruţení a další subjekty mají 8 dnů na přihlášení. Teprve potom se stávají 

účastníky řízení a úřad jim musí zaslat ţádost k vyjádření.[2,5] 

Současně s obesláním účastníků řízení je do 7 dnů zahájeno řízení s účastí veřejnosti 

zveřejněním relevantních údajů na Internetu a vyvěšením na úřední desce povolujícího 

správního úřadu a na vývěsní desce obce, na jejímţ území je či má být umístěno. 

Vyvěšení a zveřejnění na internetu trvá 30 dnů. Během této lhůty můţe kdokoliv zaslat 

povolujícímu úřadu své vyjádření k ţádosti.[2,5] 

2.1.3 Vyjádření k ţádosti 

Vyjádření příslušného správního úřadu není správním rozhodnutím, to však neznamená, ţe 

není nijak závazné. Vyjádření jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí o integrovaném 

povolení – kraj, popř. Ministerstvo ţivotního prostředí, se s vyjádřeními musí 

v odůvodnění rozhodnutí vţdy vypořádat. 

Pro subjekty, jako jsou občanská sdruţení, hospodářské komory, obce a kraje, jejichţ 

území můţe být zařízením ovlivněno, běţí lhůta 30 dnů k vypracování vyjádření ode dne, 

kdy obdrţely ţádost o integrovaném povolení.  

Řízení o vydání integrovaného povolení je otevřeno i dalším připomínkám a vyjádřením, 

ode dne, kdy se vyvěsilo stručné shrnutí na Internetu a úřední desce úřadu nebo obce. 

Kaţdý můţe po dobu 30 dnů zaslat úřadu svá vyjádření.[2] 
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2.1.4 Vyjádření odborně způsobilé osoby 

Primárním úkolem vyjádření odborně způsobilé osoby je hodnocení aplikace nejlepších 

dostupných technik. Pouze ve zvláštních případech se posuzuje celá ţádost. Lhůta na 

vyjádření je v délce 45 dnů od obdrţení ţádosti. 

Po obdrţení vyjádření odborně způsobilé osoby musí povolující úřad neprodleně 

informovat veřejnost. Toto vyjádření je vyvěšeno na Internetu a úřední desce obce a úřadu. 

Toto vyjádření je zpřístupněno veřejnosti po dobu 30 dnů.[2,5] 

2.1.5 Ústní ujednání 

Povolující úřad můţe v průběhu 5 dnů po obdrţení vyjádření odborně způsobilé osoby 

nebo po uplynutí 30 denní lhůty, pokud neţádal o vyjádření odborně způsobilou osobu, 

stanovit termín ústního jednání o ţádosti. Ústní jednání není povinné. Svolává jej 

povolující úřad, pokud o něj poţádá účastník řízení. K jednání jsou přizváni účastníci 

řízení, další volby účastníků závisí na povolujícím úřadu.[2] 

2.1.6 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení 

Nejpozději do 45 dnů, je rozhodující úřad povinen vydat rozhodnutí o ţádosti, po obdrţení 

vyjádření odborně způsobilé osoby, pokud o něj poţádal nebo po uplynutí 30 denní lhůty 

k obdrţení ostatních vyjádření. Pouze u obzvláště komplikovaných případů povolovacího 

řízení přichází v úvahu prodlouţení lhůty aţ o dalších 45 dnů. Lhůtu prodluţuje 

Ministerstvo ţivotního prostředí na ţádost povolujícího úřadu. Pokud úřad nerozhodne, 

resp. neučiní poţadované procesní kroky v zákonem stanovených lhůtách, nemá v případě 

řízení o integrované povolení účinek vydání fiktivního rozhodnutí. Pokud úřad včas 

nereagoval, řízení pokračuje, byť jiţ lhůta pro určitý procesní krok uplynula. Lhůty 

v zákoně jsou pořádkové, nikoliv prekluzivní a jejich uplynutím ţadateli nezaniká právní 

nárok na vyřízení ţádosti a ani to není titulem pro zastavení řízení.[2,5] 

Rozhodnutí povolujícího úřadu musí být vydáno podle všeobecných, správním řádem 

definovaných zásad a obsahovat všechny náleţitosti podle zákona. Ve svém rozhodnutí 

musí úřad podrobně uvést důvody, které jej přiměly k vydání rozhodnutí. Zde se musí úřad 

zabývat hlavně vyjádřeními příslušných správních úřadů, účastníků řízení a výsledkem 

ústního jednání k ţádosti.[2,5] 
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Pokud z řízení vyplyne, ţe daný záměr neodpovídá poţadavkům zákona a zvláštních 

právních předpisů nebo ţe není moţno z technických důvodů splnit závazné podmínky 

povolení pro provoz zařízení, úřad ţádost zamítne. Zamítnutí ţádosti musí být stejně jako 

kaţdé správní rozhodnutí odůvodněno. Nejsou-li zjištěny důvody pro zamítnutí ţádosti, 

pak povolující úřad vydá integrované povolení.[2] 

2.1.7 Odvolání/rozklad, nabytí právní moci rozhodnutí 

Účastníci řízení jsou oprávněni podat proti rozhodnutí povolujícího úřadu 

odvolání/rozklad. O odvoláních rozhoduje MŢP jak v případě, kdy je pro vydání 

rozhodnutí kompetentní kraj, tak i pro povolovací řízení, která jsou vedena MŢP. Odvolání 

proti rozhodnutí MŢP se označuje za rozklad, o kterém rozhoduje ministr ţivotního 

prostředí na základě návrhu jím ustanovené zvláštní rozkladové komise. [2] 

Odvolání/rozklad je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Ministerstvo ţivotního prostředí zašle odvolání nebo rozklad Ministerstvu průmyslu 

a obchodu nebo Ministerstvu zemědělství k posouzení, zda došlo k pochybení při pouţití 

nejlepších dostupných technik při stanovení závazných podmínek provozu. Odvolání nebo 

rozklad MŢP dále zašle Ministerstvu zdravotnictví, které se k odvolání vyjadřuje 

z hlediska ochrany veřejného zdraví. Tyto ústřední správní úřady zašlou své vyjádření do 

15 dnů ode dne obdrţení odvolání/rozkladu. Ministerstvo ţivotního prostředí ze zaslaných 

vyjádření vychází. 

Rozhodnutí, proti kterému se jiţ nelze odvolat/podat rozklad, tj. odvolání nebylo ve lhůtě 

15 dnů podáno, je v právní moci a musí být do 7 dnů zasláno Ministerstvu ţivotního 

prostředí a na dobu 60 dnů zveřejněno na Internetu. Na úřední desce kraje je zveřejněna 

informace o tom, kdy a kde je moţné do rozhodnutí nahlédnout.[2] 

2.1.8 Kdy je nutné integrované povolení získat 

Zařízení uvedená do provozu před 30. 10. 2000, která podala ţádost o stavební povolení do 

30. 10. 1999, mají povinnost mít IP do 30. 10. 2007.[2,16] 

Zařízení uvedená do provozu v období od 1. 11. 2000 do 1. 1. 2003 nebo zařízení, pro 

která bylo vydáno stavební povolení do 1. 1. 2003 a která nebyla uvedena do provozu do 
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1. 1. 2003, měly mít podanou ţádost o IP do tří měsíců od účinnosti zákona a dále 

provozovat v souladu se zákonem.[2,16] 

Nová zařízení s ţádostí o stavební povolení po 1. 1. 2003 mají povinnost mít IP před 

stavebním povolením.[2,16] 

Zařízení, pro která byla podána ţádost o stavební povolení do 31. 12. 2002 a do tohoto data 

nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doloţit integrované povolení současně     

s návrhem, na základě kterého má být započato s uţíváním stavby podle zvláštního 

právního předpisu (stavební zákon). Tímto návrhem se rozumí ţádost o povolení 

k předčasnému uţívání stavby, ţádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na 

zahájení kolaudačního řízení.[2,16] 

2.1.9 Pokuty a správní delikty 

Pokud provozovatel neumoţní inspektorům České inspekce ţivotního prostředí nebo 

pověřeným pracovníkům úřadu přezkum povolení, včetně sběru vzorků a vstupu na 

dotčené nemovitosti, je mu uloţena pořádková pokuta do 100.000 Kč, a to i opakovaně, do 

celkové výše 1.000.000 Kč.[1,2] 

Za správní delikt se povaţuje neohlášení změn v provozu, mimořádných situací, havárií 

a úniků, uvedení nepravdivých údajů v ţádosti, pokud mají vliv na vydání povolení 

a nepodání ţádosti o změnu povolení po výzvě úřadu ve stanovené lhůtě. Uloţena můţe 

být pokuta do 1.000.000 Kč.[1,2] 

Závaţnějšími správními delikty jsou provozování zařízení spadajícího pod zákon 

o integrované prevenci bez integrovaného povolení, bez rozhodnutí o jeho podstatné 

změně nebo v rozporu se závaznými podmínkami provozu. Pokud provozovatele úřad 

vyzve k nápravě nedostatků zjištěných při přezkumu plnění závazných podmínek povolení 

nebo k zastavení provozu či jeho části a provozovatel tak ve stanovené lhůtě neučiní, jedná 

se také o správní delikt. Ve všech případech popsaných v tomto odstavci můţe být uloţena 

pokuta aţ 7.000.000 Kč.[1,2] 

Správní delikty projednává na prvním stupni Česká inspekce ţivotního prostředí, krajský 

úřad a Krajská hygienická stanice (příslušným orgánem je pak ten, který zahájil jednání 

jako první). O odvolání proti rozhodnutí rozhoduje Ministerstvo ţivotního prostředí.[1,2] 
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Provozovatel za delikt neodpovídá, pokud vynaloţil veškeré úsilí, které bylo moţné 

poţadovat, aby porušení svých povinností zabránil. Od pokuty můţe být upuštěno, pokud 

provozovatel zajistí odstranění následků porušení povinností a přijme opatření zamezující 

jejímu trvání nebo opakování.[1,2] 

2.1.10 Změna integrovaného povolení 

Provozovatel je povinen dle § 16 zákona ohlásit úřadu kaţdou plánovanou změnu 

v provozu zařízení. Změna v provozu zařízení znamená změnu uţívání, způsobu provozu 

nebo rozšíření zařízení, které můţe mít účinky na zdraví člověka nebo ţivotní prostředí. 

Podnětem ke změně integrovaného povolení můţe také být přezkum plnění závazných 

podmínek zákona prováděný úřadem. Úřad následně určí, zda je oznámená změna 

podstatná.[2,6] 

Dojde-li úřad k závěru, ţe se jedná o podstatnou změnu, vyzve provozovatele, aby podal 

ţádost o změnu integrovaného povolení. Zároveň můţe stanovit, které náleţitosti ţádosti 

se nevyţadují. Postup při řízení je pak shodný s řízením o vydání integrovaného povolení 

v předem stanoveném rozsahu přiměřeném závaţnosti změn. Dojde-li úřad k závěru, ţe se 

nejedná o podstatnou změnu, ale ţe je přesto třeba provést změnu stávajícího 

integrovaného povolení, je změna povolení provedena úřadem.[2,6] 

2.1.11 Přechod integrovaného povolení 

Práva a povinnostmi vyplývající z převáděného povolení zůstávají závazné i pro nového 

provozovatele. Právní nástupce má za povinnost oznámit přechod povolení do 10 dnů od 

nabytí účinnosti převodu nebo přechodu práv a povinností podle zvláštního právního 

předpisu, například obchodního zákoníku.[6] 

2.1.12 Zánik integrovaného povolení 

Integrované povolení můţe zaniknout ve třech případech a to jsou: pokud zanikne 

provozovatel bez právního nástupce, pokud dojde k ukončení provozu za splnění 

odpovídajících podmínek v integrovaném povolení a také v případě, ţe nebylo bez 

váţného důvodu vyuţíváno déle neţ 8 let.[6] 
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2.1.13 Správní poplatky 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanovuje poplatky spojené s procesem 

integrovaného povolování 

 Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení, které je uvedené v příloze 

zákona o integrované prevenci – 30 000Kč 

 Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně 

zařízení, které je uvedené v příloze zákona o integrované prevenci – 10 000Kč 

 Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení, 

která není uvedena v příloze zákonu o integrované prevenci 

Do poplatků se však nezapočítává rozhodnutí o změně integrovaného povolení z podnětu 

správního úřadu.[2] 
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3 KOMPETENTNÍ INSTITUCE V RÁMCI INTEGROVANÉ 

PREVENCE V ČR 

3.1 Ministerstvo ţivotního prostředí 

Vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem státní správy podle zákona 

o integrované prevenci. 

Rozhoduje o ţádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehoţ provoz můţe 

významným nebo nepříznivým způsobem ovlivnit ţivotní prostředí jiného státu. Provádí 

kontrolu u těchto zařízení. 

Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí krajského úřadu a České inspekce ţivotního 

prostředí. 

Provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehoţ 

provoz můţe významně či nepříznivě ovlivnit ţivotní prostředí dotčeného státu. 

Zabezpečuje ve své působnosti sledování vývoje nejlepších dostupných technik a hodnotí 

jejich aplikaci. 

Plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím a koordinuje převzetí 

a zavádění práva Evropských společenství v oblasti vymezené zákonem. 

Provádí metodickou činnosti v oblasti vymezené zákonem. 

Zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování a Centrální ohlašovnu MŢP.[2,16] 

3.2 Krajský úřad 

Rozhoduje o ţádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehoţ provoz 

můţe významně nepříznivě ovlivnit ţivotní prostředí dotčeného státu. 

Na ţádost provozovatele poskytne předběţnou informaci o úplnosti ţádosti před jejím 

podáním. 

Provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou 

integrovaného povolení pro zařízení, jehoţ provoz můţe významně nepříznivě ovlivnit 

ţivotní prostředí dotčeného státu. 

Rozhoduje o správních deliktech. 
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Vyzývá provozovatele zařízení k podání ţádosti o vydání integrovaného povolení podle 

§ 42 zákona. 

Hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji 

příslušným správním úřadům. 

Vydává rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části. 

Je dotčeným správním orgánem v řízení podle zákona v případě zařízení, jehoţ provoz 

můţe významně nepříznivě ovlivnit ţivotní prostředí dotčeného státu.[2,16] 

3.3 Česká inspekce ţivotního prostředí 

Kontroluje plnění povinností stanovených zákonem nebo integrovaným povolením. 

V rámci svých kompetencí kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného 

registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného 

registru znečišťování. 

Omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem 

nastalo nebo hrozí závaţné poškození ţivotního prostředí nebo značné materiální škody. 

Rozhoduje o správních deliktech. 

Hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji 

příslušným správním úřadům.[2,12] 

3.4 Agentura integrované prevence 

Zajišťuje odbornou podporu státní správy. 

Zpracovává vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) k ţádostem o vydání integrovaného 

povolení. 

Spolupracuje na kontrole integrovaných povolení s krajskými úřady. 

Podílí se na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. 

Účastní se na činnosti technických pracovních skupin a zajišťuje překlady vybraných 

referenčních dokumentů nejlepších dostupných technikách.[2,16] 
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3.5 Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství 

Zajišťují sledování nejlepších dostupných technik v určených kategoriích podle přílohy 

č. 1 k zákonu o integrované prevenci. 

Vyjadřují se v oblasti své působnosti k odvolání nebo k rozkladu proti rozhodnutí o ţádosti 

o vydání integrovaného povolení.[2,13] 

3.6 Ministerstvo zdravotnictví 

Vyjadřuje se v oblasti své působnosti k odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o ţádosti 

o vydání integrovaného povolení.[2,16] 

3.7 Krajská hygienická stanice 

Posuzuje ţádost o integrované povolení z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

Kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení, které se 

dotýkají ochrany veřejného zdraví. 

Omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem 

nastalo nebo hrozí závaţné poškození zdraví člověka. 

Rozhoduje o správních deliktech.[] 
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4 NEJLEPŠÍ DOSTUPNÉ TECHNIKY A SYSTÉMY VÝMĚNY 

INFORMACÍ 

Pojem nejlepší dostupné techniky pochází z anglického Best Available Techniques (BAT). 

BAT představuje nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností                 

a způsobu jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik 

navrţených   k předcházení a pokud to není moţné, k omezení emisí a jejich dopadů na 

ţivotní prostředí. Jednotlivé části termínu „nejlepší dostupná technika“ jsou definovány 

následovně (§ 2 písm. f) zákona): 

 „technika“ se rozumí jak pouţívaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

navrţeno, vybudováno, udrţováno a vyřazováno z činnosti, 

  „dostupná“ se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umoţňujícím 

zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, ať jiţ tato technika je nebo 

není v příslušném členském státě pouţívána či vyráběna, pokud je provozovateli za 

rozumných podmínek dostupná, 

 „nejlepší“ se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosaţení vysoké úrovně 

ochrany ţivotního prostředí jako celku.[2,11] 

4.1 Výměna informací o nejlepších dostupných technikách 

v Evropské unii 

Článek 16 odstavec 2 směrnice IPPC ukládá Evropské komisi povinnost organizovat 

výměnu informací mezi členskými státy a zainteresovanými průmyslovými odvětvími 

o nejlepších dostupných technikách. V odstavci 4 stejného článku směrnice se ukládá 

členským státům zřídit nebo určit orgán či orgány odpovědné za výměnu informací. 

K tomuto účelu je na evropské úrovni ustaveno Fórum pro výměnu informací 

(International Exchange Forum – IEF).[2,3,11] 

Mezinárodní fórum pro výměnu informací je vrcholným evropským koordinačním 

orgánem v oblasti nejlepších dostupných technik. Členy fóra jsou experti jednotlivých 

členských států, zástupci Evropské komise, experti přistupujících států, zástupci 
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evropských organizací sdruţující provozovatele zařízení spadajících do působnosti 

směrnice a nevládní organizace zapojené do výměny informací.[2,3,11] 

V určité fázi je konečný výsledek výměny informací, na kterém se shodnou členové 

Mezinárodního fóra a Evropská komise, publikován v referenčních dokumentech 

o nejlepších dostupných technikách (BAT Reference Documents – BREF). Referenční 

dokumenty jsou zveřejněny pro všechny činnosti sledované v reţimu IPPC, ale také pro 

vybrané aktivity průřezového charakteru (monitoring, energetická účinnost, chlazení 

atd.).[2,3] 

Samotné zpracování referenčních dokumentů se odehrává v technických pracovních 

skupinách (Technical Working Group – TWG) a probíhá v několika fázích (1. návrh, 

2. návrh, finální návrh a přijatý dokument).[2,3] 

Celkovou koordinaci zajišťuje Evropská kancelář IPPC v Seville (European IPPC Bureau 

– EIPPCB), která je součástí Joint Research Centre – Institute for Prospective Studies. 

Evropská kancelář IPPC je sekretariátem systému výměny informací. Postup přípravy 

jednotlivých referenčních dokumentů je upravován na základě programu schvalovaném 

Evropskou komisí. Současný stav přípravy jednotlivých referenčních dokumentů je moţné 

sledovat na stránkách EIPPCB – http://eippcb.jrc.es/ nebo http://www.ippc.cz.[2,3,15] 

Pokud se v konkrétním případě nemůţe úřad při posuzování opřít o BREF, obsahuje 

příloha č.3 zákona obecná hlediska při určování nejlepších dostupných technik.[2,3] 

4.2 Výměna informací o nejlepších dostupných technikách 

v České republice 

Česká republika v rámci implementace Směrnice o IPPC vytvořila národní systém výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách. V České republice zakládá systém výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách hlava IV zákona (§ 27) zákona 

o integrované prevenci, ve které je specifikováno, co systém výměny informací zahrnuje: 

 sledování vývoje BAT, 

 zajišťování autorizovaných překladů dokumentů Evropských společenství, 

 zveřejňování a výklad dokumentů, 

 hodnocení aplikace BAT, 
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 předávání výsledků hodnocení aplikace BAT příslušným správním úřadům 

a příslušným orgánům Evropských společenství.[3] 

4.3 Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných 

technikách v ČR 

Systém výměny informaci zastřešuje Fórum pro výměnu informací o nejlepších 

dostupných technikách zřízené na základě nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu 

a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. 

Jedná se o reprezentativní shromáţdění odborníků, které zřizuje Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Zástupce do Fóra jmenují: 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Ministerstvo ţivotního prostředí, 

 Ministerstvo zemědělství, 

 Česká inspekce ţivotního prostředí, 

 krajské úřady, 

 Agentura integrované prevence, 

 technické pracovní skupiny. 

Fórum by mělo slouţit k přípravě jednotného postupu při jednáních v příslušných 

evropských orgánech (zejména v IEF a TWG). Projednává odborné komentáře a odborné 

výklady k dokumentům Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách a na 

základě sledování vývoje nejlepších dostupných technikách vydává doporučení pro jejich 

aplikaci v procesu integrované prevence.[3,15] 

4.4 Technické pracovní skupiny v ČR 

Podle nařízení vlády č. 63/2003 Sb. byly zřízeny české technické pracovní skupiny pro 

jednotlivé průmyslové, zemědělské a průřezové činnosti. Pracovní skupiny: 

 připravují podklady pro evropské technické pracovní skupiny, které připravují 

BREF, 

 sledují vývoj nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v České republice 

a na úrovni Evropských společenství 
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 připravují překlad jiţ hotových BREF a navazujících odborných komentářů, 

 hodnotí průběh procesu IPPC pro danou kategorii výrob, 

 poskytují informace o vývoji nejlepších dostupných technik, 

 seznamují odbornou i širokou veřejnost s výsledky své práce. 

Činnost technických pracovních skupin sleduje a vyhodnocuje Fórum pro výměnu 

informací o nejlepších dostupných technikách. TPS by měly tvořit informační a odbornou 

základnu pro jednotlivé činnosti spadající do působnosti zákona o integrované prevenci. 

V České republice v současnosti působí 30 pracovních skupin. Sloţení skupin je uvedeno 

na stránkách http://www.ippc.cz, které jsou přístupné pro širokou veřejnost.[3,15] 
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5 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ZÁKONA O INTEGROVANÉ 

PREVENCI 

Tato kapitola je věnována stanoviskům Ministerstva ţivotního prostředí k jednotlivým 

kategoriím, které jsou uvedené v zákoně O integrované prevenci. Jsou zde uvedeny jen 

některé příklady, nikoli vyčerpávající výčet.[2,6] 

5.1 Kategorie zařízení 

5.1.1 Energetika  

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 50 MW. 

a) Rafinerie minerálních olejů a plynu. 

b) Koksovací pece. 

c) Zařízení na zplynování a zkapalňování uhlí.[2] 

5.1.2 Výroba a zpracování kovů 

Zařízení na praţení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy). 

Zařízení na výrobu surového ţeleza nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), 

včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší neţ 2,5 tun za hodinu. 

Zařízení na zpracování ţelezných kovů: 

a) válcovny za tepla o kapacitě větší neţ 20 tun surové oceli za hodinu, 

b) kovárny s buchary o energii větší neţ 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné 

energie je větší neţ 20 MW, 

c) nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným mnoţstvím 

větším neţ 2 tuny surové oceli za hodinu. 

Slévárny ţelezných kovů o výrobní kapacitě větší neţ 20 tun denně.[2,6] 

Zařízení: 
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a) na výrobu surových neţelezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných 

surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, 

b) na tavení, včetně slévání slitin, neţelezných kovů, včetně přetavovaných produktů 

(rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší neţ 4 tun denně u olova 

a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů.[2,6] 

Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s pouţitím elektrolytických nebo 

chemických postupů, je-li obsah lázní větší neţ 30 m
3
.[2] 

5.1.3 Zpracování nerostů 

Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 

500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 tun 

denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 tun denně. 

Zařízení na výrobu azbestu a produktů na bázi azbestu, produkce výrobků s obsahem 

azbestu. 

Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší neţ 20 tun 

denně. 

Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě 

tavení větší neţ 20 tun denně. 

Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, 

ţáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší neţ 

75 tun denně anebo o kapacitě pecí větší neţ 4 m
3
 a s hustotou vsázky větší neţ 300 

kg/m
3
.[2,6] 

5.1.4 Chemický průmysl 

U kategorií zařízení uvedených v této části se „výrobou" rozumí výroba v průmyslovém 

měřítku pomocí chemických reakcí, fyzikálně chemických procesů a biologických procesů 

podle výčtu v oddílech 1. aţ 6. 

1. Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou: 
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a) jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo nenasycené, 

alifatické nebo 

b) aromatické), 

c) organické sloučeniny obsahující kyslík, jako alkoholy, aldehydy, ketony, 

karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové 

pryskyřice, 

d) organické sloučeniny síry, 

e) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, 

kyanatany, isokyanatany, 

f) organické sloučeniny fosforu, 

g) halogenderiváty uhlovodíků, 

h) organokovové sloučeniny, 

i) základní plastické hmoty (na bázi syntetických a přírodních polymerů), 

j) syntetické kaučuky, 

k) barviva a pigmenty, 

l) povrchově aktivní látky. 

2. Chemická zařízení na výrobu základních anorganických chemických látek, jako 

jsou: 

a) plyny, jako čpavek, chlor nebo chlorovodík, fluor nebo fluorovodík, oxidy 

uhlíku, sloučeniny síry, oxidy dusíku, vodík, oxid siřičitý, karbonylchlorid, 

b) kyseliny, jako kyselina chromóvá, kyselina fluorovodíková, kyselina 

fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, 

oleum, kyselina siřičitá, 

c) zásady, jako hydroxid amonný, hydroxid draselný, hydroxid sodný, 

d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan 

sodný, perboritan, dusičnan stříbrný, 
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e) nekovy, oxidy kovů či jiné anorganické sloučeniny, jako karbid vápníku, 

křemík, karbid křemíku. 

3. Chemická zařízení na výrobu hnojiv na bázi fosforu, dusíku a draslíku 

(jednoduchých nebo směsných). 

4. Chemická zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů. 

5. Zařízení vyuţívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních 

farmaceutických produktů. 

6. Chemická zařízení na výrobu výbušnin.[2,6] 

5.1.5 Nakládání s odpady 

Zařízení na odstraňování nebo vyuţívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání 

s odpadními oleji, vţdy o kapacitě větší neţ 10 tun denně. 

Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší neţ 3 tun za hodinu. 

Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě 

větší neţ 50 tun denně. 

Skládky, které přijímají více neţ 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší neţ 

25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu.[2,6] 

5.1.6 Ostatní zařízení 

Průmyslové závody na výrobu 

a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, 

b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší neţ 20 t denně. 

Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či 

textilií, jejichţ zpracovatelská kapacita je větší neţ 10 tun denně. 

Závody na vydělávání kůţí a koţešin, jejichţ zpracovatelská kapacita je větší neţ 12 tun 

hotových výrobků denně. 

a) jatka o kapacitě poráţky větší neţ 50 t denně, 

b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv 
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- z ţivočišných surovin (jiných neţ mléka), o výrobní kapacitě větší neţ 75 

tun hotových výrobků denně, 

- z rostlinných surovin, o výrobní kapacitě větší neţ 300 t hotových výrobků 

denně (v průměru za čtvrtletí), 

c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde mnoţství odebíraného mléka je větší 

neţ 200 t denně (v průměru za rok). 

Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a ţivočišného odpadu 

o kapacitě zpracování větší neţ 10 tun denně. 

Zařízení intenzivního chovu drůbeţe nebo prasat mající prostor pro více neţ 

a) 40 000 kusů drůbeţe, 

b) 2 000 kusů prasat na poráţku (nad 30 kg) nebo  

c) 750 kusů prasnic. 

Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků pouţívající organická 

rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, 

nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě 

organického rozpouštědla větší neţ 150 kg za hodinu nebo větší neţ 200 tun za rok. 

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu 

vypalováním či grafitizací.[2,6] 
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6 DESET ZÁKLADNÍCH OTÁZEK PROVOZOVATELE 

ZAŘÍZENÍ 

6.1 Kdo musí mít integrované povolení 

Provozovatel zařízeni uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. má povinnost získat 

integrované povoleni ze zákona. Provozovatel zařízení neuvedeného v příloze č. 1 můţe 

poţádat o integrované povolení dobrovolně.[2,7,13] 

6.2 Podle jakých kritérií lze zjistit, zda zařízení spadá do přílohy 

č. 1 zákona o integrované prevenci 

Pro jednotlivé kategorie činnosti (zařízeni) jsou v příloze č. 1 zákona stanoveny prahové 

hodnoty kapacit (s výjimkou kategorii 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.5. a), 3.2., 4., 6.1. a) a 6.8.). 

Za kapacitu porovnávanou s prahovou hodnotou pro danou kategorii přílohy č. 1 zákona se 

povaţuje projektovaná výrobní kapacita, pokud není v definici konkrétní kategorie 

stanoveno jinak (například u kategorie 6.4 b) se u výroby z rostlinných surovin udává 

průměr za čtvrtletí).[2,7] 

6.3 Do kdy je nutné mít integrované povolení 

Zařízeni, uvedena do provozu před 30. 10. 2000, která podala ţádost o stavební povolení 

do 30. 10. 1999, měla povinnost mít integrované povolení do 30. 10. 2007 (§ 42 zákona).[] 

Zařízeni, uvedena do provozu v období od 1. 11. 2000 do 1. 1. 2003 nebo zařízeni, pro 

která bylo vydáno stavební povoleni do 1. 1. 2003, a která nebyla uvedena do provozu do 

1. 1. 2003, měla mít podanou ţádost o integrované povolení do tří měsíců od účinnosti 

zákona a dále provozovat v souladu s § 16 zákona (§ 43 zákona).[2,7] 

Nova zařízeni s ţádosti o stavební povoleni po 1. 1. 2003 mají povinnost mít integrované 

povolení před stavebním povolením (§ 45 zákona).[7,13] 

Zařízeni, pro která byla podána ţádost o stavební povolení do 31. 12. 2002 a do tohoto data 

nebylo pro zařízeni vydáno stavební povoleni, musí doloţit integrované povolení současně        

s návrhem, na základě kterého má být započato s uţíváním stavby podle zvláštního 
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právního předpisu (stavební zákon). Tímto návrhem se rozumí ţádost o povolená 

k předčasnému uţívaní stavby, ţádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na 

zahájení kolaudačního řízení (§ 45 zákona).[2,7] 

6.4 Kdo integrované povolení vydává 

Povolení vydává příslušný krajský úřad nebo MŢP (v případě zařízeni s příhraničním 

vlivem).[2,7,16] 

6.5 Jakou formu má ţádost o integrované povolení  

Vzor ţádosti o integrované povoleni je uveden ve Vyhlášce č. 554/2002 Sb. Stručný 

průvodce.[2,5,] 

6.6 Co je dobré vědět před vyplněním ţádosti  

a) Jaká zařízeni provozovatele spadali pod přílohu č. 1 zákona. 

b) Kdy byla zařízení uvedena do provozu / plánuje-li se rekonstrukce (podstatná 

změna zařízeni). 

c) Co bude předmětem ţádosti o vydaní integrované povoleni kromě zařízení 

spadajících pod přílohu č. 1. 

d) Jaká dokumentace je k vyplnění ţádosti potřebná a jaká je k dispozici. 

e) Kde jsou k dispozici potřebné údaje. 

f) Kdo je povolujícím úřadem. 

g) Časový harmonogram celého procesu. 

h) Odborné kapacity k vyplněni ţádosti.[2,5,7] 

6.7 Jaké jsou výhody IPPC 

a) Přechod od samostatné ochrany jednotlivých sloţek ţivotního prostředí k ochraně 

ţivotního prostředí jako celku (zabráněni přenosu znečištěni z jedné sloţky do 

druhé). 
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b) Povoleni nahradí vice rozhodnuti, vyjádřeni a souhlasů vyţadovaných pro stavební 

povoleni a provoz.[2] 

6.8 Proč vyuţít konzultace s krajským úřadem 

Umoţňuje vyjasnění řady otázek týkajících se zejména rozsahu ţádosti a údajů potřebných 

k bezproblémovému povolovacímu procesu. Kvalitním předjednáním se můţe dosáhnout 

omezeni případného doplňovaní ţádosti v průběhu řízení a tím i zkrácení celého 

řízení.[2,16] 

6.9 Jak provést porovnání se zařízením BAT, BREF 

Nejprve zjistit (např. na stránkách http://www.ippc.cz), zda existuje příslušný odvětvový 

referenční dokument o BAT – BREF. 

Pokud existuje odvětvový BREF: 

a) Pouţit odvětvový BREF. 

b) Zváţit relevanci horizontálního BREFu (např. chladící systémy, monitoring, 

odpadní vody apod.). 

c) Zhodnotit hlediska pro stanovení BAT uvedena v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 

Sb., která nebyla hodnocena v bodě a) a b). 

d) Pouţit další relevantní zdroje. 

e) Pokud neexistuje odvětvový BREF. 

f) Zváţit relevanci horizontálního BREFu (např. chladící systémy, monitoring, 

odpadni vody apod.). 

g) Vyuţit informace o technologiích a provozních postupech, které se běţně vyskytují          

v daném odvětví (např. materiály zpracované svazy, asociacemi a výzkumnými 

ústavy). 

h) Tyto informace porovnávat dle hledisek pro stanovení BAT uvedených v příloze 

č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 
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i) Zhodnotit hlediska pro stanovení BAT uvedena v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 

Sb.[2,6,10,11] 

6.10 Jaký je vztah integrovaného registru znečišťování a 

integrovaného povolování 

Integrovaný registr znečištěni (IRZ) je upraven samostatným zákonem č. 25/2008 Sb., 

v platném zněni. Někteří provozovatele zařízeni, spadajících pod zákon o integrované 

prevenci, mají ohlašovací povinnost do IRZ. Obě oblasti, integrované povolování 

a integrovaný registr znečišťovaní, jsou ale na sobě nezávisle. Ohlašovaní do 

integrovaného registru znečišťovaní nemá přímou souvislost s procesem integrovaného 

povolování a provozovatele zařízeni spadajících pod reţim integrovaného povolovaní 

nemají automaticky ohlašovací povinnost do IRZ.[2,14] 
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7 ZÁVĚR 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control 

– IPPC) je pokročilým způsobem omezení a regulace průmyslových a zemědělských 

činností ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Důraz je především kladen na preventivní 

přístup, kdy se zabraňuje znečištění jiţ před jeho vznikem volbou vhodných výrobních 

postupů, čímţ dochází k úspoře nákladů na koncové technologie, spotřebovávané suroviny 

a energii. [1,6] 

Omezování znečištění z průmyslové a zemědělské činnosti patří mezi priority Evropské 

unie (EU) v oblasti ţivotního prostředí. Doposud uplatňované strategie pro sníţení zatíţení 

ţivotního prostředí (zejména instalování tzv. koncových technologií) ustupují do pozadí. 

Důraz je kladen na integrovanou prevenci, která znamená přechod od koncových 

technologií k nejlepším dostupným technikám (BAT) a ochraně ţivotního prostředí jako 

celku.[2,6] 

Stěţejní normou, která v sobě obsahuje nové přístupy v ochraně ţivotního prostředí, je 

směrnice Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Stanovuje 

poţadavky a podmínky pro rozvoj vybraných průmyslových a zemědělských činností tak, 

aby byl ve shodě s udrţitelností ţivotního prostředí.[2,4] 

Směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění byla nastavena zcela nová 

pravidla pro povolání výrobních činností velkých průmyslových a zemědělských podniků. 

Poprvé se v ní objevily poţadavky na integrovaný přístup k omezování znečištění. 

Základem integrované prevence v ochraně ţivotního prostředí je přechod od sloţkové 

ochrany ţivotního prostředí ke komplexnímu posuzování dopadu provozu konkrétních 

zařízení, přechod od masového vyuţívání koncových technologií, které často pouze 

převádějí znečištění z jedné sloţky ţivotního prostředí do druhé, k prevenci a minimalizaci 

znečištění přímo u zdroje. [2,4] 

Členské státy EU měly za povinnost podniknout takové kroky, aby všechna tzv. stávající 

zařízení spadající do působnosti směrnice, měla do 30. 10. 2007 povolení vydané v souladu 

se směrnicí. S ohledem na značný počet zařízení na území ČR museli jejich provozovatelé                 

a povolující úřady problematice integrované prevence a omezování znečištění věnovat 

náleţitou pozornost.[1,2] 



 Pavla Sedláčková: Zákon o integrované prevenci  
   
 

2010                                                                                                                               31                                                                                                                                  

Zákon o integrované prevenci přináší nový přístup k prevenci a omezování vlivu velkých 

průmyslových a zemědělských zařízení a zařízení na zpracování odpadů na ţivotní 

prostředí. Provoz těchto zařízení je z hlediska vlivu na ţivotní prostředí, povolován jedním 

integrovaným povolením.[2] 

Hlavním cílem zákona je dosaţení maximální moţně prevence průmyslového znečišťování 

ţivotního prostředí, jako celku pomocí integrovaného přístupu k povolování provozu 

vybraných zařízení. Přijetí zákona o integrované prevenci bylo nezbytným předpokladem 

pro vstup České republiky do Evropské unie. [1] 
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Příloha č. 1  Důleţité pojmy 

Emise 

Přímé nebo nepřímé vypouštěni látek, šíření vibrací a vyzařováni hluku, tepla nebo jiných 

forem neionizujícího zářeni ze zařízeni do ţivotního prostředí. 

Emisní limit  

Nejvýš přípustná emise znečišťujících látek vyjádřena mnoţstvím, koncentraci, 

hmotnostním tokem nebo jinou specifickou veličinou, která nesmi byt během jednoho či 

několika časových období překročena. V rámci procesu integrovaného povolováni se 

stanovuji zejména pro látky uvedené v příloze č. 2 zákona. 

Environmentální  

Vztahující se k ţivotnímu prostředí. 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) 

Podle směrnice 2008/1//ES je integrovaná prevence a omezování znečištěni novy přistup               

k ochraně ţivotního prostředí, jehoţ účelem je zabránit emisím do ovzduší, vody a půdy i 

se zřetelem na nakládaní s odpady všude tam, kde je to moţné, a tam, kde to moţné není, 

alespoň minimalizovat vznik odpadů, aby bylo dosaţeno vysoké úrovně ochrany ţivotního 

prostředí jako celku. 

Integrované povolení Rozhodnuti povolujícího úřadu, kterým se stanoví podmínky 

k provozu zařízeni, včetně provozu činnosti přímo spojených s provozem zařízeni v místě 

a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle 

zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany ţivotního prostředí, ochrany veřejného 

zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umoţňuji. 

Integrovaný registr znečišťování  

Veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek. 

IPPC zařízení  

Označeni zařízení spadajícího pod zákon o integrované prevenci. 
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Koncové technologie  

Technologie, které nejsou nutnou součásti výrobní technologie, jsou zařazeny na to místo 

výrobního procesu, kde jsou znečišťující látky vypouštěny do ţivotního prostředí. Jejich 

účelem je sníţení znečištěni ţivotního prostředí pod úroveň poţadovanou zákonem (např. 

odlučovače, ČOV). Řešeni ochrany ţivotního prostředí pomoci koncových technologii je 

nákladné a často pouze přenáší znečištěni z jedné sloţky ţivotního prostředí do druhé. 

Nejlepší dostupná technika (BAT) 

Nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činnosti a způsobů jejich provozováni, které 

ukazuji praktickou vhodnost určitých technik navrţených k předcházení a pokud to není 

moţné k omezování emisi a jejich dopadů na ţivotni prostředí. Pod pojmem „technika“ se 

rozumí jak pouţívaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrţeno, vybudováno, 

provozováno a vyřazováno z činnosti. „Dostupnými technikami“ se rozumí techniky 

vyvinuté v měřítku umoţňujícím zavedení v příslušném průmyslovém odvětvi za 

ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud 

jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou pouţívány 

nebo vyráběny v České republice, „nejlepšími“ se rozumí nejúčinnější technika z hlediska 

dosaţení vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí. Posuzování zda spadá daná technika 

do kategorie BAT určují především provozní indikátory (měrné spotřeby surovin, energii, 

měrné emise). Těmito indikátory definuji nejlepší environmentální výkonnost, které lze 

dosáhnout v dané výrobní operaci. 

Odborně zpŧsobilá osoba (OZO) 

Právnická nebo fyzická osoba pověřena Ministerstvem ţivotního prostředí k poskytování 

odborných vyjádření v rámci řízeni o vydání integrovaného povoleni. 

Odpad  

Kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit 

a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze k zákonu o odpadech. 

Podstatná změna v provozu zařízení 

Změna v provozu zařízení, která můţe mít podle uváţení úřadu významně nepříznivé 

účinky na člověka nebo ţivotni prostředí; změna v provozu zařízení nebo rozšíření provozu 
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zařízení se vţdy povaţuji za podstatné, kdyţ změna nebo rozšíření samy o sobě překračuji 

prahové hodnoty uvedené v příloze č. 1 zákona. 

Povolující úřad (v textu jen „úřad“) 

Povolujícím úřadem se většinou rozumí příslušný krajsky úřad. V případě přeshraničniho 

vlivu zařízení je povolujícím úřadem MŢP. 

Provozovatel zařízení (v textu jen „provozovatel“) 

Ve vztahu k zařízení je provozovatel osoba, která má kontrolu nad provozem zařízení. 

Provozovatel tuto skutečnost musí prokázat. Zákon definuje provozovatele jako 

právnickou nebo fyzickou 

Přenos 

Přesun znečišťujících látek v odpadech nebo odpadů určených k odstraněni nebo vyuţiti 

mimo hranice provozovny a znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištěni 

mimo hranice provozovny. 

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF) 

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BAT Reference Dokument – 

BREF) jsou výsledkem formální výměny informaci o BAT a odvozených emisních 

limitech. BREF vytváří Evropská kancelář IPPC a schvaluje je Evropská komise. BREFy 

jsou připravovány postupně pro výrobní odvětví respektive mezisektorove procesy (tzv. 

horizontální BREF) vyjmenované v příloze I. Směrnice IPPC. Dokumenty jsou 

publikovány na serveru European IPPC Bureau, Sevilla, Španělsko http://eippcb.jrc.es/, 

rovněţ přístupné v českém překladu na http://www.ippc.cz. 

Směrnice IPPC  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované 

prevenci a omezováni znečištěni. 

Standard kvality ţivotního prostředí 

Souhrn poţadavků stanovených na základě zvláštních právních předpisů(zákon o ochraně 

přírody a krajiny, zákon o vodách a další), které musí ţivotni prostředí splňovat v daném 

čase a místě. 

 

http://www.ippc.cz/
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Zákon o integrované prevenci (v textu jen „zákon“) 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištěni, o integrovaném 

registru znečišťováni a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o integrované 

prevenci), ve zněni pozdějších předpisů. 

Zařízení 

Zařízením je stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či vice průmyslových 

činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, 

které po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 

k tomuto zákonu probihajicimi v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištěni, 

nejde-li o stacionární technickou jednotku pouţívanou k výzkumu, vývoji a zkoušeni 

nových výrobků a procesů; za zařízení se povaţuje i stacionární technická jednotka 

neuvedena v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliţe provozovatel zařízení pro ni poţádá 

o vydání integrovaného povoleni. 

Změna v provozu zařízení  

Změna v uţívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která můţe mít účinky na 

zdraví člověka nebo ţivotni prostředí. 

Znečištění  

Znečištěním se rozumí lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknuti látek, 

vibraci, hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího zářeni do ovzduší, vody nebo půdy, 

které můţe byt škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat nebo můţe nepříznivě ovlivnit 

kvalitu ţivotního 

prostředí nebo můţe vest ke škodám na hmotném majetku nebo můţe omezit či zabránit 

vyuţívaní hodnot ţivotního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy. 
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Příloha č. 2  Graf procesu IPPC V ČR 

 

Obrázek 1 Schéma procesu IPPC,[17] převzato a upraveno 


