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Anotace: 

POŠTULKA, Petr. Integrace požadavků směrnic SEVESO II a IPPC pro potřeby malého  

a středního podniku. Ostrava, 2012. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.; 65 s. 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi integrace poţadavků směrnic SEVESO II a IPPC  

pro potřeby malého a středního podniku. V první kapitole jsou popsány a srovnány směrnice 

SEVESO II a IPPC. Další kapitola se zabývá implementací těchto směrnic do českého 

právního řádu, zákonům, které touto implementací vznikly a zákony jsou v této kapitole 

srovnány. Následující kapitola se věnuje nebezpečným a znečišťující látkám v kontextu 

směrnic SEVESO II a IPPC. V dalších kapitolách je pak rozebrána integrace směrnic 

SEVESO II a IPPC na evropské úrovni a v České Republice a také je rozebrán a analyzován 

současný stav integrace na krajských úřadech a u provozovatelů, kteří spadají pod účinnost 

obou směrnic. 

Klíčová slova: směrnice SEVESO II, směrnice IPPC, zákon o prevenci závaţných havárií, 

zákon o integrované prevenci, integrace směrnic SEVESO II a IPPC, nebezpečné  

a znečišťující látky, malý a střední podnik 

Abstract: 

The diploma work is about possibilities of integration of requirements of SEVESO II  

and IPPC Directives for the needs of small and medium enterprises. In first chapter, directives 

IPPC and SEVESO II are described and compared. Second chapter is about implementation 

of directives to the Czech law system and about law acts, which was established by this 

implementation. This law acts are compared as well. Next chapter is about dangerous  

and pollutant substances in context of directives SEVESO II and IPPC. In last chapters, 

integration of directives on European and Czech levels is described. Last chapters looks into 

current state of integration at regional offices and operators, which are under efficiency  

of both directives.   

Key words: SEVESO II directive, IPPC directive, law act of prevention of major accidents, 

law act of integrated prevention, integration of SEVESO II and IPPC directives, dangerous 

and pollutant substances, small and medium enterprise. 



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Pojmy .................................................................................................................................. 3 

3 Evropská legislativa ............................................................................................................ 4 

3.1 Direktiva SEVESO ...................................................................................................... 4 

3.2 Direktiva IPPC ............................................................................................................. 8 

3.3 Srovnání direktiv SEVESO II a IPPC ........................................................................ 10 

4 Česká legislativa ............................................................................................................... 20 

4.1 Zákon o prevenci závaţných havárií.......................................................................... 21 

4.2 Zákon o integrované prevenci .................................................................................... 24 

4.3 Srovnání zákonů o prevenci závaţných havárií  a o integrované prevenci ............... 28 

5 Nebezpečné a znečišťující látky ....................................................................................... 32 

6 Integrace směrnic SEVESO II a IPPC .............................................................................. 37 

6.1 Integrace směrnic v EU .............................................................................................. 39 

6.2 Integrace směrnic v ČR .............................................................................................. 40 

7 Současný stav integrace .................................................................................................... 41 

7.1 Současný stav integrace směrnic u provozovatele ..................................................... 42 

7.2 Analýza současného stavu integrace na KÚ .............................................................. 43 

7.3 Integrace poţadavků směrnic v rámci podniku ......................................................... 50 

8 Závěr ................................................................................................................................. 63 



 

 

Zdroje ....................................................................................................................................... 65 

Seznam zkratek ......................................................................................................................... 74 

Příloha 1 – Seznam látek hlášených do IRZ v kontextu zákona o PZH ................................... 75 

Příloha 2 – Dotazník pro provozovatele ................................................................................... 78 

Příloha 3 – Dotazník pro zaměstnance KÚ - PZH ................................................................... 79 

Příloha 4 – Dotazník pro zaměstnance KÚ – IP ....................................................................... 80 

Příloha 5 – Seznam správních aktů nahrazených integrovaným povolením ............................ 82 



 

1 

 

1 Úvod 

S rozvojem průmyslu a zemědělství jde ruku v ruce vyuţívání velkého mnoţství 

nebezpečných chemických látek a znečišťování ţivotního prostředí. Historie ukázala,  

ţe je potřeba věnovat zvýšenou pozornost vybraným průmyslovým činnostem, při kterých se tyto 

nebezpečné látky pouţívají a které v případě mimořádného havarijního úniku mohou způsobit 

závaţné dopady na člověka i ţivotní prostředí. Zároveň bylo nutné nastavit pravidla  

pro průmyslové a zemědělské činnosti, které ke znečišťování ţivotního prostředí významně 

přispívají. Přítomnost velkého mnoţství znečišťujících látek, ať uţ v ovzduší, vodě či půdě,  

má sekundárně negativní vliv i na ţivot člověka. 

Směrnice IPPC a SEVESO jsou v rámci Evropské unie základními legislativními nástroji,  

jak docílit vysoké úrovně prevence vzniku závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek  

a jak dosáhnout sniţování nebo nejlépe úplného vyloučení znečištění ţivotního prostředí. Tyto 

směrnice mají mnoho společného. Jejich integrace by podpořila vytváření bezpečnějších a čistších 

průmyslových a zemědělských procesů. Vyuţívání nebezpečných látek je v průmyslu 

a zemědělství stále častější, proto také roste počet provozovatelů, kteří spadají pod účinnost obou 

těchto směrnic a tito provozovatelé by z větší integrace poţadavků obou směrnic měli největší 

uţitek. 

Důsledkem existence direktiv, které se v určitých oblastech prolínají, je, ţe pokud provozovatel 

spadá pod gesci obou směrnic, musí se vypořádat s celou řadou dvojznačných pojmů, kritérií  

a jiných duplicit jako jsou např. rozdíly mezi závaţnou havárií a znečištěním či nejasné hranice 

mezi únikem znečišťující látky a vznikem závaţné havárie. Integrace směrnic IPPC a SEVESO  

by napomohla k odhalení a odstranění moţných rozporů mezi prevencí vzniku závaţných havárií  

a prevencí znečištění.   

Cílem práce je analýza současného stavu v oblasti integrace poţadavků direktiv SEVESO II  

a IPPC a návrh moţné integrace na příkladu malého a středního podniku. 

V první části této práce bude poukázáno na důvody vzniku těchto direktiv a počty provozovatelů, 

kterých se tyto směrnice týkají na evropské, české i krajské úrovni. Pro přiblíţení problematiky 

této práce na krajské úrovni bude jako modelový zvolen Moravskoslezský kraj. Dále budou tyto 

direktivy srovnány a zdůrazněny oblasti, ve kterých se vzájemně protínají a co v nich mají 

společného. Další kapitoly budou věnovány implementaci směrnic IPPC a SEVESO II do českého 

právního řádu a srovnání zákonů, které touto implementací vznikly. Následovat bude srovnání 
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nebezpečných a znečišťujících látek. V rámci integrace směrnic IPPC a SEVESO II budou 

zmíněny závěry projektu SHAPE – RISK, který se tomuto tématu věnoval. Analýza aktuálního 

stavu integrace poţadavků výše zmíněných směrnic bude provedena z pohledu provozovatelů, 

kteří jsou pod účinností obou direktiv a z hlediska krajských úřadů jakoţto stěţejního orgánu 

státní správy. V poslední části práce pak budou popsány moţnosti integrace poţadavků výše 

zmíněných směrnic pro potřeby malého a středního podniku. Jako modelový bude zvolen podnik 

na výrobu acetylenu, který je v gesci obou směrnic. 
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2 Pojmy 

Závaţná havárie - událost jako je velká emise, poţár nebo výbuch vyplývající  

z neregulovaného vývoje v průběhu provozu jakéhokoli zařízení, na které se vztahuje tato 

směrnice, jeţ vede k váţnému nebezpečí pro lidské zdraví nebo ţivotní prostředí, 

zprostředkovanému nebo zpoţděnému, uvnitř nebo mimo závod a zahrnuje jednu nebo více 

nebezpečných látek.[4] 

Znečištění - rozumí lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, 

tepla nebo hluku do ovzduší, vody nebo půdy, které můţe být škodlivé lidskému zdraví nebo 

můţe nepříznivě ovlivnit kvalitu ţivotního prostředí, které můţe vést ke škodám na hmotném 

majetku anebo omezit či narušit harmonii ţivotního prostředí a další jiné zákonné způsoby 

vyuţití ţivotního prostředí.[8] 

Nebezpečná látka - látka, směs nebo přípravek uvedené v příloze 1 části 1 směrnice 

SEVESO II nebo splňující kritéria stanovená v příloze 1 části 2 směrnice SEVESO II  

a přítomné jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně  

těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, ţe mohou vzniknout v případě havárie.[4] 

Znečišťující látka - látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro ŢP nebo lidské 

zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení do ŢP.[29] 

Zařízení (SEVESO II) - technická jednotka uvnitř závodu, kde se nebezpečné látky vyrábějí, 

uţívají, je s nimi manipulováno nebo jsou skladovány. Zahrnuje veškeré zařízení, struktury, 

potrubí, strojní zařízení, nástroje, soukromé ţelezniční vlečky, doky, vykládací nábřeţí 

slouţící zařízení, mola, sklady nebo podobné konstrukce, plující nebo jiné, nezbytné  

pro provoz zařízení.[4] 

Zařízení (IPPC) - rozumí stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více 

činností uvedených v příloze I směrnice IPPC a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, 

které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčném místě a mohly  

by ovlivnit emise a znečištění.[8] 
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3 Evropská legislativa 

3.1 Direktiva SEVESO 

V roce 1982 byla přijata směrnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO direktiva 65[1]. Směrnice  

je pojmenována podle italského města Seveso, ve kterém došlo v roce 1976 k závaţné havárii 

v chemickém závodě.[2] V důsledku této havárie došlo k úniku dioxinu a postiţeno bylo  

jak obyvatelstvo, tak i ţivotní prostředí. Na následky otravy dioxinem onemocnělo na 200 lidí 

a zamořeno bylo přes 2000 hektarů půdy. Havárie v Sevesu a havárie v anglickém 

Flixborough [2], kde v roce 1974 došlo k úniku a výbuchu cyklohexanu, při kterém bylo 

usmrceno 28 lidí a zraněno bylo 89 lidí (Obrázek 1), poukázaly na nutnost zavést jednotný 

systém prevence závaţných havárií, při kterých jsou přítomny nebezpečné látky a omezení 

jejich následků pro člověka a ţivotní prostředí v rámci Evropského společenství. 

 

Obrázek 1: Havárie ve Flixborough [38] 
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Po událostech v indickém Bhopalu v roce 1984 [2], kde vinou úniku methylisokyanátu, 

kyanovodíku a dalších látek zemřelo přes 2500 lidí a švýcarské Basileji [2], kde v roce 1986 

ve farmaceutickém závodu propukl poţár a hasící médium kontaminovalo řeku Rýn rtutí, 

organofosfáty a dalšími látkami, coţ mělo za následek zničení vodního ekosystému v řece 

a úhyn aţ půl milionu ryb, byla direktiva 82/501/EEC doplněna. Poprvé v roce 1987 

(87/216/EEC [23]) a podruhé v roce 1988 (88/610/EEC [24]). Oba tyto dodatky byly 

zaměřeny na rozšíření působnosti direktivy, zejména k zahrnutí skladování nebezpečných 

látek.[5] 

V roce 1996 byla schválena směrnice rady 96/82/EC, tzv. direktiva SEVESO II neboli 

COMAH (Control of major accident hazards) [4], která nahradila směrnici 82/501/EEC. 

Na základě zkušeností s direktivou SEVESO byl rozsah nové direktivy rozšířen a obsah 

zjednodušen. Direktivou SEVESO II byly dány nové poţadavky zaměřené na politiku 

prevence závaţných havárií, havarijní plánování, územní plánování a posílení kontrolní 

činnosti v rámci členských států. 

Nové poznatky o průmyslových haváriích a studie o karcinogenech a látkách nebezpečných 

pro ţivotní prostředí ukázaly, ţe v zájmu prevence závaţných havárií s přítomností 

nebezpečných látek a omezení následků těchto havárií na člověka a na ţivotní prostředí (ŢP), 

musí být směrnice 96/82/EC změněna a rozšířena. Zatím poslední úpravou je směrnice 

2003/105/ES [6].  

Po havárii v lednu roku 2000 v rumunském městě Baia Mare [2], kde do řeky Tisy (následně 

do Dunaje) vlivem protrţení hráze rybníku s hlušinou, unikl kyanid a katastrofálně  

tak obě řeky zamořil. Evropský parlament rozšířil oblasti působnosti směrnice tak,  

aby pokrývala rizika, která plynou ze skladovacích a zpracovatelských činností v těţebním 

průmyslu. 

Série výbuchů ve skladu zábavné pyrotechniky v nizozemském Enschede [2] v květnu 2000, 

která usmrtila 22 lidí a na 1000 lidí zranila (Obrázek 2), poukázala na nebezpečí spojená  

se skladováním a výrobou pyrotechniky. V tomto směru byla směrnice také rozšířena. 
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Obrázek 2: Havárie v Enschede [39] 

 

 

Obrázek 3: Časová osa 

K listopadu 2009 je, podle databáze Seveso Plants Information Retrieval System (SPIRS), 

v rámci Evropské unie (EU) vedeno 9725 podniků, na které se vztahuje směrnice SEVESO II. 

Celkový počet, rozdělení na vyšší úroveň a niţší úroveň (viz níţe) a počet podniků 

v jednotlivých členských státech EU je uveden v Tabulce 1. Nejvíce podniků, spadajících 
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pod direktivu je v Německu (2119). Německo, Velká Británie, Itálie a Francie tvoří více  

neţ polovinu všech průmyslových podniků v rámci SEVESO II v celé EU. Česká Republika 

(ČR) je v tomto ţebříčku se svými 189 podniky uprostřed.[37] 

Tabulka 1: Počet provozů pod směrnicí SEVESO II, zdroj SPIRS (Listopad 2009) 

Země Počet provozů 
Provozy vyšší 

úrovně (uppertier) 

Provozy niţší 

úrovně (lowertier) 

Německo 2119 1071 1048 

Velké Británie 1147 411 736 

Itálie 1117 519 598 

Francie 1106 553 553 

Španělsko 673 267 406 

Holandsko 384 221 163 

Švédsko 379 199 180 

Polsko 366 158 208 

Belgie 365 174 191 

Rumunsko 277 115 162 

Finsko 264 128 136 

Česká Republika 189 113 76 

Řecko 189 83 106 

Portugalsko 164 57 107 

Rakousko 146 80 64 

Maďarsko 144 64 80 

Bulharsko 135 54 81 

Dánsko 121 31 90 

Irsko 88 34 54 

Slovensko 78 41 37 

Lotyšsko 63 30 33 

Slovinsko 60 23 37 

Litva 53 19 34 

Estonsko 50 25 25 

Lucembursko 21 8 13 

Kypr 16 10 6 

Malta 10 6 4 

SOUČET 9725 4498 5227 
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3.2 Direktiva IPPC 

Omezování znečištění ŢP z průmyslové a zemědělské činnosti patří dlouhodobě k prioritám 

EU. Základním předpisem EU v tomto směru je směrnice Rady 2008/1/ES o integrované 

prevenci a omezování znečištění (IPPC) [8], která nahradila dřívější předpis 96/61/ES [25]. 

Uţ ve směrnici Rady 84/360/EHS o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových 

zařízení [26], byl zaveden obecný rámec pro poţadavek, aby jakékoliv činnosti či podstatné 

úpravy zařízení průmyslového charakteru, které mohou způsobit znečištění ovzduší, byly 

vázány podmínkou povolení. Taktéţ směrnice Rady 2006/11/ES o znečišťování některými 

nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství [27] stanovila 

poţadavek udělení povolení k vypouštění těchto látek.[8] Srovnatelný předpis Společenství 

týkající se prevence a minimalizace emisí do půdy však chyběl.  

Ukázalo se, ţe rozdílné přístupy k ochraně jednotlivých sloţek ŢP a pouţívání tzv. koncových 

technologií způsobovaly to, ţe někteří provozovatelé pouze převáděli znečištění z jedné 

sloţky do jiné. Hlavním cílem směrnice bylo dosáhnutí integrovaného přístupu k omezování 

znečištění ŢP jako celku a zabránit emisím do ovzduší, vody a půdy i se zřetelem  

na nakládání s odpady všude tam, kde je to moţné. Kde to moţné není, alespoň minimalizovat 

vznik odpadů.[8] 

 

Obrázek 4: Znečišťování ovzduší průmyslovou činností  Obrázek 5: Znečišťování vodního toku hydroxidem ţelezitým 
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      Obrázek 6: Znečištění půdy těţkými kovy             Obrázek 7: Znečištění odpadem z chemického průmyslu 

Účelem směrnice o IPPC bylo stanovit opatření, která mají vyloučit nebo alespoň sníţit emise 

do všech sloţek ţivotního prostředí, omezit vznik odpadů, zajistit hospodárné vyuţívání 

energie, předcházet výskytu havárií a omezit jejich následky. Tato opatření  

se týkají pouze průmyslových činností a zařízení, uvedených v příloze 1 této směrnice. 

V příloze je uvedeno celkově 56 činností a zařízení a ty jsou typově rozděleny dle druhu 

průmyslu: 

 Energetika    (4 typy zařízení a činností) 

 Výroba a zpracování kovů  (9 typů zařízení a činností) 

 Zpracování nerostů   (5 typů zařízení a činností) 

 Chemický průmysl   (20 typů zařízení a činností) 

 Nakládání s odpady  (4 typy zařízení a činností) 

 Ostatní činnosti  (14 typů zařízení a činností) 

V rámci této směrnice je po členských státech poţadováno, aby přijaly opatření, 

která zaručují, ţe ţádný z provozovatelů těchto průmyslových činností nebude provozovat 

zařízení bez povolení. 

Dle Evropské kanceláře IPPC (European IPPC Bureau – EIPPCB) [17]  bylo v roce 2009 

na území členských států přibliţně 52000 zařízení, které fungují s integrovaným povolením. 

Počty integrovaných povolení v jednotlivých členských zemích uvádí graf na Obrázku 8. 
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Obrázek 8: Počty integrovaných povolení v členských státech [18] 

 

3.3 Srovnání direktiv SEVESO II a IPPC 

Přijetím direktiv SEVESO II [6] a IPPC [8] se členské státy zavázaly k tomu, ţe na svém 

území zavedou jednotný systém řízení závaţných havárií pro objekty a zařízení, ve kterých 

je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka v nadlimitním mnoţství a systém integrované 

prevence a omezování znečištění, způsobeného vybranými průmyslovými činnostmi  

a to vše s cílem dosáhnout vysoké ochrany ţivotního prostředí jako celku včetně ochrany 

lidského zdraví a ţivotů osob. 

Implementace směrnic do právního řádu, poskytla členským státům účinný a jednotný systém 

pro schválení, povolování a kontrolu činnosti stávajících a budoucích provozovatelů, kteří 

pracují s nebezpečnými látkami nebo provozují takové činnosti, které by mohli váţně 

znečišťovat ŢP.  
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Počet provozovatelů zařazených pod směrnicí IPPC je podstatně vyšší neţ počet 

provozovatelů pod směrnicí SEVESO II. Celkový počet provozovatelů pod IPPC v EU  

je zhruba pětkrát vyšší, jak ukazuje Tabulka 2. Pro příklad jsou v tabulce uvedeny státy 

s největšími počty provozovatelů a státy sousedící s ČR.  

Tabulka 2: Počty provozovatelů dle IPPC a SEVESO II [21] 

Členské státy IPPC SEVESO II 

Německo 10222 2119 

Francie 6318 1106 

Itálie 5838 1117 

Velká Británie 3982 1147 

Polsko 2150 366 

Česká Republika 1296 189 

Slovensko 478 78 

Rakousko 572 146 

   

Celkový počet cca 52000 9725 

V Tabulce 3 je uveden přehled a srovnání hlavních částí direktiv SEVESO II a IPPC.  

Ty jsou dále podrobněji popsány v následujícím textu. 

Tabulka 3: Srovnání direktiv [6], [8] 

 SEVESO II IPPC 

OBLAST PŮSOBNOSTI Dle přítomnosti NL  

a mnoţství NL 

Dle určených činností 

OBECNÉ ZÁSADY Předcházení vzniku 

závaţných havárií  

a omezování jejich následků 

Předcházení výskytu havárií 

a omezování jejich následků 

Předcházení znečišťování 

Zamezení významného 

znečišťování 

Předcházení vzniku odpadů 

Účinné vyuţívání energie 

Zamezení vzniku znečištění  

po ukončení činnosti 
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OZNÁMENÍ O ČINNOSTI Oznamovací povinnost Povinnost ţádat o povolení 

DOKUMENTACE Politika prevence závaţných 

havárií  

Bezpečnostní dokumentace 

Vnitřní a vnější havarijní 

plán  

Integrované povolení 

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOST Informace pro veřejnost, 

která můţe být dotčená 

závaţnou havárií 

Zpřístupnění bezpečnostní 

dokumentace pro veřejnost 

Zpřístupnění vnějších 

havarijních plánů 

Zpřístupnění informací o vydání 

integrovaného povolení pro nová 

zařízení 

Zpřístupnění informací o vydání 

integrovaného povolení pro 

stávající zařízení  

Zpřístupnění informací o 

aktualizaci integrovaného povolení 

VEŘEJNÁ 

SPRÁVÁ 

Informování orgánů 

v případě závaţné havárie 

Informování Komise EU 

v případě závaţné havárie 

Informování orgánů v případě 

jakékoliv události či havárie, která 

můţe významně ovlivnit ŢP 

Informování orgánů o výsledcích 

monitorování výpustí 

Hlášení nadlimitních úniků do  

E-PRTR 

PŘESHRANIČNÍ 

ÚČINKY 

Informování dotčených 

členských států za účelem 

vytváření vnějších 

havarijních plánů  

a územního plánování 

Informování dotčených členských 

států za účelem účasti na vydávání 

či aktualizaci integrovaného 

povolení 

VÝMĚNA INFORMACÍ Databáze MARS 

Databáze SPIRIS 

Systém výměny informací o BAT 

Referenční dokumenty BREF 

E-PRTR 

 

Oblasti působnosti 

Směrnice SEVESO II vymezila svou účinnost pomocí mnoţství nebezpečných látek (NL), 

nacházejících se v objektu provozovatele. Směrnice IPPC se naproti tomu vztahuje  

na provozovatele určených činností, rozdělených dle odvětví průmyslu. Vyuţití NL 

v průmyslu rok od roku roste, proto je také mnohem častější, ţe se jednoho provozovatele 

týkají povinnosti plynoucí z obou směrnic. 
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Obecné zásady 

Obě směrnice zavázaly členské státy k přijetí obecných zásad a základních povinností 

provozovatelů. V rámci SEVESO II členské státy zajistily, aby provozovatel musel přijmout 

všechna nezbytná opatření k prevenci závaţných havárií a omezení jejich následků  

pro člověka a ŢP a aby tato opatření mohla být určenými orgány veřejné správy kontrolovány.  

Ve srovnání s obecnými zásadami direktivy SEVESO II, direktiva IPPC zavázala členské 

státy k přijetí nezbytných kroků k tomu, aby provozovatel učinil všechna vhodná preventivní 

opatření proti znečišťování, zamezil významnému znečišťování, předcházel vzniku odpadů  

a účinně vyuţíval energii. Podobně jako provozovatel pod směrnicí SEVESO II  

i provozovatel pod směrnicí IPPC musí podniknout nezbytné kroky k předcházení vzniku 

havárií a k omezování jejich následků. Provozovatel také musí zajistit, aby po úplném 

ukončení činnosti bylo moţné zabránit jakémukoliv riziku znečištění a bylo moţné místo 

ukončeného provozu vrátit do uspokojivého stavu. Stejně tak musí i provozovatel  

pod směrnicí SEVESO II uvést v rámci bezpečnostní dokumentace informace o bezpečných 

postupech při likvidaci objektu, zařízení a technologických úseků při ukončení  

provozu.[6], [8]  

Oznámení o činnosti 

Dle direktivy SEVESO II členské státy uloţily provozovatelům tzv. oznamovací povinnost. 

To znamená, ţe provozovatel objektu musí příslušnému orgánu zaslat oznámení o nových 

zařízeních v přiměřené době před zahájením stavby nebo provozu. Provozovatel musí také 

uvědomit příslušný orgán státní správy při kaţdém podstatném zvýšení mnoţství, změny 

povahy nebo fyzikální formy přítomné nebezpečné látky. Oznámení musí provozovatel zaslat 

také při jakékoliv změně v procesech pouţití NL nebo při trvalém uzavření objektu  

či zařízení.  

Oproti tomu je činnost provozovatelů v rámci direktivy IPPC vázána povolením. Členské 

státy tak musí zajistit, aby ţádné nové nebo stávající zařízení nebude provozováno  

bez povolení vydaného příslušnými orgány. Tímto jsou provozovatelé nuceni o povolení 

ţádat. 
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Dokumentace 

Obě směrnice po provozovatelích poţadují, aby příslušným orgánům předkládali dokumenty, 

ve kterých provozovatelé dokládají splnění poţadavků těchto směrnic. SEVESO II rozděluje 

provozovatele dle mnoţství NL (dle přílohy I), které jsou v závodě přítomny,  

na provozovatele tzv. vyšší úrovně (upper tier) a provozovatele niţší úrovně (lower tier).  

SEVESO II po takto rozdělených provozovatelích poţaduje předloţení uţ výše zmíněného 

oznámení. Směrnice upravuje obsah tohoto oznámení. Dále je směrnicí SEVESO II dáno, 

ţe členské státy po provozovateli niţší úrovně poţadují, aby vypracoval a předloţil Politiku 

prevence závaţných havárií a aby zajistil její řádné provádění. Politikou prevence závaţných 

havárií provozovatel niţší úrovně příslušným orgánům dokazuje, ţe vhodnými prostředky, 

stavbami a systémy zaručuje vysokou úroveň ochrany člověka a ŢP.[6]  

Provozovatelé vyšší úrovně musí zpracovat bezpečnostní zprávu a vnitřní havarijní plán. 

Bezpečnostní zprávou provozovatel vyšší úrovně prokazuje, ţe zavedl politiku prevence 

závaţných havárií a systém řízení bezpečnosti pro její provádění a ţe identifikoval nebezpečí 

závaţné havárie a provedl nezbytná opatření k zabránění vzniku těchto havárií a omezení 

jejich důsledků pro člověka a ŢP. Bezpečnostní zprávou provozovatel vyšší úrovně také 

prokazuje, ţe vypracoval vnitřní havarijní plán a poskytnul příslušným orgánům informace, 

umoţňující vypracování vnějšího havarijního plánu. Direktiva uvádí obecný obsah  

a náleţitosti bezpečnostní zprávy a vnitřního a vnějšího havarijního plánu. V Článku 9 

směrnice SEVESO II o bezpečnostní zprávě je uvedeno, ţe bezpečnostní zprávy nebo části 

zpráv nebo jakékoliv podobné dokumenty vypracované v souladu s jinými právními předpisy 

(např. Plán opatření proti zhoršení jakosti vod, Posouzení poţárního nebezpečí, 

Traumatologický plán aj.) lze pro účely tohoto článku sloučit do jednotné bezpečnostní 

zprávy, aby bylo zamezeno zbytečnému zdvojení informací a činností provozovatele  

nebo příslušného orgánu za podmínky, ţe všechny poţadavky tohoto článku jsou splněny.[6]  

Ve srovnání s tím, direktiva IPPC vyţaduje po provozovatelích určených činností integrované 

povolení. Obecný obsah a náleţitosti povolení jsou popsány ve směrnici. Uţ v těchto 

obecných podmínkách je uvedeno, ţe pokud informace poskytnuté v souladu se směrnicí 

Rady 96/82/EC o kontrole závaţných havárií s přítomností nebezpečných látek (SEVESO II) 

nebo v souladu s jinými právními předpisy splňuje poţadavky ţádosti o povolení dle direktivy 

IPPC, je moţné tyto informace do ţádosti o povolení zahrnout nebo je k ţádosti přiloţit. 
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Informování: 

Veřejnost 

Směrnice SEVESO II dává za povinnost členským státům informovat osoby, které mohou  

být postiţeny závaţnou havárií, o bezpečnostních opatřeních a ţádoucím chování v případě 

havárie, aniţ by o to musely ţádat.[6] Ustanovení se týká objektů vyšší úrovně. Tyto 

informace obsahují údaje, které jsou uvedeny v příloze V této směrnice, musí  

být trvale přístupné veřejnosti a přezkoumávají se kaţdé 3 roky. Jsou to např.[6]: 

 Jméno provozovatele, adresa závodu a určení osoby poskytující informace, 

 potvrzení, ţe objekt podléhá právním a správním předpisům na úseku prevence 

závaţných havárií a ţe příslušnému orgánu byla dodána bezpečnostní dokumentace, 

 jednoduché vysvětlení činnosti, 

 názvy a klasifikaci nebezpečných látek a přípravků, které se v objektu nacházejí  

a výčet jejich hlavních nebezpečných charakteristik, 

 obecné informace o povaze rizika závaţné havárie včetně moţných účinků  

na obyvatelstvo a ŢP, 

 informace o způsobu varování a informování obyvatelstva v případě závaţné havárie, 

 informace o ţádoucím chování obyvatelstva v případě závaţné havárie. 

Členské státy zajišťují zpřístupnění bezpečnostní dokumentace veřejnosti. Pokud  

by zveřejnění těchto informací znamenalo vyzrazení obchodního a průmyslového tajemství, 

nebo by došlo k ohroţení veřejné bezpečnosti nebo národní obrany, můţe provozovatel 

poţádat, aby příslušný orgán tyto informace nezveřejňoval.[6] Veřejnost musí mít moţnost 

vyjádřit se v případě plánování nových objektů vyšší úrovně, změně těchto objektů, pokud  

se dotýkají územního plánování a pokud jde o územní rozvoj v okolí stávajících objektů. 

Dle směrnice IPPC musely členské státy zajistit, aby byla veřejnost informována a aby  

se mohla zúčastnit řízení o vydání povolení pro nová a stávající zařízení a také o aktualizacích 

těchto povolení. Rozsah informací pro účinnou účast veřejnosti na rozhodování upravuje 

příloha V této směrnice. Provozovatel veřejnosti sdělí informace o ţádosti o integrované 

povolení, údaje o příslušných orgánech odpovědných za vydání rozhodnutí, orgánech,  

u kterých je moţné obdrţet další příslušné informace a o orgánech, na které se lze obracet 
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s připomínkami či dotazy. Podobně jako provozovatel pod směrnicí SEVESO II uvede 

provozovatel bez technických a odborných termínů např.: 

 stručný popis zařízení a jednoduché vysvětlení činnosti,  

 názvy surovin, pomocných zdrojů a dalších látek, které jsou v zařízení pouţívány, 

 stručný popis zdroje emisí a opatření k jejich monitorování, 

 popis charakteru a mnoţství předpokládaných emisí do jednotlivých sloţek ŢP  

a jejich významné účinky na ŢP, 

 opatření k dodrţování obecných zásad a základních povinností provozovatele 

o preventivní opatření proti znečišťování, 

o předcházení vzniku odpadů, 

o šetrné vyuţívání energií, 

o nezbytná opatření, která mají předcházet výskytu havárií a omezovat jejich 

následky. 

V souvislosti s účastí veřejnosti na rozhodování upravuje směrnice IPPC i přístup k právní 

ochraně. Veřejnost musí mít moţnost dosáhnout přezkoumání soudem nebo jiným 

nestranným orgánem zřízeným ze zákona a mohla tak napadnout hmotnou nebo procesní 

zákonnost rozhodnutí o povolení.[8] 

Veřejná správa 

Pokud dojde k závaţné havárii, provozovatel musí informovat příslušné orgány státní správy. 

Obecný popis tohoto sdělení je uveden ve směrnici SEVESO II (článek 14). Závaţnou havárií 

je dle směrnice SEVESO II událost jako je velká emise, poţár nebo výbuch vyplývající 

z neregulovaného vývoje v průběhu provozu jakéhokoliv zařízení, na které se vztahuje tato 

směrnice, jeţ vede k váţnému nebezpečí pro lidské zdraví nebo ŢP, zprostředkovanému nebo 

zpoţděnému, uvnitř nebo mimo závod a zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek 

(NL).[6] Pokud je havárie natolik závaţná, ţe splní kritéria uvedená v příloze IV této 

směrnice, coţ jsou: 

 Jakýkoliv poţár, výbuch nebo havarijní únik NL v mnoţství minimálně 5 % mnoţství 

uvedeného ve sloupci 3 v příloze I směrnice SEVESO II (kvalifikační mnoţství  

pro zařazení do vyšší úrovně) 

 Havárie přímo související s NL a vedoucí k: 
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o úmrtí, 

o zranění šesti osob v závodě a jejich hospitalizace na nejméně 24 hodin, 

o hospitalizace jedné osoby mimo objekt, 

o poškození obydlí mimo objekt tak, ţe je nezpůsobilé k uţití, 

o evakuaci nebo omezení pohybu osob po dobu delší neţ 2 hodiny za uţití 

přepočtu (počet osob) * (počet hodin) ≥ 500 

o přerušení dodávek pitné vody, elektřiny, plynu nebo telefonického spojení  

po dobu delší neţ 2 hodiny za uţití přepočtu (počet osob) * (počet hodin) ≥ 1000 

 Bezprostřední škoda na ŢP zahrnující: 

o Trvalé nebo dlouhodobé poškození suchozemských biotopů: 

 nejméně 0,5 ha biotopu, chráněného právními předpisy z důvodu 

ekologické závaţnosti nebo uchování, 

 nejméně 10 ha rozšířenějšího biotopu, včetně zemědělské půdy. 

o Významné nebo dlouhodobé poškození sladkovodních nebo mořských biotopů: 

 nejméně 10 km řeky nebo kanálu, 

 nejméně 1 ha jezera nebo rybníku, 

 nejméně 2 ha delty, 

 nejméně 2 ha pobřeţí nebo volného moře. 

 Škoda na majetku: 

o v objektu – nejméně 2 miliony €, 

o mimo objekt – nejméně 0,5 milionu €. 

 Škoda přesahující hranice státu: 

o Kaţdá havárie s přítomností NL a přeshraničními účinky. 

pak musí členské státy informovat Komisi EU.[6] Podobně musí i provozovatel zařízení, 

fungujících pod směrnicí IPPC neprodleně oznámit jakoukoliv událost, havárii nebo 

znečištění které má významný dopad na ŢP. Znečištění je směrnicí IPPC definováno jako 

lidskou činností přímo nebo nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, tepla nebo hluku  

do ovzduší, vody nebo půdy, které můţe být škodlivé lidskému zdraví nebo můţe nepříznivě 

ovlivnit kvalitu ŢP, které můţe vést ke škodám na hmotném majetku anebo omezit či narušit 

harmonii ŢP a další jiné zákonné způsoby vyuţití ŢP. Látka je pak směrnicí definována jako 

jakýkoli chemický prvek a jeho sloučenina s výjimkou radioaktivních látek a geneticky 
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modifikovaných organismů.[8] Provozovatel také musí pravidelně informovat příslušný orgán 

veřejné správy o výsledcích monitorování výpustí. 

Provozovatel zařízení pod směrnicí SEVESO II musí příslušným orgánům veřejné správy 

poskytnout informace o zařízení, aby těmto orgánům umoţnil vypracovat vnější havarijní 

plány a dodrţovat politiku bezpečného územního plánování. 

Přeshraniční účinky 

Směrnice SEVESO II udává, ţe pokud si je členský stát vědom moţného přeshraničního 

účinku závaţné havárie s přítomností NL, musí členský stát poskytnout dotčeným členským 

státům dostatečné informace, aby s nimi mohli pracovat při vytváření svých vnějších 

havarijních plánů a při svém územním plánování. 

Podobně je to i s moţností přeshraničního účinku provozu fungujícího pod směrnicí IPPC. 

Pokud si je členský stát vědom přeshraničního účinku provozu a toho, ţe by provoz tohoto 

zařízení mohl mít závaţný nepříznivý vliv na ŢP v jiném členském státě, nebo o to dotčený 

členský stát poţádá, musí členský stát, na jehoţ území je podána ţádost o povolení zpřístupnit 

informace dle přílohy V této směrnice. Členský stát či veřejnost v tomto státě pak můţe 

připomínkovat vydání či aktualizaci integrovaného povolení. 

Výměna informací 

Pro účely zajištění stejné úrovně prevence závaţných havárií ve všech členských státech 

a výměny zkušeností v oblasti prevence závaţných havárií a omezování jejich důsledků,  

je směrnicí SEVESO II nastaven způsob výměny informací. Směrnice ukládá členským 

státům za povinnost hlásit Komisi EU závaţné havárie s přítomností nebezpečných látek. 

Komise EU pro účel výměny informací vytvořila tzv. Major Accident Reporting System 

(MARS) neboli Informační systém o závaţných haváriích. Základní funkce této databáze  

jsou [10]: 

 Klasifikovat havárie s ohledem na proměnné parametry, přítomné nebezpečné látky, 

příčiny havárie a její následky. 

 Poskytnout informace o haváriích, které se staly a vyuţít tyto informace pro prevenci 

podobných havárií a omezení jejich následků. 
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Databáze MARS je k dispozici široké veřejnosti v interaktivní verzi jako eMARS [40].  

K dubnu 2012 je v databázi zaneseno 756 závaţných havárií a skoronehod.   

Databáze MARS je doplněna o informační systém o zařízeních spadajících pod direktivu 

SEVESO II, tzv. Seveso Plants Information Retrieval System (SPIRS). Základní úlohou 

SPIRS je podpora členských států při rozhodovacích procesech v územním plánování 

s moţností zobrazení geografických informací o zařízeních spadajících pod směrnici 

SEVESO II. [10] V databázi SPIRS jsou uvedeny především údaje, které podnik identifikují 

(název, adresa, poloha, zeměpisné souřadnice), údaje o přítomných NL a jejich mnoţství, 

počet pracovníků v objektu a počet obyvatel v 5 km a 10 km okruhu kolem objektu. 

Směrnicí IPPC se Evropská komise zavázala organizovat výměnu informaci mezi členskými 

státy o nejlepších dostupných technikách (Best Aviable Techniques - BAT)  

a z nich odvozených hodnot emisí a také o jejich vývoji. Nejlepší dostupnou technikou  

se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a činností a způsobů 

jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik navrţených  

k předcházení, a pokud to není moţné, tak k omezování emisí a jejich dopadů na ţivotní 

prostředí.[8] K účelu výměny informací je na Evropské úrovni ustaveno Fórum pro výměnu 

informací (International Exchange Forum – IEF). Celkovou koordinaci zajišťuje Evropská 

kancelář IPPC v Seville (European IPPC Bureau – EIPPCB). 

Výsledkem procesu výměny informací o BAT jsou referenční dokumenty o nejlepších 

dostupných technikách (BREF – BAT Reference Document) pro konkrétní průmyslové 

odvětví. Kaţdý referenční dokument BREF podává informace o příslušných kategoriích 

průmyslových činností v členských státech Evropské unie. Dokument BREF obsahuje 

např. produkční charakteristiky, popis technik a pouţívaných postupů, úroveň emisí, spotřeby 

surovin a energií a přehled nejlepších dostupných technik. Referenční dokumenty  

jsou zveřejněny pro všechny činnosti pod směrnicí IPPC, ale také pro vybrané aktivity 

průřezového charakteru (monitoring, energetická účinnost, chlazení atd.).[11] 

Cílem BREF je poskytovat referenční údaje pro potřeby provozovatelů a příslušných orgánů 

veřejné správy při stanovování podmínek povolení. 
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4 Česká legislativa 

Ratifikací směrnic SEVESO II a IPPC se členské státy včetně ČR zavázaly k jejich přijetí  

do svých právních řádů. Směrnice SEVESO II byla do české legislativy implementována jako 

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů (Zákon  

o prevenci závaţných havárií) [13]. K tomuto zákonu byla vydána celá řada prováděcích 

předpisů: 

 Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B  

ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závaţné havárii  

a konečné zprávy o vzniku a dopadech závaţné havárie ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií  

ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice IPPC byla ve svém aktuálním znění přijata jako zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů (Zákon o integrované prevenci) [14]. K tomuto zákonu 

byly vydány tyto prováděcí předpisy: 

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

povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí 

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 45/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek  

a prahových hodnot a údaje poţadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování ţivotního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1 Zákon o prevenci závaţných havárií 

Zákon o prevenci závaţných havárií (zákon o PZH) stanovuje povinnosti právnických 

a podnikajících fyzických osob (provozovatelů) a definuje působnost orgánů veřejné správy 

na úseku prevence závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky.[13] 

Dle tohoto zákona musí kaţdý provozovatel zpracovat seznam všech nebezpečných látek 

umístěných v objektu nebo zařízení. Na základě tohoto seznamu je provozovatel povinen 

navrhnout zařazení objektu nebo zařízení dle mnoţství NL do skupiny A (odpovídá tzv. lower 

tier ze směrnice SEVESO II) nebo skupiny B (odpovídá tzv. upper tier ze směrnice 

SEVESO II). Pokud provozovatel zjistí, ţe mnoţství NL je podlimitní, musí zpracovat 

Protokol o nezařazení.  

Návrh na zařazení objektu/zařízení provozovatel předkládá krajskému úřadu. Vzor návrhu  

na zařazení objektu/zařízení do skupiny A nebo B je uveden jako příloha 2 zákona o PZH. 

Krajský úřad návrh posoudí a vydá rozhodnutí o zařazení objektu/zařízení do skupiny  

A nebo B. Dle rozhodnutí o zařazení do skupiny je pak provozovatel povinen zpracovat další 

bezpečnostní dokumentaci. Postup vypracovaní bezpečnostní dokumentace dle zákona o PZH 

je znázorněn na Obrázku 9.  
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Obrázek 9: Postup vypracování bezpečnostní dokumentace [12] 

Zákon o PZH se vztahuje na přibliţně 189 průmyslových podniků v ČR. Ve skupině  

A je zařazeno 76 objektů a ve skupině B je zařazeno 113 objektů (stav z března 2009).[9] 

Umístění objektů je znázorněno na Obrázku 10. 

 

Obrázek 10: Umístění objektů dle zákona o PZH [9] 
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Jako příklad je uveden seznam a rozmístění zařazených objektů v Moravskoslezském kraji. 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází 10 objektů zařazených ve skupině A a 12 

objektů zařazených do skupiny B (stav k březnu 2012). Seznam provozovatelů v rámci 

zákona o PZH v Moravskoslezském kraji je uveden v Tabulce 4 a jejich umístění  

je znázorněno na Obrázku 11. 

Tabulka 4: Seznam provozovatelů dle zákona o PZH v MSK (zdroj: web krajského úřadu MSK) 

SKUPINA PROVOZOVATEL 

A ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 

A Linde Vítkovice, kyslíkárna 

A MG Odra Gas, spol. s r.o., acetylénka (Kunčice) 

A MG Odra Gas, spol. s r.o. , kyslíkárna (Vratimov) 

A Teva Czech Industries s.r.o. 

A Linde Gas a.s., výrobně distribuční centrum Ostrava 

A Linde Gas a.s., výrobní středisko Třinec 

A Fite a.s. 

A Saft Ferak  

A Messer Technogas, s.r.o. 

B Energetika Třinec, a.s. 

B ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

B Primagas, s.r.o. 

B Třinecké ţelezárny, a.s. 

B Biocel Paskov a.s. 

B Bochemie a.s. 

B BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

B Čepro, a.s.    

B Dukol Ostrava, s.r.o. 

B Explosia a.s. 

B OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda 

B Dymos Czech Republic s.r.o. 
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Obrázek 11: Rozmístění provozovatelů v MSK (zdroj: web krajského úřadu MSK) 

 

4.2 Zákon o integrované prevenci 

Účelem zákona o integrované prevenci (IP) je, analogicky ke směrnici IPPC, dosáhnout 

vysoké ochrany ţivotního prostředí jako celku uplatněním integrované prevence a omezování 

znečištění vznikajícího činnostmi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zákona.  

Zákon o IP stanovuje povinnosti provozovatelů, stanovuje působnost orgánů veřejné správy, 

upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a upravuje systém výměny informací 

o BAT.[14] 

Provozovatelem je zde právnická či podnikající fyzická osoba, která provozuje zařízení,  

ve kterém probíhá jedna či více zákonem uvedených průmyslových činností (viz výše 

v kapitole 3.2 Direktiva IPPC). Náleţitosti integrovaného povolení jsou obecně uvedeny 

v tomto zákoně, konkrétně je pak upravuje vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor 
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ţádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, ve znění 

pozdějších předpisů. Postup procesu vydávání integrovaného povolení je schematicky 

znázorněn na Obrázku 13.  

Z názvu integrované povolení můţeme odvodit, ţe toto povolení integruje celou řadu 

povolovacích procedur, které plynou z:  

 Vodního zákona [41], 

 Zákona o ochraně ovzduší [42],  

 Zákona o odpadech [43],  

 Lázeňského zákona  [44],  

 Zákona o ochraně veřejného zdraví [45],  

 Veterinárního zákona [46], 

 Zákona o vodovodech a kanalizacích [47]. 

Seznam všech 64 správních aktů je uveden jako Příloha 5 – Seznam správních aktů 

nahrazených integrovaným povolením. 

V rámci zákona o IP je dle informačního portálu IPPC fungujícího pod Ministerstvem ŢP 

v ČR evidováno 1296 provozovatelů a 2762 zařízení s integrovaným povolením. 

Pro příklad je uvedeno rozmístění zařízení fungujících s integrovaným povolením 

v Moravskoslezském kraji. V Moravskoslezském kraji je evidováno 156 takovýchto zařízení. 

Jejich rozmístění je znázorněno na Obrázku 12.  
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Obrázek 12: Rozmístění zařízení v MSK (zdroj: web krajského úřadu MSK) 
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Obrázek 13: Schéma procesu vydávání integrovaného povolení[7] 
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4.3 Srovnání zákonů o prevenci závaţných havárií  

a o integrované prevenci 

Zákony o PZH a o IP mají celou řadu společných náleţitostí jako oblast působnosti, 

vyţadovanou dokumentaci, povinnosti provozovatelů, atd. Tyto jsou přehledně srovnány 

v následující Tabulce 5.   

Tabulka 5: Srovnání zákona o PZH [13] a zákona o IP [14] 

 zákon o PZH zákon o IP 

OBLAST PŮSOBNOSTI Dle přítomnosti NL a jejich mnoţství Dle určených činností 

OZNÁMENÍ O ČINNOSTI Oznamovací povinnost Povinnost ţádat o povolení 

DOKUMENTACE Seznam NL v objektu/zařízení 

Zařazení objektu/zařízení 

Analýza a hodnocení rizik závaţné 

havárie 

Plán fyzické ochrany 

Pojištění odpovědností za škody 

Integrované povolení 

A B 

Bezpečnostní 

program 

Bezpečnostní 

zpráva 

Vnitřní havarijní 

plán 

Podklady pro 

zpracování 

vnějšího 

havarijního plánu 

POVINNOSTI 

PROVOZOVATELE 

Přijmout všechna nezbytná opatření 

k PZH a omezení jejich následků 

Postupovat podle bezpečnostní 

dokumentace tak, aby nebyl ohroţen 

ţivot a zdraví lidí, ŢP a majetek 

Seznámit zaměstnance a ostatní fyzické 

osoby v objektu se schválenou 

bezpečnostní dokumentací a informovat 

je o rizicích závaţné havárie, 

preventivních opatřeních a o ţádoucím 

chování v případě vzniku závaţné 

havárie 

Přijmout a zajistit bezpečnostní opatření 

pro fyzickou ochranu objektů/zařízení, 

Provozovat zařízení v souladu 

s vydaným integrovaným 

povolením 

Hlásit příslušnému úřadu 

plánované změny v provozu 

zařízení 

Spolupracovat s příslušnými úřady 

při kontrole dodrţování podmínek 

integrovaného povolení 

Vést evidenci údajů o plnění 

závazných podmínek provozu 

integrovaného povolení 

Hlásit příslušnému úřadu všechny 
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uvedená v plánu fyzické ochrany 

Aktualizovat bezpečnostní 

dokumentaci, vnitřní havarijní plán po 

kaţdé změně druhu nebo mnoţství NL 

přesahujícím 10% mnoţství, změně 

technologie nebo organizační změně 

pokud ovlivňuje bezpečnost 

v objektu/zařízení 

Hlásit příslušným úřadům a dotčeným 

obcím vznik závaţné havárie a doručit 

návrh konečné zprávy o vzniku a 

dopadech závaţné havárie 

 

mimořádné situace, havárie
1
 

a havarijní úniky znečišťujících 

látek do ŢP 

ORGÁNY STÁTNÍ 

SPRÁVY 

Ministerstvo ţivotního prostředí 

Ministerstvo vnitra 

Český báňský úřad 

Česká inspekce ţivotního prostředí 

krajské úřady 

Státní úřad inspekce práce a oblastní 

inspektoráty práce 

správní úřady na úseku poţární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a IZS 

krajské hygienické stanice 

 

Ministerstvo ţivotního prostředí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zdravotnictví 

krajské úřady 

Česká inspekce ţivotního prostředí 

krajské hygienické stanice 

KONTROLY Orgány integrované inspekce kontrolují: 

 opatření přijatá k prevenci vzniku 

závaţné havárie v objektu/zařízení, 

vhodnost a dostatečnost prostředků 

zmírňujících moţné dopady závaţné 

havárie, 

dodrţování preventivních 

bezpečnostních opatřených, které jsou 

uvedeny v bezpečnostní dokumentaci a 

vnitřním havarijním plánu, 

podklady pro zpracování vnějšího 

havarijního plánu. 

Krajský úřad spolu s Policií ČR 

kontroluje přijetí a zajištění opatření na 

fyzickou ochranu, obsaţena v plánu 

fyzické ochrany 

Kontroly u provozovatele ve skupině A 

Místně příslušný úřad 

přezkoumává závazné podmínky 

integrovaného povolení: 

 má-li za to, ţe došlo k jejich 

porušení provozovatelem, 

došlo-li k změně v BAT, která 

umoţní významné sníţení emisí 

bez vynaloţení neúnosných 

ekonomických nákladů, 

zjistí-li úřad, ţe provozní 

bezpečnost činnosti vyţaduje 

pouţití jiné techniky, 

vyţaduje-li to změna emisních 

limitů nebo standardů kvality ŢP, 

je-li znečištění ŢP v důsledku 

provozu zařízení tak značné, ţe je 

potřeba změnit závazné podmínky 

                                                 

1
 havárií ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci je například závaţná havárie dle §2 písmene 

c) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií nebo havárie dle § 40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb.,  

o vodách. [14] 
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se provádí nejméně jednou za 3 roky. 

Kontroly u provozovatele ve skupině B 

se provádí nejméně jednou ročně. 

 

integrovaného povolení. 

Místně příslušný úřad provádí 

alespoň kaţdých 8 let přezkum 

okolností, které by mohly vést ke 

změně závazných podmínek 

integrovaného povolení. 

 

SPRÁVNÍ DELIKTY Provozovatel se dopustí správního 

deliktu tím, ţe: 

Nezpracuje seznam NL a nepředloţí jej 

krajskému úřadu, 

nezpracuje protokol o nezařazení a 

nepředloţí jej krajskému úřadu, 

bezodkladně neohlásí závaţnou havárii, 

nedoručí písemné hlášení o vzniku 

závaţné havárie nebo konečnou zprávu 

o vzniku a dopadech závaţné havárie 

nebo její aktualizaci, 

nepřijme opatření k PZH a ke zmírnění 

jejich dopadů, 

nesjedná pojištění nebo neoznámí jeho 

změnu, 

nezpracuje analýzu a hodnocení rizik 

závaţné havárie 

nepředloţí krajskému úřadu návrh na 

zařazení objektu/zařízení nebo je 

navrhne špatně, 

neoznámí změnu podmínek nebo 

neučiní návrh na zařazení 

objektu/zařízení po změně podmínek, 

neposkytne informaci za účelem 

vzájemné výměny informací, 

nezpracuje plán fyzické ochrany, 

nezpracuje, neaktualizuje nebo 

nepředloţí bezpečnostní dokumentaci 

nebo vnitřní havarijní plán, 

nevypracuje nebo nepředloţí krajskému 

úřadu podklady pro vnější havarijní 

plán, 

nepostupuje podle schválené 

bezpečnostní dokumentace a vnitřního 

havarijního plánu.  

Provozovatel se dopustí správního 

deliktu tím, ţe: 

Provozuje zařízení bez platného 

integrovaného povolení, 

neprovede ve stanovené lhůtě 

opatření k nápravě, která mu byla 

uloţena místně příslušným úřadem 

nebo nezastaví provoz. 

neohlásí změnu v provozu zařízení, 

v ţádosti o integrované povolení 

uvede nesprávné údaje, 

na základě přezkumu plnění 

závazných podmínek 

integrovaného povolení nepodá 

ţádost o změnu integrovaného 

povolení. 
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Pro ukázku počtu provozovatelů v gesci obou směrnic je uveden počet těchto provozovatelů 

v Moravskoslezkém kraji. V Moravskoslezském kraji je evidováno 22 provozovatelů 

fungujících v rámci zákona o PZH a 14 z nich fungují zároveň i v rámci zákona o IP. Přehled 

je uveden v Tabulce 6. (Stav k březnu 2012.) 

Tabulka 6: Provozovatele PZH a IP (zdroj: web krajského úřadu MSK) 

PROVOZOVATEL SKUPINA IP 

ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. A ANO 

Linde Vítkovice, kyslíkárna A ANO 

MG Odra Gas, spol. s r.o., acetylénka (Kunčice) A ANO 

MG Odra Gas, spol. s r.o. , kyslíkárna (Vratimov) A NE 

Teva Czech Industries s.r.o. A ANO 

Linde Gas a.s., výrobně distribuční centrum Ostrava A NE 

Linde Gas a.s., výrobní středisko Třinec A NE 

Fite, a.s. A NE 

Saft Ferak  A NE 

Messer Technogas, s.r.o. A ANO 

Energetika Třinec, a.s. B ANO 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. B ANO 

PRIMAGAS s.r.o. B NE 

Třinecké ţelezárny, a.s. B ANO 

Biocel Paskov, a.s. B ANO 

Bochemie, a.s. B ANO 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. B ANO 

Čepro, a.s.    B NE 

Dukol Ostrava, s.r.o. B ANO 

Explosia, a.s. B NE 

OKK Koksovny, a.s., Koksovna Svoboda B ANO 

Dymos Czech Republic, s.r.o. B ANO 
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5 Nebezpečné a znečišťující látky 

Jak jiţ bylo řečeno, směrnice SEVESO II a zákon o PZH jsou uplatňovány v objektech  

a zařízeních, ve kterých se vyskytuje vybraná NL. NL je látka, směs nebo chemický 

přípravek, která je jmenovitě uvedená v zákoně o PZH nebo má vybranou nebezpečnou 

vlastnost. Příloha Zákona o PZH v tabulce I uvádí zhruba 50 jmenovitě uvedených látek 

(včetně vyjmenovaných karcinogenů). V tabulce II jsou pak uvedeny vybrané nebezpečné 

vlastnosti. Ty jsou popsány v Tabulce 7. Nebezpečné vlastnosti látek v tabulce II  

se klasifikují dle zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [30]. Tento zákon se však 

nevztahuje na výbušniny, proto jsou výbušné látky v rámci zákona o PZH klasifikovány podle 

Mezinárodní smlouvy o silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) [52]. 

 

Tabulka 7: Nebezpečné vlastnosti látek [13], [30], [52] 

Nebezpečné vlastnosti látky Popis vlastností 

Vysoce toxické Látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku kůţí  

ve velmi malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví 

Toxické Látky nebo přípravky, které při vdechnutí, poţití nebo při průniku kůţí 

v malých mnoţstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické 

poškození zdraví 

Oxidující Látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku 

s jinými látkami, zejména hořlavými 

Výbušné  

(podtřída 1.4 dle ADR) 

Látky a přípravky, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu při nárazu, tření, 

poţáru nebo vybuchují jiným zdrojem zapálení 

Podtřída 1.4: Látky a předměty, které v případě záţehu nebo vznícení 

vykazují jen malé nebezpečí výbuchu. Účinky jsou převáţně omezeny  

na kus bez rozletu úlomků větších rozměrů nebo většího ohroţení okolí. 

Oheň, působící zevně, nesmí vyvolat prakticky současný výbuch téměř 

celého obsahu kusu. 

Výbušné  

(podtřída 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 dle 

ADR)  

Látky a přípravky, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu při nárazu, tření, 

poţáru nebo vybuchují jiným zdrojem zapálení označeny větami R2,R3 

Podtřída 1.1: Látky a předměty, které jsou schopné hromadného výbuchu 

(hromadný výbuch je takový výbuch, který postihuje téměř celý náklad 

prakticky okamţitě) 

Podtřída 1.2: Látky a předměty ohroţující okolí rozletem střepin a trosek, 

které však nejsou schopné hromadného výbuchu. 
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Podtřída 1.3: Látky a předměty zahrnující v sobě nebezpečí poţáru  

a vykazující malé nebezpečí tlakové vlny nebo malé nebezpečí rozletu 

střepin nebo malé nebezpečí roztrhání, rozmetání či obě, ale bez 

nebezpečí hromadného výbuchu, při hoření vykazující výrazné tepelné 

záření nebo které postupně hoří tak, ţe vykazují malé účinky působení 

tlakové vlny nebo střepin nebo obou těchto účinků 

Podtřída 1.5: Velmi málo citlivé látky schopné hromadného výbuchu, 

které jsou tak znecitlivělé, ţe pravděpodobnost jejich roznětu nebo 

přechodu hoření v detonaci je při běţných podmínkách velmi nízká. Jako 

minimální poţadavek pro tyto látky je stanoveno, ţe nesmějí vybuchovat 

při zkoušce v ohni. 

Podtřída 1.6: Extrémně znecitlivělé předměty, které nejsou schopné 

hromadného výbuchu. Předměty obsahují jen extrémně znecitlivělé 

detonující látky a vykazují zanedbatelnou pravděpodobnost jejich 

neúmyslné iniciace nebo rozšíření. 
 

Hořlavé  Látky a přípravky, které mají bod vzplanutí vyšší neţ nebo rovno 21 °C 

 a méně neţ nebo rovno 55 °C (označení specifické rizikovosti standardní 

větou R10), podporující hoření 

Vysoce hořlavé Látky a přípravky, které se mohou zahřát a nakonec vzplanout v kontaktu 

se vzduchem za okolní teploty bez jakéhokoli přívodu energie (označení 

specifické rizikovosti standardní větou R17), 

látky a přípravky, které mají bod vzplanutí niţší neţ 55 °C a které 

zůstávají pod tlakem kapalné, u kterých zejména podmínky zpracování 

jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závaţné 

havárie. 

Vysoce hořlavé kapaliny Látky a přípravky s bodem vzplanutí niţším neţ 21 °C, které nejsou 

extrémně hořlavé (označení specifické rizikovosti standardní větou R11) 

Extrémně hořlavé Kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí niţší neţ 0 °C a bod 

varu (nebo v případě rozmezí varu počáteční bod varu), který 

 je za normálního tlaku niţší nebo rovný 35 °C (označení specifické 

rizikovosti standardní větou R12), 

plyny, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem za okolní teploty a tlaku 

(označení specifické rizikovosti standardní větou R12), vyskytující  

se v plynném nebo nadkritickém stavu, 

hořlavé a vysoce hořlavé kapalné látky a přípravky udrţované o teplotě 

nad jejich bodem varu. 

Nebezpečné pro ŢP  

(R50, R50/53) 

Látky nebo přípravky, které při vstupu do ŢP představují nebo mohou 

představovat okamţité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více 

sloţek ţivotního prostředí. 

R50: vysoce toxické pro vodní organismy 

R50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

Nebezpečné pro ŢP (R51/53) Látky nebo přípravky, které při vstupu do ŢP představují nebo mohou 

představovat okamţité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více 

sloţek ţivotního prostředí. 

R51/53: Toxický pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí 
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Další nebezpečné vlastnosti se 

specifickou rizikovostí  

(R14, R14/15) 

R14: Prudce reaguje s vodou 

R14/15: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů 

Další nebezpečné vlastnosti se 

specifickou rizikovostí (R29) 

R29: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou 

 

Dle statistické ročenky Hasičského záchranného sboru ČR [22] dochází kaţdoročně 

k několika tisícům úniků NL. Tato statistika však zahrnuje veškeré úniky NL, to znamená  

i úniky mimo stacionární objekt nebo zařízení v rámci zákona o PZH. Největší podíl  

na celkovém počtu úniků NL tak mají ropné produkty jako je benzin nebo nafta. K úniku NL 

totiţ dojde např. i při autonehodě. Graf na Obrázku 14 ukazuje četnost úniků NL v letech  

2006 – 2010. 

 

Obrázek 14: Počet úniků nebezpečných látek 2006 - 2010 (zdroj: HZS ČR) 

 

Směrnice IPPC i Zákon o IP ve svých přílohách uvádí seznam hlavních znečišťujících látek 

pro stanovení emisních limitů do ovzduší a do vody. 

V souladu se směrnicí IPPC a Zákonem o IP byl v ČR zřízen integrovaný registr znečištění 

(IRZ) dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ţivotního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ţivotního prostředí  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o IRZ) [28]. Na evropské 



 

35 

 

úrovni je zřízen dle nařízení Evropského parlamentu a rady č. 166/2006 ES [29] Evropský 

registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), který nahradil dřívější Evropský 

registr znečišťování (EPER). V tomto nařízení je uvedena i definice znečišťující látky, která 

přímo ve směrnici IPPC uvedena není. Znečišťující látkou je látka nebo skupina látek, které 

mohou být škodlivé pro ŢP nebo lidské zdraví z důvodu svých vlastností a zavedení  

do ŢP.[29] 

Integrovaný registr znečišťování ţivotního prostředí je informačním systémem veřejné 

správy. Je to veřejně přístupná databáze provozoven, které ohlašují vyprodukované mnoţství 

znečištění, jeţ překročilo stanovenou mez. IRZ provozuje, na základě pověření  

Ministerstva ŢP, Česká informační agentura ţivotního prostředí (CENIA). Kontrolu plnění 

ohlašovací povinnosti do IRZ provádí Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP).[15] 

Ohlašovací povinnost mají mimo jiné všichni provozovatelé činností, určených zákonem  

o IRZ. Určenými činnostmi jsou činnosti uvedené v nařízení o E-PRTR, konkrétně  

v příloze I. Příloha obsahuje 65 průmyslových zařízení a činností a je zde vyjmenováno všech 

56 činností uvedených ve směrnici IPPC (viz. kapitola 3.2 Direktiva IPPC). 

Seznam látek ohlašovaných do IRZ je převzat ze studie zpracované pro Ministerstvo ŢP 

Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze [36]. Dle této studie je v IRZ evidováno 

celkem 93 různých znečišťujících látek a skupin látek sledovaných ve všech typech úniků  

a přenosů, a to podle stanovené prahové hodnoty, coţ je mnoţství látky v kilogramech  

za jeden kalendářní rok. Rozdělení počtu sledovaných látek v jednotlivých typech úniků  

či přenosů je následující [15]: 

 v únicích do ovzduší    – 62 látek, 

 v únicích do vody   – 71 látek, 

 v únicích do půdy   – 61 látek, 

 v přenosech v odpadních vodách – 71 látek, 

 v přenosech v odpadech  – 26 látek. 

Graf s počtem znečišťujících látek, které překročili prahové hodnoty a byly ohlášeny do IRZ 

v letech 2006 – 2010 je zobrazen na Obrázku 15. 
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Obrázek 15: Počet ohlášených látek 2006 - 2010 [49] 

Dle zveřejněných údajů o únicích a přenosech znečišťujících látek za rok 2010 [16] je 

nejčastěji unikající látka do ovzduší amoniak. Únik amoniaku kaţdoročně nahlásí zhruba 500 

provozoven. Do vody nejčastěji unikají celkový dusík a fosfor, do půdy pak těţké kovy jako 

např. arsen, měď a olovo. Kaţdoročně ohlašuje stále více provozovatelů přenosy 

znečišťujících látek v odpadech. Nejčastější ohlášené látky jsou celkový fosfor, arsen, 

kadmium, měď a chlor. V odpadních vodách jsou pak nejčastěji přenášeny těţké kovy (zinek 

a jeho sloučeniny), fluoridy, celkový organický uhlík, dusík a fosfor.[16] 

Dle informačního systému IRZ [49]není odkaz, počet provozoven, které úniky a přenosy 

znečišťujících látek do IRZ ohlašují, kaţdoročně stoupá. Nárůst je zobrazen na Obrázku 16.       

 

Obrázek 16: Počet provozoven dle IRZ [49]       



 

37 

 

I v oblasti látek můţeme pozorovat jistou provázanost mezi PZH a IP. Celá řada látek, jejichţ 

úniky se hlásí do IRZ je zároveň klasifikována jako nebezpečné. Nejčastěji jsou tyto látky 

klasifikovány jako nebezpečné pro ŢP, ale jsou zde zastoupeny i látky toxické, hořlavé a látky 

zákonem o PZH přímo vyjmenované. Přehled látek hlášených do IRZ daných do kontextu 

se zákonem o PZH je uveden jako Příloha 1 – Seznam látek hlášených do IRZ v kontextu 

zákona o PZH. V této příloze je uvedeno všech 93 látek, jejichţ nadlimitní úniky se hlásí  

do IRZ. U látek jsou uvedeny ohlašovací prahy úniků i přenosů a zároveň je u kaţdé látky 

uvedeno, jestli je nebezpečnou látkou v rámci zákona o PZH s uvedením klasifikace  

a mnoţstvím látky pro zařazení do skupiny A nebo B. V posledním sloupci je pak přepočet  

na mnoţství uniklé látky dle kritéria pro oznamování havárie komisi EU (viz. kapitola 3.1 

Direktiva SEVESO).    

6 Integrace směrnic SEVESO II a IPPC 

Součástí 6. rámcového programu EU byl projekt Sharing Experience on Risk Management 

(Health, safety and environment) to design future industrial systems neboli SHAPE-RISK.  

Na tomto projektu spolupracovala řada vysokých škol a univerzit z celé Evropy, mimo jiné 

i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Projekt byl zahájen v roce 2004 a byl ukončen v roce 2007. Celkové náklady na projekt činily 

zhruba 550000 € [20].  

Součástí projektu SHAPER-RISK byl zpracován work package 1 (WP 1) [19], který  

byl zaměřen na integraci směrnic IPPC a SEVESO II. Ve výstupech z projektu  

je konstatováno, ţe aţ na některé rozdíly v přístupu (v rámci SEVESO II je kladen větší důraz 

na management a v rámci IPPC je kladen větší důraz na technologii), jsou tyto direktivy 

koherentní a jedna druhou v různých aspektech doplňují. 

Integrací direktiv lze dosáhnout výrazného pokroku ve vytváření bezpečnějších a čistších 

průmyslových provozů. Díky integraci těchto směrnic se zlepší součinnost mezi prevencí 

znečištění a sníţením rizika vzniku havárie a v důsledku této součinnosti bude moţné lépe 

identifikovat a řešit moţné rozpory mezi prevencí znečištění a sniţováním rizika vzniku 

havárie. Integrace tedy povede ke sníţení průmyslových emisí a počtu havárií. [19] 



 

38 

 

Integrací direktiv SEVESO II a IPPC by byl vytvořen nový a lepší rámec pro zavádění 

bezpečnějších a čistších průmyslových procesů. Aţ na výjimky se dá říci, ţe bezpečnější 

technologie jsou čistší a naopak. [19] Jako příklad bezpečnějších a čistších procesů můţeme 

uvést procesy, ve kterých se 

 nahrazuje a omezuje pouţití nebezpečných a toxických látek, 

 nahrazují přerušované procesy kontinuálními, 

 sniţuje mnoţství uskladněných nebezpečných a toxických látek, 

 výrobní zařízení zmenšují a výroba v nich se zintenzivňuje. 

Dalším výstupem WP 1 je teze, ţe BREF dokumenty v rámci směrnice IPPC se jeví jako 

dobrý základ pro integraci. Existující systém výměny informací o BAT můţe být pouţit  

pro výměnu zkušeností s bezpečností a prevencí závaţných havárií a vytvořit tak novou 

generaci existujících BREF dokumentů. Tyto BREF by měly být vytvářeny tak,  

aby bezpečnost a prevence proti znečištění byly na stejné úrovni. [19] Tento postup by velkou 

mírou přispěl k integraci základních cílů direktiv SEVESO II a IPPC, coţ je přijetí všech 

nezbytných opatření k prevenci havárií a závaţných havárií za přítomnosti NL a docílení 

prevence a omezování znečištění z průmyslových zařízení. Provozovatel při zpracovávání 

ţádosti o integrované povolení téměř kaţdou část zařízení porovnává s BREF. Pokud  

by uţ v jednotlivých BREF byly zahrnuty alespoň základní poţadavky na bezpečnost  

a prevenci havárií a tam, kde je to relevantní i poţadavky na prevenci závaţných havárií 

s účastí NL, integrace cílů a poţadavků obou směrnic by se prohloubila a vznikaly  

by tak čistší a zároveň i bezpečnější průmyslové procesy. 

V kapitole 3.3 Srovnání direktiv SEVESO II a IPPC je uvedeno, ţe počet provozovatelů  

pod IPPC je aţ pětkrát vyšší neţ počet provozovatelů pod směrnicí SEVESO II. Zahrnutí 

poţadavků na bezpečnost a prevenci havárií do BREF by tak ovlivnilo mnohem více 

provozovatelů včetně provozovatelů, kterých se poţadavky směrnice SEVESO II v rámci 

prevence závaţných havárií netýkají.[50]       

Pro zlepšení integrace WP 1 jako jedno z doporučení uvádí zlepšení vzdělání klíčových osob 

ve veřejné správě a ve společnostech, které se podílejí na ochraně ţivotního prostředí  

a jsou zahrnuty do povolovacího procesu.[19] S tímto lze jedině souhlasit. Pokud by úředníci, 

schvalující bezpečnostní dokumentace byli alespoň okrajově vzděláváni v oblasti IPPC 
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a naopak úředníci vydávající integrované povolení alespoň okrajově vzděláváni v oblasti PZH 

jen by to přispělo k jejich spolupráci, souladu kontrolovaných činností a tato iniciativa  

by zlepšila prosazování cílů obou direktiv. Z tohoto by nejvíce těţili právě provozovatelé, 

kteří spadají pod gesci obou direktiv zároveň.  

6.1 Integrace směrnic v EU 

V rámci WP 1 byl analyzován stav procedurální integrace směrnic IPPC a SEVESO II  

v členských zemích EU, které se projektu SHAPE-RISK zúčastnily. Z tohoto projektu 

vyplynulo, ţe postupy směrnic IPPC a SEVESO II nejsou ve většině zúčastněných členských 

států harmonizovány. Některé členské státy však uţ s integrací těchto směrnic začaly. 

Například Francie, Holandsko a Irsko. V těchto státech je proces vydávání integrovaného 

povolení přímo spojen s bezpečnostní dokumentací. V Belgii (vlámský region) je například 

hodnocení dopadu na ţivotní prostředí v rámci IPPC spojeno s bezpečnostní dokumentací 

podle direktivy SEVESO II. Dle informací, které byly v rámci projektu zúčastněnými 

členskými státy poskytnuty, se dají vyvodit tyto závěry [19]: 

 Nebyly zaznamenány ţádné významné konflikty při implementaci direktiv IPPC 

a SEVESO II. 

 Některé členské státy jiţ začaly s integrací bezpečnosti a prevence znečištění.  

Jsou zaznamenány integrační procesy, které byly nastartovány dávno před vydáním 

a ratifikací direktiv. Většinou tato integrace probíhá spojením hodnocení dopadu  

na ţivotní prostředí a bezpečnostní zprávy/programu. 

 Většina zúčastněných členských států volá po větším propojení mezi legislativními 

nástroji k ochraně ŢP. Členské státy budou podporovat integraci IPPC a jiných 

environmentálních direktiv jen v případě, ţe tato integrace bude znamenat 

zjednodušení administrativy.  

Jedním z hlavních cílů integračního procesu je sniţování administrativní a finanční zátěţe 

směrem k provozovatelům. Tato iniciativa by ovlivnila hlavně provozovatelé malých  

a středních podniků, jelikoţ nedisponují tak velkými finančními prostředky a lidskými zdroji 

jako velké podniky. Sníţení administrativní zátěţe by také zredukovalo čas nutný k vydání 

integrovaného povolení či schválení bezpečnostní dokumentace. 



 

40 

 

Zúčastněný členský stát, který by mohl jít v rámci integrace direktiv IPPC a SEVESO II 

příkladem, je Francie. Ve Francii spadá povolovací proces pod prefektury. Prefektury  

se jak rozlohou, tak i počtem obyvatel dají přirovnat ke krajům v ČR. V rámci prefektur  

jsou zřízeny odbory (ekologie, zdravotnictví, apod.), které poskytují technické  

i administrativní zajištění povolovacího procesu. Jakýkoliv objekt/zařízení, který spadá  

pod účinnost direktiv SEVESO II, IPPC nebo obou zároveň, musí předloţit jednu ţádost  

o povolení činnosti. Tato ţádost o povolení obsahuje tzv. dopadovou studii, která pokrývá 

aspekty prevence a kontroly znečištění a studii nebezpečí, která pokrývá aspekty spojené 

s prevencí havárií a minimalizací jejich dopadů [19]. Zde také nejvíce těţí právě 

provozovatelé malých a středních podniků, které jsou v gesci obou direktiv.  

Integrace obou direktiv je ve Francii tedy koordinována jak z procedurálního  

tak i z technického hlediska. Procedurálně je poţadováno pouze jedno povolení pro prevenci 

znečištění i prevenci havárií. Projednávání těchto povolení veřejnou správou a veřejností  

je sjednoceno. Technicky se tato povolení posuzují z hlediska prevence znečištění i prevence 

havárií zároveň. [19] 

6.2 Integrace směrnic v ČR 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, v rámci WP 1 byl analyzován stav procedurální integrace směrnic 

IPPC a SEVESO II v členských zemích EU, které se projektu SHAPE-RISK zúčastnily. 

Projektu se zúčastnila i ČR.  

Ze závěrů analýzy procedurální integrace směrnic v ČR plyne, ţe direktiva IPPC je v naší 

zemi relativně nezávislá a pouze část týkající se havárií a omezování jejich následků  

je společná s direktivou SEVESO II. Direktiva SEVESO II pak uţ ţádnou přímou spojitost 

s direktivou IPPC nemá. SEVESO II totiţ obecně řeší a snaţí se co nejvíce omezit akutní 

rizika plynoucí ze závaţné havárie. IPPC naopak řeší hlavně chronická rizika, která vznikají 

běţným provozem zařízení zejména ve vztahu k ŢP a jeho sloţkám. Tato teze odpovídá  

i mínění odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva ŢP, které  

je ústředním orgánem státní správy jak na úseku PZH tak i na úseku IP.[19] 

Ze závěrů WP 1 v oblasti procedurální integrace směrnic v ČR vyplývá,  

ţe pro objekty/zařízení, které spadají pod účinnost direktivy SEVESO II, bezpečnostní 

zpráva/program splňuje všechny poţadavky direktivy IPPC týkající se PZH. Oddělení 
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krajských úřadů (KÚ), které se zabývají problematikou IPPC, mohou ţádat o vyjádření  

a spolupracovat s odděleními KÚ zabývajícími se problematikou SEVESO II v otázkách 

poţadavků direktivy IPPC, které se týkají PZH.[19]  

Situace ohledně umístění úředníků v rámci odborů a oddělení je v jednotlivých krajích různá. 

V některých krajích jsou úředníci IPPC a úředníci SEVESO II umístění na stejném odboru 

(nejčastěji na odboru ochrany ŢP) a v některých krajích jsou tito úředníci vedení pod různými 

odbory (např. IPPC je na odboru ochrany ŢP a SEVESO II je na odboru krizového řízení).  

Z analýzy plyne, ţe ani na jednom z KÚ není úředník, který by měl v gesci povinnosti 

plynoucí z obou direktiv. Zároveň ani na jednom z KÚ neexistuje ţádný vnitřní či jiný 

předpis, který by zajišťoval jakoukoliv součinnost či mezi pracovníky KÚ, zabývající se PZH 

a IP. Je tedy pouze na osobním uváţení jednotlivých pracovníku, jak a jestli vůbec budou 

v těchto aspektech spolupracovat.[19] Tento stav platil v roce 2005.  

7 Současný stav integrace 

Současný stavu integrace směrnic IPPC a SEVESO II byl prozkoumán jak z pohledu 

provozovatele, který spadá pod účinnost obou směrnic tak i z pohledu KÚ. Pro zjištění 

současného stavu byly vytvořeny dotazníky jak pro KÚ tak i pro provozovatele, kteří spadají 

pod gesci obou směrnic. Dotazníky pro úředníky byly rozeslány na všech 14 KÚ v ČR  

(pro ilustraci je na Obrázku 17 uvedeno členění ČR na jednotlivé kraje) a dotazníky  

pro provozovatele byly rozeslány všem 14-ti provozovatelům, kteří spadají pod účinnost 

zákona o PZH a o IP v Moravskoslezském kraji. Z celkového počtu 42 odeslaných dotazníků 

se jich 33 vrátilo zpět. 

Tabulka 8: Návratnost dotazníků 

 Počet odeslaných dotazníků Procento vrácených vyplněných 

dotazníků  

KÚ - PZH 14 93 % 

KÚ - IP 14 70 % 

Provozovatelé 14 70 % 



 

42 

 

 

Obrázek 17: Kraje v ČR [zdroj: http://www.edb.cz/Regiony.aspx?] 

 

7.1 Současný stav integrace směrnic u provozovatele 

Dotazník pro provozovatele je uveden jako Příloha 2 – Dotazník pro provozovatele. Účelem 

dotazníku bylo zjistit úroveň spolupráce zaměstnanců PZH a IP při plnění poţadavků zákonů 

o PZH a IP. Bylo zjišťováno, jestli u provozovatele pracují zvlášť zaměstnanci na úseku PZH 

a zvlášť pracovníci na úseku IP, v jakých oblastech a jakým způsobem tito zaměstnanci 

spolupracují. Popřípadě jestli provozovatel zaměstnává pracovníky, kteří se komplexně 

zabývají problematikou PZH a IP zároveň. Také bylo zjišťováno, jestli provozovatel pracuje 

s NL, která je zároveň znečišťující a její úniky se musí hlásit do IRZ a co provozovatel 

(popřípadě odpovědný zaměstnanec) povaţuje za náročnější, jestli vypracování bezpečnostní 

dokumentace či ţádosti o integrované povolení. 

Z celkového počtu vrácených dotazníků vyplynulo, ţe 50 % provozovatelů zaměstnává 

pracovníky, kteří se zabývají zároveň problematikou PZH a IP. Tito provozovatelé zároveň 

vyplnili, ţe jako náročnější povaţují zpracování bezpečnostní dokumentace. 

Zbylých 50 % provozovatelů odpovědělo, ţe zaměstnávají zvlášť pracovníky PZH a zvlášť 

pracovníky IP. Všichni tito provozovatelé rovněţ uvedli, ţe pracovníci spolupracují na celé 

řadě úrovní. Např. při přípravě a realizaci investic v oblasti ochrany ŢP a PZH, při plnění 
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povinností dle právní úpravy na úseku nakládání s chemickými látkami a směsmi nebo  

při plnění povinností dle právní úpravy v oblasti ochrany vod a ovzduší. 

Z takto vyplněných dotazníků vyplývá, ţe provozovatelé (potaţmo jejich zaměstnanci) 

jsou si dobře vědomi provázání poţadavků zákona o IP a zákona o PZH a z toho se také odvíjí 

forma a četnost jejich spolupráce. Spolupráce probíhá nejčastěji formou porad a zaměstnanci 

nemají problém s výměnou relevantních dat, informací či dokumentace. Z oslovených 

provozovatelů jich 20 % v poznámkách uvedlo, ţe pro vytvoření nebo větší aktualizaci 

bezpečnostní dokumentace najali externí pracovníky nebo firmy a vypracování či aktualizace 

bezpečnostní dokumentace je pro ně velice náročná záleţitost, jak finančně  

tak i administrativně.  

Z oslovených  provozovatelů jich 40 % uvedlo, ţe ve svých provozech pracují s látkami, které  

jsou klasifikovány jako nebezpečné a zároveň jsou i znečišťující a jejich nadlimitní úniky  

se musí hlásit do IRZ. Objevily se zde např. tyto látky: 

 benzol 

 černouhelný dehet 

 prací olej 

 aceton 

 toluen 

 metanol 

 etanol 

 etylacetát 

7.2 Analýza současného stavu integrace na KÚ 

Pro analýzu současného stavu integrace na KÚ v ČR byly rozeslány dotazníky na všechny 

KÚ v ČR. Dotazník pro zaměstnance KÚ, zabývající se problematikou PZH je uveden jako 

Příloha 3 – Dotazník pro zaměstnance KÚ - PZH a dotazník pro zaměstnance KÚ, zabývající 

se problematikou IP je uveden jako Příloha 4 – Dotazník pro zaměstnance KÚ – IP. Účelem 

dotazníků bylo zjistit počty zaměstnanců KÚ, kteří se věnují problematice plynoucí z obou 

zákonů, jestli zaměstnanci IP a PZH sídlí na stejném odboru či oddělení a jestli  
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a jak spolupracují. Popřípadě jestli je na KÚ pracovník, který se zabývá zároveň 

problematikou IP a PZH. 

Počty zaměstnanců 

Nejčastěji se na KÚ prevenci závaţných havárií věnuje jeden zaměstnanec,  

ale jsou zde i případy, kdy se problematice PZH věnuje aţ 5 zaměstnanců. Počty zaměstnanců 

korespondují s mnoţstvím zařazených podniků v kraji. Čím více provozovatelů spadá pod 

účinnost směrnic, tím více zaměstnanců KÚ se problematice věnuje. Např. v Pardubickém 

kraji, kde problematiku PZH řeší 5 zaměstnanců je počet podniků spadajících pod zákon  

o PZH celkově 16 (5 zařazených do skupiny A a 11 do skupiny B) a v Královehradeckém 

kraji, kde se PZH věnuje pouze jeden zaměstnanec, jsou takovéto podniky evidovány 4  

(1 ve skupině A a 3 ve skupině B). Podobně je to i s počty zaměstnanců řešících problematiku 

IP. Dle dotazníků se nejčastěji přímo problematice IP věnují 2 zaměstnanci, ale na všech KÚ 

zaměstnanci IP spolupracují s dalšími zaměstnanci v rámci ochrany ŢP (zejména  

se zaměstnanci zabývajícími se ochranou ovzduší, půdy, vodním hospodářstvím, odpadovým 

hospodářstvím apod.).  

Na pěti z KÚ (35 %), které na dotazníky odpověděly, jsou pracovníci, kteří se zabývají 

současně problematikou PZH i IP (Vysočina, Královehradecký, Jihočeský, Liberecký  

a Středočeský). Na KÚ Libereckého kraje se věnují všichni pracovníci PZH zároveň i IP.  

Zde můţeme pozorovat změnu oproti závěrům analýzy procesní integrace SEVESO II a IPPC 

v ČR uvedeným ve WP 1 (viz. kapitola 6.2 Integrace směrnic v ČR). Zároveň na šesti KÚ  

(43 %) bylo do dotazníků uvedeno, ţe zaměstnanci IP mají alespoň částečné povědomí  

o problematice PZH (Moravskoslezský, Vysočina, Ústecký, Liberecký, Karlovarský  

a Středočeský). 

Odbory a oddělení 

Problematika PZH se v naprosté většině případů (71 %) řeší na Odboru ŢP. Pouze ve dvou 

krajích (Zlínský a Praha) je PZH řešena na jiném odboru (Odbor krizového řízení a Odbor 

kanceláře hejtmana). Dle vrácených dotazníků pro zaměstnance KÚ zabývající  

se problematikou IP je IP ze 100 % řešena na odboru ŢP. Ve čtyřech případech (29 %)  

je problematika PZH a IP řešena i na stejném oddělení. Konkrétně na KÚ kraje Vysočina, 

Jihomoravského, Libereckého a Středočeského kraje. 
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Spolupráce 

Ohledně spolupráce se situace na KÚ různí. V deseti případech (71 %) zaměstnanci IP a PZH 

uvedli, ţe při plnění povinností plynoucích ze zákonů o PZH a o IP spolupracují. V ostatních 

krajích zaměstnanci nespolupracují. Pouze v jednom případě nespolupracují odůvodněně,  

a to proto, ţe se na území kraje nenachází ani jeden objekt/zařízení, který by spadal  

pod působnost obou zákonů (Plzeňský kraj). V jednom případě (Praha) bylo uvedeno,  

ţe spolupráce probíhá jen v případě, kdy provozovatel v ţádosti o integrované povolení 

neuvede, zda spadá pod účinnost zákona o PZH. V tom případě jsou zaměstnanci PZH 

dotázáni, zda dané zařízení pod působnost tohoto zákona spadá. Tato spolupráce je, dle slov 

pracovníků, velice ojedinělá, protoţe pod působnost obou zákonů spadají pouze  

dva provozovatelé v kraji. 

Dle vyplněných dotazníků nejčastěji spolupráci iniciují pracovníci IP, kteří při zpracovávání 

ţádosti o integrované povolení ve většině případů ţádají po pracovnících PZH stanovisko. 

Takto vyţádané stanovisko je pouze informativní, nikoli závazné. Dle uvedených odpovědí  

je toto stanovisko pracovníky IP akceptováno. Na dvou KÚ pracovníci preferují pouze 

konzultace a vzájemnou informovanost. Dle dotazníků pouze na jednom KÚ zaměstnanci IP 

poţadují po zaměstnancích PZH bezpečnostní dokumentaci (Karlovarský kraj). 

Na všech KÚ, kde zaměstnanci PZH a IP spolupracují, byla tato spolupráce ohodnocená jako 

velmi dobrá (na škále od 1 – nejlepší po 5 – nejhorší se neobjevilo jiné hodnocení neţ 1 nebo 

2). Nejlépe byla spolupráce hodnocena na KÚ, kde jsou pracovníci PZH a IP vedeni  

na stejném odboru a na stejném oddělení. V Libereckém kraji je spolupráce mezi těmito 

zaměstnanci ještě podpořena tím, ţe pracovníci PZH se přímo podílejí na vydávání 

integrovaného povolení. 

Rozpory 

V odevzdaných dotaznících se objevily i rozpory. Ve dvou krajích byly otázky ohledně 

spolupráce zodpovězeny protikladně. V jednom případě pracovník IPPC uvedl,  

ţe s pracovníky PZH nespolupracuje a zaměstnanec PZH uvedl, ţe vydává stanovisko  

při vydávání rozhodnutí dle zákona o IP. Na jiném KÚ zase zaměstnanec PZH uvedl,  

ţe spolupráce mezi PZH a IP není, ačkoliv zaměstnanec IP uvedl, ţe spolupracují na bázi 
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konzultací a preferují vzájemnou informovanost. Tyto rozpory však mohou být způsobeny 

tím, ţe jen někteří pracovníci IP spolupracují jen s některými pracovníky PZH. 

V jednom z dotazníků bylo pracovníkem IP v Ústeckém kraji řečeno, ţe „Nespolupracujeme, 

protože není havárie jako havárie. Zákon o PZH řeší přesně definované stavy, zákon o IP pak 

řeší ostatní stavy dle složkových zákonů. Zákon o IPPC řeší jinou oblast státní správy než 

zákon o PZH a proto také nepotřebujeme na spolupráci nic zlepšovat.“ ačkoliv je v zákoně  

o IP havárie definována dle § 2 písm. c) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 

a o změně zákona č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 

a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon 

o prevenci závaţných havárií), a dle § 40 a § 41 zákona č.254/2001 Sb., o vodách. [14]  

Je zde tedy zřejmá provázanost zákona o IP a zákona o PZH co se havárií týče. Navíc  

je ve Vyhlášce č. 363/2010 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o integrované povolení, rozsah 

a způsob jejího vyplnění ve znění pozdějších předpisů [33], konkrétně v příloze této vyhlášky, 

v její části 12.1 Předcházení haváriím a omezování jejich následků přímo řečeno,  

ţe provozovatel uvede, zda je zařízení nebo některý objekt v zařízení zařazen do skupiny  

A nebo B podle právní úpravy na úseku PZH a do přílohy přiloţí příslušné rozhodnutí  

o zařazení objektu do skupiny A nebo B, popřípadě protokol o nezařazení. Provozovatel 

uvede nebezpečné látky podle právní úpravy na úseku PZH a v relevantních případech připojí 

jako přílohu návrh bezpečnostního programu/zprávy a havarijního plánu podle právní úpravy  

na úseku PZH nebo tyto dokumenty schválené. 

Zákony o IP a o PZH sice řeší jinou oblast státní správy, ale v případě, ţe provozovatel spadá 

pod účinnost obou těchto zákonů, jsou tyto zákony propojeny a je nutné podotknout,  

ţe na území Ústeckého kraje, kde se tento rozpor objevil, je celá řada podniků spadajících  

pod účinnost obou zákonů. 

Opatření 

Pouze ve čtyřech ze všech vrácených dotazníků byl uveden námět na zlepšení. Náměty přišly 

z KÚ, na kterých jsou pracovníci PZH a IP na stejném odboru, ale na jiném oddělení. 

Objevilo se zde:  



 

47 

 

 „Lepší provázanost legislativy“  

 „Zlepšení vzdělání pracovníků PZH v oblasti IP tak, aby získali základní informace  

o IP a opačně“  

 „Konkrétnější rozložení rozhodovacích kompetencí a zodpovědnosti za rozhodování“  

Dle dotazníků můţeme pozorovat, ţe co se spolupráce týče, je nejideálnější situace na KÚ,  

na kterých jsou pracovníci IP a PZH na stejném odboru i oddělení a zároveň se pracovníci 

PZH věnují i problematice IP (Liberecký kraj). Opatření by tedy mělo tento fakt odráţet. 

Umístění pracovníků PZH a IP v rámci jednoho odboru a jednoho oddělení KÚ by mohlo 

odstranit pomyslné bariéry v jejich spolupráci. Zároveň zahrnutí pracovníků PZH  

do relevantních procesů vydávání integrovaných povolení by mohlo být pro integraci 

poţadavků plynoucích ze směrnic SEVESO II a IPPC přínosem. Tato spolupráce by měla 

probíhat na stejné úrovni, jako probíhá mezi pracovníky IP a tzv. sloţkovými pracovníky, 

kteří se zabývají např. ochranou vod, půdy, ovzduší nebo odpadovým hospodářstvím  

a pracovníkům IP poskytují stanoviska v rámci své působnosti. Za tato stanoviska jsou 

zodpovědní a tímto participují na schvalování ţádosti o integrované povolení. V tomto směru 

bude bezpochyby nutné i nové rozvrţení rozhodovacích kompetencí a část zodpovědnosti  

za tato rozhodnutí přenést na pracovníky PZH.  

Spolupráce mezi sloţkovými pracovníky a pracovníky PZH by také přispěla k vytváření 

bezpečnějších a čistších provozů. Provozovatelé musí v ţádosti o integrované povolení uvést 

přehled plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru jako 

např. předcházení haváriím a omezování jejich případných následků na ŢP a v relevantních 

případech uvést informace o bezpečnostní dokumentaci (část 4, bod 11). Tytéţ informace 

však sloţkovým pracovníkům mohou poskytnout i pracovníci PZH, popřípadě  

je mohou doplnit o důleţité informace, které jsou provozovatelem zpracovány např. v rámci 

analýzy rizik a týkají se dané sloţky ŢP. Mělo by být v zájmu sloţkových pracovníků,  

aby při zpracovávání stanoviska zohlednili i riziko vzniku závaţné havárie, moţné scénáře  

a dopady závaţné havárie na sloţku ŢP, kterou se zabývají. V tomto ohledu jim mohou  

být pracovníci PZH velmi uţiteční a tato spolupráce by měla fungovat na bázi vzájemného 

informování a konzultací. Schematicky je spolupráce zobrazena na Obrázku 18. 
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Obrázek 18: Schéma spolupráce na KÚ 

 

Jak uţ bylo řečeno výše, spolupráce mezi pracovníky zabývající se PZH a pracovníky 

zabývající se IP není na ţádném KÚ přímo vyţadována a je jen na uváţení těchto 

zaměstnanců, jak a jestli vůbec bude tato spolupráce probíhat. Spolupráce mezi pracovníky IP 

a PZH v případech provozovatelů spadajících pod působnost obou zákonů by měla být KÚ 

vynucena. Např. formou vnitřního předpisu. Vnitřní předpis by měl definovat, jak by měli 

zaměstnanci KÚ v případě provozovatelů spadajících zároveň pod účinnost zákonů o PZH  

a IP postupovat a jakou dokumentaci si vzájemně poskytovat. Pracovníci PZH by v těchto 

případech museli předkládat stanovisko k ţádosti o integrované povolení a za toto stanovisko 

by měli nést zodpovědnost. Stanovisko by muselo být pracovníky IP akceptováno. Toto 

opatření spočívá v zahrnutí pracovníků PZH do tzv. schvalovacího kolečka. 

S takovýmto rozšířením pravomocí a zodpovědnosti pracovníku PZH v rámci IP musí jít ruku 

v ruce i jejich vzdělávání. Bezpečnostní dokumentace, ať uţ bezpečnostní program  

či bezpečnostní zpráva obsahuje velké mnoţství údajů a ne všechny tyto údaje se týkají 

ochrany ŢP popřípadě IP. Pracovníci PZH by měli být schopni z bezpečnostní dokumentace 

vyčlenit podstatné části, týkající se ŢP jako celku a pro podporu spolupráce se sloţkovými 
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pracovníky by měli být schopni vyčlenit informace, které se týkají dopadu závaţných havárií 

na jednotlivé sloţky ŢP, popřípadě tyto informace doplnit svým stanoviskem. Zároveň  

by i pracovníci IP měli být seznámeni s PZH tak, aby si uvědomili provázanost těchto dvou 

problematik. Zaměstnanci IP by si měli být vědomi, ţe mohou vyuţít znalostí zaměstnanců 

PZH a ti mohou významně přispět při vytváření bezpečnějších a čistších provozů. V zájmu 

odstranění moţných bariér ve spolupráci by měli být pracovníci PZH a IP v těchto směrech 

vzděláváni společně.   

Co se dokumentace týče, legislativně jsou povinnosti provozovatelů spadajících zároveň  

pod účinnost zákonů o PZH a IP jasné. Ze zákona o PZH pro provozovatele plyne nutnost 

zpracovat návrh na zařazení do skupiny A/B nebo protokol o nezařazení, zpracovat návrh 

bezpečnostní dokumentace se všemi náleţitostmi, popřípadě vnitřní havarijní plán. Zákon o IP 

ukládá provozovatelům za povinnost ţádat o integrované povolení a tuto ţádost vypracovat  

se všemi relevantními náleţitostmi. To znamená, ţe pokud je provozovatel pod účinností 

obou výše zmíněných zákonů musí tedy předloţit v rámci ţádosti o integrované povolení  

i bezpečnostní dokumentaci v rámci zákona o PZH (tato povinnost je dána vyhláškou  

č. 363/2010 Sb., kterou se stanoví vzor ţádosti o integrované povolení, rozsah a způsob jejího 

vyplnění ve znění pozdějších předpisů [33], konkrétně v příloze této vyhlášky, v její části 

12.1 Předcházení haváriím a omezování jejich následků). To vede k zbytečnému duplikování 

dokumentace, kterou provozovatelé zasílají na KÚ a zvýšení administrativní zátěţe 

provozovatelů. Pokud by spolupráce a případné poskytování a sdílení dokumentů mezi 

pracovníky PZH a IP na KÚ probíhala korektně, toto duplikování by mohlo být odstraněno.  

Je nutné zmínit, ţe vypracování bezpečnostní dokumentace a ţádosti o integrované povolení 

je hlavně pro malé a střední podniky finančně velice nákladné. Co se týká bezpečnostní 

dokumentace, tu je provozovatel nucen KÚ zasílat jak v listinné tak elektronické formě. 

Regulérně zpracovaná bezpečnostní dokumentace můţe být i několika set stránkový 

dokument a praxe je taková, ţe KÚ tuto dokumentaci poţaduje běţně v pěti aţ sedmi 

výtiscích, coţ opět zvedá finanční náročnost. V dnešní elektronické době se zasílání 

dokumentů v listinné formě zdá jako přeţitek a zbytečná zátěţ. Integrované povolení na rozdíl 

od bezpečnostní dokumentace můţe být KÚ zasláno buď v listinné formě, nebo elektronicky.  
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7.3 Integrace poţadavků směrnic v rámci podniku 

Cílem této práce je návrh moţné integrace směrnic SEVESO II a IPPC pro potřeby malého  

a středního podniku. Definice malého a středního podniku (SME - small and medium 

enterprise) je uvedena v Doporučení komise 2003/361/ES o definici mikropodniků, malých  

a středních podniků [31] a malý a střední podnik definuje dle počtu zaměstnanců a ročního 

obratu nebo roční bilanční sumy. Konkrétní čísla jsou uvedena v Tabulce 9. 

Tabulka 9: Malé a střední podniky 

Kategorie Počet zaměstnanců Roční obrat [€] Roční bilanční suma [€] 

Střední < 250 < 50 milionů   < 43 milionů 

Malý < 50 < 10 milionů  < 10 milionů 

Dle uţivatelské příručky [32], vydané EU je v členských zemích přibliţně 23 milionů malých 

a středních podniků, které zaměstnávají na 75 milionů pracovníků a představují 99% všech 

společností v EU. Malé a střední podniky jsou páteří a motorem celé ekonomiky EU. 

V Moravskoslezském kraji jsou SME, které spadají zároveň pod účinnost zákona o PZH  

a zákona o IP v převáţné většině zařazeny do skupiny A.     

Jako ukázkový SME byl zvolen podnik zabývající se výrobou acetylenu. Výroba acetylenu  

je celosvětově rozšířenou výrobou. Dle informačního portálu IPPC je jen na území ČR 

registrováno 8 zařízení pro výrobu acetylenu, v celé EU jsou jich pak stovky.  

Acetylen je za normálního tlaku a teploty bezbarvý plyn s česnekovým zápachem a je lehčí 

neţ vzduch. Acetylen je klasifikován jako extrémně hořlavý, je nestabilní a v kombinaci 

s kyslíkem hoří plamenem o teplotě aţ 3300 °C.[51] Z těchto nebezpečných vlastností  

se odvíjí i jeho pouţití. Pouţití acetylenu je velice široké. Acetylen se díky svému plamenu  

o velké teplotě pouţívá při kyslíko-acetylenovém sváření a řezání kovů a ke kalení povrchu 

oceli. Pouţívá se k výrobě řady dalších sloučenin, jako je např. acetaldehyd, kyselina octová 

nebo vinylchlorid. Své uplatnění má acetylén i v radiokarbonové metodě datování, která 

slouţí pro zjištění stáří biologického materiálu a byl navrhnut jako výchozí surovina  

pro molekulární výrobu za pouţití nanotechnologií. Blokové schéma výroby acetylenu  

je uvedeno na Obrázku 19. 
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Obrázek 19: Blokové schéma výroby acetylenu 

Acetylen se vyrábí mokrým způsobem, při kterém probíhá reakce karbidu vápníku s vodou  

za vzniku acetylenu a kalového vápna (viz. rovnice). 

 

K reakci dochází ve vyvíječi. Tato reakce je silně exotermická a k chlazení se pouţívá voda. 

Jako odpad zde vzniká tzv. karbidový kal, coţ je vodní suspense hydroxidu vápenatého.  

Ten je odváţen do soustavy sedimentačních jímek. Po sedimentaci je karbidový kal odváţen 

smluvní firmou k vyuţití jako např. druhotná surovina ve stavebnictví. Silně alkalická voda  

ze sedimentačních jímek je zpětně přiváděna do vyvíječe k dalšímu rozkladu na acetylen. 

Takto vyrobený surový acetylen je jímán do plynojemu. Surový acetylen obsahuje škodlivé 

příměsi jako např. fosfan (PH3), sirovodík (H2S) nebo arsan (arsenovodík, AsH3). Fosfan  

a arsan jsou vyjmenované nebezpečné látky ve smyslu přílohy 1 zákona o PZH a zároveň  

se jejich úniky jako celkový arsen a celkový fosfor musí hlásit do IRZ. Tyto příměsi jsou 

z acetylenu odstraňovány absorpcí v čistícím zařízení za pomocí kyseliny sírové a hydroxidu 

sodného. Takto vzniká uţ čistý acetylen, který je stlačen vysokotlakými kompresory  

a po průchodu sušící jednotkou je buď plněn do tlakových láhví naplněných porézní hmotou, 

která je napuštěna acetonem, nebo je redukován do potrubního systému, který slouţí 

k zásobování acetylenem pro potřeby jiného provozu. Aceton jako typický příklad těkavé 

organické sloučeniny (VOC) také patří k látkám, které jsou klasifikovány jako vybrané 

nebezpečné látky dle zákona o PZH vzhledem ke své hořlavosti ve směsi s kyslíkem  

a zároveň se jeho úniky musí hlásit do IRZ.  

Výroba acetylenu spadá pod účinnost zákona o PZH z důvodu přítomnosti acetylenu 

 a karbidu vápníku v mnoţství uvedeném v Tabulce 10. Údaje v Tabulce 10 jsou pouţity 
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z reálného provozu acetylenky společnosti MG Odra Gas s.r.o. Z čísel uvedených v tabulce 

plyne, ţe podnik spadá do skupiny A. Provozovatel tedy musel zpracovat seznam NL 

v objektu/zařízení, návrh na zařazení objektu/zařízení do skupiny A, analýzu a hodnocení 

rizik závaţné havárie, plán fyzické ochrany a bezpečnostní program. 

Zároveň je výroba acetylenu v gesci zákona o IP, protoţe výroba jednoduchých uhlovodíků, 

mezi které acetylén patří, je uvedena jako průmyslová činnost v rámci přílohy 1 zákona o IP, 

konkrétně jako kategorie 4.1.a). Chemická zařízení na výrobu základních organických 

chemických látek, jako jsou jednoduché uhlovodíky (lineární nebo cyklické, nasycené nebo 

nenasycené, alifatické nebo aromatické). Provozovatel tedy musí ţádat o integrované 

povolení. 

Tabulka 10: Seznam látek ve v acetylence 

Látka Mnoţst

ví [t] 

Klasifikace Fyzikáln

í forma 

Mnoţství  

sk. A [t] 

Mnoţství 

sk. B [t] 

IRZ 

Acetylen 25 R 5; R 6; extrémně hořlavá-

R 12 

Plyn 5 50 - 

Karbid vápníku 100 Při styku s vodou uvolňuje 

extrémně hořlavé plyny-R 

15 

Pevná 

látka 

100 500 - 

Kyselina sírová 

(96-98%) 

9 
Ţíravá-R 35 

Kapalina - - - 

Kyselina sírová 

(55%) 

1,5 
Ţíravá-R 35 

Kapalina - - - 

Hydroxid sodný 

(38%) 

0,3 
Ţíravá-R 35 

Pevná 

látka 

- - - 

Hydroxid sodný 

(8%) 

0,6 
Ţíravá-R 35 

Kapalina - - - 

Aceton 47 Vysoce hořlavá-R 11 

Toxický při vdechnutí-R 23 

Kapalina 5000 50000 Ano 

Nafta 0,8 Hořlavá-R10 Kapalina 2500 25000 - 

Oleje 0,7 Hořlavá-R10 Kapalina 2500 25000 - 

Dusík 14 
 

Zkapalně

ný plyn 

- - Ano 

Kyselina 

chlorovodíková 

0,3 Způsobuje poleptání-R 34 

Dráţdí dýchací orgány-R 37 

Kapalina - - Ano 
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Jak jiţ bylo řečeno výše v kapitole 6.2 Integrace směrnic v ČR, část poţadavků směrnice 

IPPC, týkající se havárií a omezování jejich následků je společná s poţadavky direktivy 

SEVESO II. Direktiva SEVESO II pak uţ ţádnou přímou spojitost s direktivou IPPC nemá. 

Proto bude dále uvedena relevance dat z bezpečnostní dokumentace vzhledem k ţádosti  

o integrované povolení. 

V Tabulce 11 jsou vyznačeny relevance mezi jednotlivými částmi ţádosti o integrované 

povolení a bezpečnostní dokumentací. Bliţší popis částí ţádosti o integrované povolení  

je v textu pod tabulkou a text se opírá o vyhlášku č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 

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

a způsob jejího vyplnění ve znění pozdějších předpisů [33] a vyhlášku č. 256/2006 Sb., 

o podrobnostech systému prevence závaţných havárií ve znění pozdějších předpisů [35]. 

Tabulka 11: Relevance ţádosti o integrované povolení a bezpečnostní dokumentací 

Část ţádosti o integrované povolení Vazba na 

bezpečnostní 

dokumentaci 

Popis relevance 

 Identifikace provozovatele ANO Část je totoţná s údaji uvedenými v identifikační 

části bezpečnostního programu/zprávy – identifikační 

údaje o objektu/zařízení. 

 Informace vztahující se k vydání 

integrované povolení 

NE - 

Popis zařízení a s ním přímo 

spojených činností  

ANO Popis činností a spojených činností je totoţný s údaji 

uvedenými v identifikační části bezpečnostního 

programu/zprávy – Údaje o činnosti, Popis činnosti  

a Hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení  

a oprávnění k těmto činnostem. 

Stručné shrnutí údajů uvedených v 

ţádosti 

ANO Shrnutí základních informací včetně identifikace 

uţivatele a popisu zařízení – informace uvedené 

v identifikační části bezpečnostního 

programu/zprávy. 

Popis stavu území z hlediska meteorologického, 

hydrologického a geologického je totoţný s údaji 

v bezpečnostním programu/zprávě – Základní 

informace o objektu/zařízení. 

Uvedení plánovaných opatření pro předcházení 

havárií a omezování jejich následků – návaznost na 

popis opatření v analýze a hodnocení rizik v rámci 

bezpečnostního programu/zprávy. 

 Popis surovin a pomocných 

materiálů, dalších látek, výrobků a 

energií 

ANO Uvedení seznamu NL včetně bezpečnostních listů. 
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 Emise a jejich zdroje; Další vlivy ze 

zařízení 

ANO Vazba emisí a emisí za přechodných stavů na analýzu 

a hodnocení rizik v případě látky, která je 

klasifikována jako nebezpečná a zároveň je látkou 

znečišťující. 

 Charakteristika stavu a ovlivnění 

dotčeného území  

ANO Popis stavu území z hlediska meteorologického, 

hydrologického a geologického je totoţný s údaji 

v bezpečnostním programu/zprávě – základní 

informace o objektu/zařízení. 

Odpady NE - 

 Systém monitorování vlivů na ŢP NE - 

Další opatření preventivního 

charakteru 

ANO Popis a grafické znázornění objektů, ve kterých jsou 

umístěny NL včetně objektů, které se nachází v okolí 

areálu provozovatele jsou uvedeny v bezpečnostním 

programu/zprávě. 

Uvést zařazení objektu do skupiny A/B. Přiloţení 

rozhodnutí o zařazení do skupiny A/B, popřípadě 

protokolu o nezařazení dle zákona o PZH. 

Uvedení seznamu NL dle právní úpravy na úseku 

PZH. 

Popis opatření k předcházení haváriím a likvidaci  

či omezování jejich případných následků. 

Přiloţení návrhu bezpečnostního programu/zprávy, 

vnitřního havarijního plánu nebo tyto dokumenty 

schválené.  

 Návrh závazných podmínek 

provozu zařízení a jejich časové 

plnění 

ANO Odkaz na systém prevence závaţných havárií a jeho 

rozvíjení a funkčnost. 

 Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření 

a souhlasy 

ANO Rozhodnutí o schválení bezpečnostního 

programu/zprávy. 

 Další podklady ANO Bezpečnostní program/zpráva 

Z popisu, uvedeném v Tabulce 11 plyne, ţe informace v jednotlivých částech ţádosti  

o integrované povolení jsou často podobné nebo stejné jako informace uvedené 

v bezpečnostní dokumentaci dle zákona o PZH. Provozovatel, který spadá pod účinnost 

zákona o PZH a zároveň zákona o IP tedy musí uvádět v rámci ţádosti o integrované povolení 

a v rámci bezpečnostní dokumentace celou řadu duplicitních informací jako jsou popis 

činnosti, popis vedlejších činností, popis území kolem objektu/zařízení z hlediska 

hydrologického, meteorologického a geologického, plánovaná opatření pro předcházení 

havárií, seznam NL, bezpečnostní listy NL a další. Takovýto provozovatel také musí v rámci 

ţádosti o integrované povolení znova předloţit celý bezpečnostní program/zprávu. K vyplnění 
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ţádosti o integrované povolení tedy provozovatel můţe plně převzít, popřípadě jen upravit 

údaje z bezpečnostní dokumentace.     

Identifikace uţivatele 

V této části ţádosti o integrované povolení provozovatel uvede svou identifikaci jako např. 

obchodní název firmy, právní formu, adresu sídla nebo místa podnikání, IČ, počet 

zaměstnanců, výpis z obchodního rejstříku. Provozovatel také uvede jméno, příjmení, adresu 

a funkci kontaktní osoby, která je zmocněna jednat v rámci řízení o vydání integrovaného 

povolení včetně kontaktů na tuto osobu.  

Tato část je totoţná s částí I bezpečnostního programu – základní informace  

o objektu/zařízení, kde provozovatel uvádí tytéţ údaje.  

Informace vztahující se k vydání integrovaného povolení 

Zde provozovatel uvádí základní údaje o druhu ţádosti, tzn. jestli se jedná o nové integrované 

povolení, nebo prodlouţení či aktualizaci stávajícího. Provozovatel také uvede relevantní 

rozhodnutí potřebná pro provoz zařízení získaná podle právní úpravy na úseku územního 

plánování, stavebního řádu či posuzování vlivu zařízení na ŢP jako přílohy. Provozovatel také 

musí uvést všechny právní akty podle jiných právních předpisů, které jsou nahrazeny 

integrovaným povolením a identifikuje umístění zařízení s uvedením kraje, obce, 

katastrálního území a parcelního čísla. Popřípadě uvede, zda provoz zařízení můţe významně 

nepříznivě ovlivnit ŢP jiného státu.  

Popis zařízení 

V této části provozovatel uvede název a označení zařízení, ve kterém probíhá daná kategorie 

průmyslové činnosti (v případě acetylenky to tedy budou vyvíječe acetylenu), toto zařízení 

popíše včetně projektované kapacity a vyuţití této kapacity v procentech za rok, popřípadě 

přepočet na tuny za rok. U zařízení uvede i účel a podrobnou technickou charakteristiku. 

V případě acetylenky tedy popíše dopravu a dávkování karbidu vápníku do vyvíječe, vyvíjení 

a chlazení acetylenu, čištění, komprimaci a sušení acetylenu, plnění acetylenu do láhví, 

acetonování láhví a popíše i vodní hospodářství a dusíkovou stanici včetně popisu dopravy 

související s provozem zařízení jako je acetylenovod, dusíkovod či automobilová doprava. 

Zároveň uvede i bloková schémata výroby acetylenu.  
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Zároveň v této kapitole specifikuje přímo spojené činnosti. U acetylenky budou spojenými 

činnostmi skladování acetylenu v tlakových láhvích, skladování karbidu vápníku, acetonu, 

kyseliny sírové, hydroxidu sodného, ropných produktů, apod. Provozovatel tuto činnost 

charakterizuje a popíše. 

Popis činnosti a spojených činností zařízení jsou totoţné s popisem činnosti, uvedeném 

v identifikační části bezpečnostního programu včetně blokových schémat. 

V této kapitole provozovatel uvede porovnání s BAT. Acetylenka se tedy srovnává s BAT  

pro velkoobjemové organické chemikálie. Konkrétní údaje v referenčním dokumentu o BAT 

(BREF) ve vztahu k mokré výrobě acetylenu však nejsou. Dále se tedy postupuje v souladu 

s přílohou 3 zákona o IP – Hlediska pro určování nejlepších dostupných technik. Uvede  

se hledisko pro určování BAT, např. pouţití nízkoodpadové technologie, pouţití méně 

nebezpečných látek nebo srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které byly 

úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku a tato hlediska se zohlední v provozovaném 

zařízení.   

Stručné shrnutí údajů uvedených v ţádosti 

Tato část slouţí ke zveřejnění vybraných údajů z ţádosti pro účely seznámení veřejnosti 

s předmětem povolovacího procesu. Provozovatel zde uvede základní informace  

o daném zařízení a o dopadech provozu na ŢP a zdraví člověka. Tyto základní údaje jsou 

zejména: identifikace provozovatele – dle části identifikace provozovatele, stručný popis 

jednotek a zařízení a kategorie průmyslové činnosti. Provozovatel v této části také uvede 

stručný přehled surovin, materiálů, látek a energií, které se pouţívají nebo jsou zařízením 

produkovány. V rámci integrovaného povolení Uvede zdroje emisí a jejich předpokládané 

mnoţství v jednotlivých sloţkách ŢP, přehledy technik a technologií, určených k předcházení, 

omezení a monitorování emisí a odpadu. 

Provozovatel v této kapitole uvede i popis stavu území, kde je nebo má být zařízení umístěno. 

Popíše tedy okolí provozu z hlediska meteorologického, hydrologického a geologického. 

I tyto údaje jsou totoţné s údaji, které se nachází v bezpečnostním programu, konkrétně 

v části I – základní informace o objektu/zařízení. 
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Provozovatel zde také musí uvést přehled plánovaných opatření pro hospodárné vyuţívání 

energie, předcházení haváriím a omezování jejich případných následků. V relevantních 

případech uvede informace o plánech odpadového hospodářství a bezpečnostním programu. 

I plán odpadového hospodářství má návaznost na bezpečnostní program. Minimálně seznam 

nebezpečných odpadů, se kterými je nakládáno v areálu acetylenky by měl být součástí 

bezpečnostního programu. V této části integrovaného povolení je patrné provázání 

s bezpečnostní dokumentací pokud provozovatel spadá zároveň pod gesci zákona o IP  

a zákona o PZH. Provozovatel by zde tedy měl seznámit veřejnost s tím, ţe v provozu  

je zaveden systém PZH v souladu s bezpečnostním programem, ţe si je vědom rizik vzniku 

závaţné havárie, zhodnotil dopady závaţné havárie jak na člověka, tak i na ŢP, popřípadě 

sloţky ŢP a podnikl dostatečná opatření k minimalizaci rizik vzniku závaţné havárie. Tyto 

informace se také nacházejí v bezpečnostním programu. 

Z definice pojmu havárie ze zákona o IP plyne, ţe havárií není jen závaţná havárie ve smyslu 

zákona o PZH, ale také havárie ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Provozovatel  

by tedy měl uvést, ţe zpracoval plán opatření pro případy havárie (ohroţení vod) a výčet  

a popis moţných cest havarijního toku nebezpečných a znečišťujících látek v rámci vodního 

hospodářství a přijatá preventivní opatření stavebního, technologického, konstrukčního  

a organizačního charakteru. 

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

pouţívají a jsou jím produkovány  

Provozovatel zde uvede údaje o všech vstupech do zařízení (surovinách včetně vody, paliv  

a energií) a o nakládání s nimi. Zároveň uvede opatření na jejich úsporné a efektivní 

vyuţívání. V případě acetylenky tedy bude uvedeno, ţe např. ve vyvíječi je vstupem karbid 

vápníku s uvedenou spotřebou v tunách za rok, spotřebou vztaţenou na jednotku produkce 

v tunách na tunu a mnoţstvím vyuţitým jako výrobek v procentech. U všech látek musí být 

uveden jejich bezpečnostní list. Bezpečnostní listy látek jsou uvedeny i v bezpečnostním 

programu. Co se týká vody, provozovatel uvede zdroj vody, její vyuţití (např. chladící 

médium a spotřebované mnoţství jako průměrnou hodnotu, maximální hodnotu, hodnotu 

vztaţenou na tunu produkce a způsob nakládání s odpadní vodou. Provozovatel taktéţ uvede 

realizovaná a plánovaná opatření k úspoře a zlepšení vyuţití surovin včetně vody, pomocných 

materiálů a meziproduktů a tato opatření porovná s BAT. 
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V této kapitole provozovatel popisuje nejen vstupy, ale i výstupy, tedy produkty (výrobky)  

a meziprodukty. Meziproduktem v rámci acetylenky bude např. surový acetylen a výrobkem 

pak acetylen. U meziproduktu provozovatel uvede, ve které části zařízení se nachází, jeho 

název, celkové vyrobené mnoţství v tunách za rok a mnoţství vyuţité jako výrobek 

v procentech. U produktů se pak uvádí část zařízení, kde se produkt nachází, jeho název  

a vyrobené mnoţství v tunách za rok. Ke všem produktům a meziproduktům musí být taktéţ 

přiloţeny bezpečnostní listy. 

Provozovatel v této části také uvádí sklady a mezisklady surovin, meziproduktů a produktů. 

Uvede označení skladu, skladované materiály a popíše způsob skladování a porovnání s BAT. 

Provozovatel zde také ukazuje, jak nakládá s palivy a energiemi. Zohledňují se zde nákupy 

energií a paliv za rok. Od elektrické energie přes uhlí a naftu aţ po obnovitelné zdroje. 

Provozovatel zde případně zohledňuje i svou vlastní výrobu energie. Dále udává vyuţití 

energie ve výrobním procesu a specifickou spotřebu energie (elektřina a teplo). V rámci 

hospodárného nakládání s energiemi zde provozovatel uvádí i realizovaná a plánovaná 

opatření k účinnějšímu vyuţití a úsporám energie, podpoře vyuţití alternativních zdrojů 

energií a zvyšování účinnosti vyuţití energií a jejich vliv na ŢP. Běţně to můţe být třeba 

termoizolace nebo vyuţití tepla z výrobního procesu. 

V rámci porovnání s BAT provozovatel porovná parametry relevantních částí, které se týkají 

spotřeby paliv, energií nebo energetické účinnosti s parametry BAT a pokud se od BAT 

odchyluje, tyto odchylky zdůvodní.  

Emise a jejich zdroje; další vlivy ze zařízení  

Zde provozovatel uvádí údaje o emisích a zdrojích emisí znečišťujících látek do všech sloţek 

ŢP včetně produkovaných odpadů a odpadních vod. Také zde uvádí údaje o zdrojích hluku, 

vibrací či neionizujícího záření. Provozovatel uvede emisní zdroj, podrobně jej popíše, popíše 

i emitovanou látku a její vlastnosti a připojí údaje o mnoţství emisí. V běţném provozu 

acetylenky je do ovzduší emitován acetylen a acetylenka je zařazena jako střední zdroj 

znečišťování ovzduší. Další emitovanou látkou je aceton, jehoţ nadlimitní úniky se musí 

hlásit do IRZ. Provozovatel také musí uvést předpokládané emise znečišťujících látek  

za přechodných stavů, coţ zahrnuje i náhodné jevy či havárie. 
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Je nutné podotknout, ţe pokud by provozovatel pracoval s látkou, která by byla zároveň 

nebezpečná pro ŢP a znečišťující (viz. Příloha 1 – Seznam látek hlášených do IRZ v kontextu 

zákona o PZH) a byla by z provozu nějakým způsobem emitována, bylo by vhodné tyto 

emise, popřípadě emise za přechodných stavů, uvaţovat jako moţnou neţádoucí situaci 

v podniku v rámci bezpečnostního programu. Konkrétně v části II – Analýza a hodnocení 

rizik závaţné havárie. Provozovatel by takovéto riziko identifikoval, zhodnotil a popřípadě 

navrhl opatření na jeho sníţení. Tato případná opatření by se pak zpětně odrazila v této 

kapitole integrovaného povolení, konkrétně v části realizovaná a plánovaná opatření 

k předcházení vzniku, popřípadě omezení emisí a dalších negativních vlivů na ŢP. 

Další části této kapitoly jsou uţ výše zmíněná realizovaná a plánovaná opatření k předcházení 

vzniku, popřípadě omezení emisí a dalších negativních vlivů na ŢP a realizované a plánované 

koncové technologie k záchytu nebo zneškodnění emisí. Provozovatel zde vypíše dotčené 

sloţky ŢP, kterých se opatření týkají. Obecně tato opatření charakterizuje, zdůvodní, 

technicky popíše a popíše i přínosy tohoto opatření z hlediska ŢP a jejich účinnost.  

Provozovatel také provede porovnání emisí zdroje s emisemi při pouţití BAT. 

Charakteristika stavu ovlivněného dotčeného území 

Tato část je podrobné rozvedení popisu stavu území, kde je nebo má být zařízení umístěno. 

Popíše tedy okolí provozu z hlediska meteorologického, hydrologického a geologického. 

Tento popis okolí spolu s grafickým znázorněním je opět totoţný s popisem okolí z hlediska 

meteorologického, hydrologického a geologického v bezpečnostním programu/zprávě.  

Při popisu stavu ovlivněného území se provozovatel zaměří na sloţky ŢP, u nichţ je ohroţeno 

dodrţení standardu kvality ţivotního prostředí. Popíše ovlivnění dotčeného území provozem 

zařízení. Provozovatel tedy uvede stávající klimatické podmínky a vliv zařízení na tyto 

podmínky, kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, popřípadě vliv na ochranná pásma vod. 

Popíše i kvalitu půd a případné dopady provozu zařízení. Totéţ popíše v rámci horninového 

prostředí a přírodních zdrojů jako jsou např. lesy. Uvede, zdali jsou na dotčeném území 

významné krajinné prvky, jestli se na dotčeném území nacházejí chráněné druhy ţivočichů  

a rostlin apod. Všechny tyto údaje s vyznačením hranic dotčeného území graficky znázorní. 
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Odpady 

V případě, ţe provozovatel nakládá s odpadem, musí k ţádosti o integrované povolení připojit 

oprávnění provozovatele k nakládání s odpadem. Pokud provozovatel vyuţívá sluţeb externí 

firmy, uvede způsob nakládání s odpady, identifikuje tuto externí firmu a k ţádosti připojí 

smlouvu o dodávce sluţeb a oprávnění této externí firmy k nakládání s odpadem. 

Provozovatel identifikuje zdroj odpadu a kategorii odpadu (nebezpečný a ostatní). Uvede 

název odpadu, jeho katalogové číslo a vyprodukované mnoţství v tunách za rok. K ţádosti  

o integrované povolení také doloţí plán odpadového hospodářství. V provozu acetylenky  

je odpadem např. hydroxid vápenatý, který je klasifikován jako odpad nebezpečný a vzniká 

jako vedlejší produkt při hašení karbidu vápníku vodou a vzniká ho ročně aţ 11 tun. 

Provozovatel v rámci ţádosti o integrované povolení uvede, jestli a jak odpad shromaţďuje, 

skladuje, třídí a vyuţívá. Uvede tedy označení místa shromaţďování, způsob shromaţďování 

spolu s kategorií odpadu, popis třídění, popis vyuţívání a uvede příslušné mnoţství v tunách 

za rok. Stejně provozovatel postupuje při odstraňování odpadu. Uvede popis odstraňování 

odpadu a odstraňované mnoţství v tunách za rok. V rámci acetylenky provozovatel uvede,  

ţe hydroxid vápenatý jako odpad shromaţďuje a skladuje v sedimentačních jímkách  

a následně jej recykluje. 

U všech výše zmíněných činností provozovatel opět posuzuje parametry a zvolená řešení 

v rámci odpadů a ty pak porovnává s BAT. 

V této části provozovatel také uvede dosavadní nebo uvaţovaná opatření k předcházení 

vzniku odpadu a k omezení mnoţství nebo k vyuţití odpadu. Provozovatel opatření 

charakterizuje, zdůvodní, technicky popíše a uvede podíl sníţení ročního mnoţství odpadu 

v tunách za rok.  

Systém monitorování vlivů na ŢP 

Zde provozovatel uvádí, jakým způsobem, jak často, kde a jakou sloţku ŢP monitoruje. 

Způsob monitorování vlivů na ŢP se taktéţ porovnává s BAT. V acetylence budou 

sledovanými sloţkami voda a ovzduší. Také se monitoruje vznik odpadů a odpadních vod. 

Např. se monitoruje kanalizační výstup z areálu acetylenky. Vzorky se odebírají čtvrtletně  
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a sleduje se přítomnost amonných iontů, halogenovaných organických sloučenin, rtuti, 

kadmia apod. 

Další opatření preventivního charakteru 

V této kapitole provozovatel popíše a na grafických přílohách znázorní objekty, ve kterých 

jsou umístěny NL. Pokud se v okolí mimo posuzovaný objekt/zařízení nachází další 

objekty/zařízení, ve kterých jsou umístěny NL podle právní úpravy zákona o PZH, 

provozovatel i tyto objekty stručně popíše a na grafické příloze je znázorní. 

Dále provozovatel uvede, zda je některý z objektů v zařízení zařazen do skupiny A nebo B 

podle právní úpravy na úseku PZH. Jako přílohu ţádosti o integrované povolení provozovatel 

uvede rozhodnutí o zařazení objektu/zařízení do skupiny A nebo B, případně jako přílohu 

předloţí protokol o nezařazení. 

Následně provozovatel v rámci ţádosti o integrované povolení uvede NL podle právní úpravy 

na úseku PZH a k nim uvede jejich název a mnoţství v tunách. 

Provozovatel je zde také povinen popsat opatření k předcházení haváriím a k likvidaci  

či omezování jejich případných následků. Pokud provozovatel spadá pod účinnost zákona 

o PZH, připojí jako přílohu návrh bezpečnostního programu/zprávy popřípadě havarijního 

plánu nebo tyto dokumenty schválené. V relevantních případech provozovatel také přiloţí 

návrh havarijního plánu podle právní úpravy na úseku nakládání s vodami. 

V této části ţádosti o integrované povolení je propojení zákona o IP a zákona o PZH 

nejpatrnější. Provozovatel zde ve formě příloh k ţádosti o integrované povolení předkládá 

téměř celou dokumentaci v rámci zákona o PZH. V ţádosti pak podrobněji popíše preventivní 

a ochranná bezpečnostní opatření jako je vybavenost různými hlásiči a čidly, stabilním 

hasicím zařízením, prostředky individuální ochrany apod. Zároveň zde provozovatel uvede 

jakým způsobem je v objektu organizováno varování, popřípadě jak by byl organizován zásah 

v případě nouzových situací a kde jsou situována případná shromáţdiště a úkryty. 

Provozovatel v této kapitole rovněţ specifikuje existující zásahové síly a prostředky,  

ať uţ stacionární nebo z externích zdrojů. 
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V této části ţádosti integrovaného povolení je také potřeba uvést, jestli je v rámci provozu 

zaveden nějaký systém environmentálního řízení, např. dle ISO 14 001 popřípadě uvést další 

významné doklady vztahující se k ochraně ŢP, např. osvědčení Responsible care. 

Provozovatel v rámci ţádosti také uvádí způsob ukončení provozu a uvedení lokality  

do uspokojivého stavu i v případě, ţe ukončení provozu není plánováno. Uvádí zde např. plán 

k odstranění surovin, odpadů, odprodej nebo likvidace strojního vybavení, zjištění stavu 

ovlivnění půdy či podzemních vod. Podrobněji pak popíše opatření k vyloučení rizik 

případného znečišťování ŢP a ohroţení zdraví člověka ze zařízení po ukončení činnosti. 

Specifikuje jednotlivé fáze ukončení činnosti a uvedení lokality do uspokojivého stavu. 

Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění 

V rámci ţádosti o integrované povolení provozovatel navrhuje podmínky provozu zařízení 

v rozsahu podmínek integrovaného povolení včetně návrhu jejich časového plnění. Takto 

navrţené podmínky musí vycházet z pouţití BAT a být v souladu s právními předpisy v rámci 

ŢP. Zároveň tyto podmínky musí vycházet z informací uvedených v ţádosti členěných  

dle sloţek ŢP. Provozovatel tedy uvede sloţku ŢP nebo upravovanou oblast či emisní zdroj 

(hluku, vibrací, záření), k ní uvede látku nebo ukazatel, navrhovanou hodnotu limitu nebo 

cílový stav a zdůvodnění této navrhované hodnoty a měsíc a rok dosaţení tohoto limitu. 

V rámci těchto závazných podmínek můţe být upravovanou oblastí i předcházení haváriím. 

Provozovatel acetylenky pak jako popis opatření můţe uvést rozvíjení systému prevence 

závaţných havárií a cílovým stavem je pak funkční systém prevence závaţných havárií, 

dodrţování bezpečnostní a provozní dokumentace. 

Provozovatel v této části ţádosti také navrhuje závazné podmínky zajišťující ochranu zdraví 

člověka a ŢP při nakládání s odpady s uvedením seznamu nebezpečných odpadů, podmínky 

při nakládání s odpady či jejich vyuţití nebo odstranění.  

Další podklady 

V závěrečné části integrovaného povolení provozovatel uvede a v příloze doloţí další 

relevantní rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy. Mohou to být např. rozhodnutí 

o udělení souhlasu k nakládání s odpady nebo bezpečnostní program/zpráva a rozhodnutí  

o jeho schválení. 



 

63 

 

8 Závěr 

Cílem této diplomové práce byla analýza současného stavu v oblasti integrace poţadavků 

direktiv SEVESO II a IPPC a návrh moţné integrace na příkladu malého a středního podniku. 

V úvodu této práce byly nejprve popsány příčiny vzniku a vývoj direktiv SEVESO II a IPPC. 

Pro reálnou představu bylo poukázáno na počty provozovatelů zařazených pod obě tyto 

direktivy a to na evropské, národní i krajské úrovni. Následně byly tyto direktivy vzájemně 

srovnány a byly vytyčeny hlavní části, ve kterých jsou tyto direktivy propojeny. V další části 

diplomové práce byla věnována pozornost implementaci těchto evropských směrnic do české 

legislativy. Poţadavky směrnic SEVESO II a IPPC jsou v ČR popsány ve dvou samostatných, 

částečně provázaných zákonech. Tyto zákony byly spolu stejně jako direktivy SEVESO II a 

IPPC vzájemně srovnány. V závěru teoretické části byly rozebrány termíny označující 

nebezpečné a znečišťující látky a vzájemné vazby mezi nimi. 

Významná část diplomové práce byla věnována integraci směrnic SEVESO II a IPPC. 

Z analýzy současného stavu v oblasti poţadavků direktiv SEVESO II a IPPC vyplynulo, ţe 

integrací těchto direktiv lze dosáhnout výrazného pokroku ve vytváření bezpečnějších a 

čistších průmyslových procesů. Integrací směrnic na evropské úrovni se zabýval projekt 

SHAPE-RISK jehoţ závěry jsou uvedeny v kapitole 6. 

Pro potřeby malého a středního podniku jsou moţnosti integrace poţadavků směrnic IPPC a 

SEVESO II v České republice svázány s povolovacími a schvalovacími procesy na krajských 

úřadech. Proto byl v této práci analyzován současný stav integrace poţadavků směrnic 

nejprve u provozovatelů, kteří spadají pod účinnost obou směrnic a poté i na krajských 

úřadech, jakoţto stěţejního orgánu státní správy. Analýza byla provedena pomocí dotazníků, 

které byly rozeslány provozovatelům v Moravskoslezském kraji, kteří spadají pod dikci 

zákona o prevenci závaţných havárií (PZH) a zároveň zákona o integrované prevenci (IP) a 

na všechny krajské úřady v ČR. 

V závěru diplomové práce byla věnována pozornost návrhu moţné integrace směrnic 

SEVESO II a IPPC na příkladu objektu acetylénky, malého a středního podniku 

v Moravskoslezském kraji, který je v gesci obou zákonů implementujících poţadavky 

evropských směrnic do českého právního systému. Náleţitosti ţádosti o integrované povolení 
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a bezpečnostního programu se v některých částech významně překrývali. Provozovatel 

acetylénky musel podstatnou část údajů uvádět duplicitně, aby dodrţel základní poţadavky 

vyplývající z obou zákonů. Příkladem je uvedení celého bezpečnostní dokumentace v příloze 

k ţádosti o integrované povolení nebo duplicitní uvádění opisu vnitropodnikové 

dokumentace, jako je Provozní řád, Plán opatření proti zhoršení jakosti vod nebo Plán 

odpadového hospodářství. 

Výstupy z této diplomové práce by mohly slouţit jako podklad pro vytvoření příručky, která 

by popisoval relevance mezi bezpečnostní dokumentací a ţádosti o integrované povolení. 

Provozovatel by tak mohl mít v ruce jednoduchou metodickou pomůcku, s jejíţ pomocí by 

mohl zúročit data, informace a postupy popisované a vytvořené v rámci bezpečnostní 

dokumentace i v ţádosti o integrované povolení. Prostor pro integraci z pohledu 

provozovatele by mohl být rozšířen, pokud by došlo k změnám na KÚ, které jsou v práci 

popsány, výraznějšímu propojení zákona o IP a zákona o PZH a zahrnutí poţadavků na 

bezpečnost a prevenci havárií do systému BAT a dokumentů BREF, podle kterých 

provozovatel porovnává téměř všechny části ţádosti o integrované povolení. 
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Příloha 1 – Seznam látek hlášených do IRZ v kontextu zákona o PZH 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2 – Dotazník pro provozovatele 

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE, ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU 

PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ A INTEGROVANÉ PREVENCE: 

1. Zabývají se ve vaší firmě pracovníci zvlášť prevencí závaţných havárií (dle zákona 

č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zvlášť integrovanou prevencí (dle 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

1.1. Pokud ANO, kolik zaměstnanců se zabývá problematikou prevence závaţných 

havárií a kolik zaměstnanců problematikou integrované prevence? 

 

Prevence závaţných havárií:  

Integrovaná prevence: 

1.1.1. Spolupracují spolu zaměstnanci při plnění povinností plynoucích ze 

zákonů o prevenci závaţných havárií a integrované prevence? Hodící se 

podtrhněte. Pokud ANO, tuto spolupráci stručně popište. (Kdo spolupráci 

iniciuje? Jak spolupráce probíhá? Na kterých částech bezpečnostní 

zprávy/bezpečnostního programu/ţádosti o integrované povolení 

zaměstnanci spolupracují, apod.)  

 

ANO/NE 

1.2. Pokud NE, kolik zaměstnanců se zabývá zároveň prevencí závaţných havárií 

a integrovanou prevencí?  

Prevence závaţných havárií a Integrovaná prevence: 

1.2.1.  Co z následujících shledáváte jako náročnější? Hodící se podtrhněte. 

 

a) vypracování Integrovaného povolení 

b) vypracování Bezpečnostní zprávy/programu/Návrhu na zařazení 

 

2. Pracuje Vaše firma s nebezpečnou látkou, která je označená jako vybraná nebezpečná 

látka (dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)a zároveň jako látka 

znečišťující (dle zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? Pokud ANO, 

napište název látky a její klasifikaci. Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

3. Jste si vědomi rozporu v posuzování dokumentace Krajským úřadem?  

(např. Bezpečnostní zpráva/program byl schválen, ale část integrovaného povolení 

zabývající se prevencí závaţných havárií (část 12.1) ne, apod.) 



 

 

 

Příloha 3 – Dotazník pro zaměstnance KÚ - PZH 

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE KRAJSKÉHO ÚŘADU, ZABÝVAJÍCÍ 

SE PROBLEMATIKOU PREVENCE ZÁVAŢNÝCH HAVÁRIÍ: 

1. Kolik zaměstnanců Krajského úřadu se zabývá problematikou zákona o prevenci 

závaţných havárií (zákon č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? 

 

2. Na jakém odboru a oddělení KÚ se řeší problematika prevence závaţných havárií? 

 

3. Je tento odbor totoţný s odborem, na kterém se vydávají integrovaná povolení (dle 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

 

4. Je na KÚ pracovník, který se věnuje zároveň problematice prevence závaţných havárií 

a integrované prevence? Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

 

5. Spolupracujete se zaměstnanci vašeho KÚ, kteří vydávají integrovaná povolení, pokud 

provozovatel spadá pod účinnost obou zákonů (tj. o prevenci závaţných havárií i 

zákona o integrované prevenci)? Hodící se potrhněte. 

 

ANO/NE 

 

a. Popište několika větami tuto spolupráci (např. jestli je stanovisko odboru 

prevence závaţných havárií zaměstnanci vydávajícími integrované povolení 

vyţádáno?)  

 

b. Jste si vědomi nějakého rozporu v této spolupráci? Pokud je to moţné, popište 

příklad takového rozporu 

 

 

c. Oznámkujte spolupráci mezi Vámi a zaměstnanciposuzujícími integrované 

povolení.(1 - nejlepší; 5 – nejhorší) 

 

d. Co byste na této spolupráci zlepšili obecně? Která zlepšení by byla podle Vás 

reálná? 



 

 

 

Příloha 4 – Dotazník pro zaměstnance KÚ – IP 

DOTAZNÍK PRO ZAMĚSTNANCE KRAJSKÉHO ÚŘADU, 

ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU INTEGROVANÉ PREVENCE: 

1. Kolik zaměstnanců Krajského úřadu se věnuje problematice integrované prevence (dle 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? 

 

 

2. Na kterém odboru a oddělení  KÚ se řeší problematika integrované prevence? 

 

 

3. Je tento odbor totoţný s odborem, na kterém se řeší problematika prevence závaţných 

havárií (dle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)? Hodící se 

podtrhněte. 

 

ANO/NE 

4. Orientujete se jako pracovník zabývající se integrovanou prevencí i v problematice 

prevence závaţných havárií? (znáte náleţitosti bezpečnostní zprávy/programu, znáte 

náleţitosti analýzy rizik atd.) Hodící se podtrhněte. 

ANO/NE   

5. Je na KÚ pracovník, který se věnuje zároveň problematice prevence závaţných havárií 

a integrované prevence? Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

6. Spolupracujete se zaměstnanci zabývající se prevencí závaţných havárií, pokud 

provozovatel spadá pod účinnost zákona o prevenci závaţných havárií i zákona 

o integrované prevenci? Hodící se podtrhněte. 

 

ANO/NE 

 

a. Popište několika větami tuto spolupráci (Kdo spolupráci iniciuje? Jakou 

dokumentaci, popřípadě jakou část dokumentace ţádáte po zaměstnancích 

prevence závaţných havárií? Je pro Vás stanovisko zaměstnanců prevence 

závaţných havárií u posuzování integrovaného povolení v části 12.1 

Předcházení haváriím a omezování jejich následků závazné nebo jen 

informativní? atd.) 

 

 



 

 

 

 

b. Jste si vědomi rozporu v této spolupráci? Pokud je to moţné, popište 

příklad takového rozporu. 

 

 

 

c. Oznámkujte spolupráci mezi Vámi a zaměstnanci zabývajícími se prevencí 

závaţných havárií. (1 - nejlepší; 5 – nejhorší) 

 

 

d. Co byste na této spolupráci zlepšili obecně? Která zlepšení by byla podle Vás 

reálná? 



 

 

 

Příloha 5 – Seznam správních aktů nahrazených 

integrovaným povolením 

 

Zdroj: Věstník Ministerstva ţivotního prostředí. In: 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/F037C257EFE18481C125784E0041B0D7/$file/OVV-

Vestnik_2_2011-09032011.pdf. Praha: Ministerstvo ţivotního prostředí, 2011, roč. 21, č. 2, 

2/2011. [cit. 2012-03-11]. 

VODNÍ ZÁKON 

Paragraf Správní akt 

§ 8/1a) bod 1. Povolení k odběru povrchových vod 

§ 8/1a) bod 2.  Povolení ke vzdouvání, popř. akumulaci povrchových 

vod 

§ 8/1a) bod 3.  Povolení k vyuţívání energetického potenciálu 

povrchových vod 

§ 8/1a) bod 4.  Povolení k uţívání povrchových vod pro chov ryb 

nebo vodní drůbeţe, popř. jiných vodních ţivočichů, 

za účelem podnikání 

§ 8/1a) bod 5.  Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami 

§ 8/1b) bod 1.  Povolení k odběru podzemních vod 

§ 8/1b) bod 2.  Povolení k akumulaci podzemních vod 

§ 8/1b) bod 3.  Povolení k čerpání podzemních vod za účelem 

sniţování jejich hladiny 

§ 8/1b) bod 4.  Povolení k umělému obohacování podzemních zdrojů 

vod povrchovou vodou 

§ 8/1b) bod 5.  Povolení k jinému nakládání s podzemními vodami 

§ 8/1c)  Povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních 

§ 8/1d)  Povolení k čerpání povrchových vod nebo 

podzemních vod a jejich následné vypouštění do 

těchto vod za účelem získání tepelné energie 

§ 8/1e)  Povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za 

účelem sníţení jejich znečištění a k jejich následnému 

vypouštění do těchto vod, popř. do vod povrchových, 



 

 

 

pokud nejde o činnost prováděnou na základě 

povolení podle zákona o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě 

§ 8/1f)  Povolení k uţívání důlní vody jako náhradního zdroje 

podle zvláštního zákona 

§ 12/1  Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami 

§ 16/1  Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 

§ 17/1a)  Souhlas ke stavbám nebo zařízením na pozemcích 

koryt vodních toků, nebo pozemcích sousedících, 

pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry 

§ 17/1b)  Souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám 

umoţňujícím podzemní skladování látek v zemských 

dutinách, jakoţ i ke skladům, skládkám, popřípadě 

nádrţím, pokud provoz uvedených staveb a skládek 

můţe významně ohrozit jakost povrchových nebo 

podzemních vod 

§ 17/1c)  Souhlas ke stavbám, k těţbě nerostů nebo terénním 

úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím 

není dotčeno 

§ 17/1d)  Souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od 

vzdušné paty ochranné hráze vodního toku 

§ 17/1e)  Souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních 

zdrojů 

§ 17/1f)  Souhlas k úloţným místům pro nakládání s těţebním 

odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti 

shromaţďovat a upravovat znečištěnou vodu a 

průsaky podle jiného právního předpisu 

§17/1g)  Souhlas k vrtům pro vyuţívání energetického 

potenciálu podzemních vod, z nichţ seneodebírá nebo 

nečerpá podzemní voda 

§ 39/2 a)  Schválení plánu opatření pro případy havárie 

(havarijní plán) 

ZÁKON O OVZDUŠÍ 

Paragraf Správní akt 

§ 5/4  Stanovení emisních limitů na základě podkladů 

předloţených provozovatelem, je-li ve zvláště 

velkém, velkém nebo středním spalovacím zdroji 

současně spalováno více druhů paliv 

§ 5/6  Uloţení povinnosti plnit plán sníţení emisí místo 

povinnosti dodrţovat některé emisní limity (týká se 

stacionárních zdrojů, které stanoví prováděcí právní 

předpis) 



 

 

 

§ 5/7  Schválení k provádění plánu sníţení emisí pro 

stacionární zdroje uvedené v odstavci 6 

§ 5/8  Uloţení povinnosti plnit plán zavedení zásad správné 

zemědělské praxe místo povinnosti dodrţovat některé 

emisní limity (týká se stacionárních zdrojů, které 

stanoví prováděcí právní předpis) 

§ 5/10  Schválení k provádění plánu zavedení zásad správné 

zemědělské praxe 

§ 5/11  Zamítnutí plánu sníţení emisí a plánu správné 

zemědělské praxe u stacionárního zdroje 

§ 9/4  Stanovení znečišťujících látek / jejich stanovených 

skupin k plnění obecných emisních limitů (není-li u 

stacionárního zdroje stanoven specifický emisní limit) 

§ 17/1c)  Povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů a k jejich změnám 

§ 17/1d)  Povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a 

středních stacionárních zdrojů do zkušebního i 

trvalého provozu 

§ 17/2a)  Povolení k záměrům na zavedení nových výrob s 

dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a 

středních stacionárních zdrojů 

§ 17/2b)  Povolení k záměrům na zavedení nových technologií 

s dopadem na ovzduší u zvláště velkých, velkých a 

středních stacionárních zdrojů 

§ 17/2c)  Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, 

včetně odpadních olejů podle § 18/1,2 

§17/2d)  Povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, 

které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší 

§ 17/2e)  Povolení k výrobě nových technologií, výrobků a 

zařízení slouţících k ochraně ovzduší. 

§ 17/2f)  Povolení ke změnám pouţívaných paliv, surovin nebo 

druhů odpadů a ke změnám vyuţívání 

technologických zařízení zvláště velkých, velkých a 

středních stacionárních zdrojů 

§ 17/2g)  Povolení k vydání a změnám provozního řádu podle § 

11/2 

§ 17/2h)  Povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech 

§ 17/2i)  Povolení k pokračování provozu stacionárního zdroje 

po uplynutí lhůty platnosti stávajícího povolení 

 

 



 

 

 

ZÁKON O ODPADECH 

Paragraf Správní akt 

§ 14/1  Souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a s jeho 

provozním řádem (souhlas k provozování zařízení) 

§ 16/2  Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného 

shromaţďování odpadů 

§ 16/3  Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

§ 12/6  Souhlas k míšení nebezpečných odpadů 

§ 48a/b)  Souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního účtu na 

odstranění škod na ţivotním prostředí a zdraví lidí 

způsobených provozem skládky nebo její části v první 

fázi provozu skládky a škod vzniklých z důvodu 

ukončení provozu během první fáze provozu skládky 

§ 48a/b)  Souhlas se zrušením zvláštního účtu určeného k 

úhradě nákladů na odstranění škod na ţivotním 

prostředí a zdraví lidí způsobených provozem skládky 

nebo její části v první fázi provozu skládky a škod 

vzniklých z důvodu ukončení provozu během první 

fáze provozu skládky § 51/1 Souhlas k čerpání z 

prostředků finanční rezervy na práce související s 

rekultivací, zajištěním péče o skládku po skončení 

jejího provozu a asanaci 

§ 52  Souhlas s uzavřením skládky 

§ 52  Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po 

uzavření jejího provozu 

§ 79/4a)  Vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů 

§ 79/4b)  Vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska 

nakládání s odpady 

§ 79/4c)  Vyjádření k připravovaným změnám výrobního 

procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s 

odpady 

§ 79/4d)  Vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu 

titaničitého 

 

LÁZEŇSKÝ ZÁKON 

Paragraf Správní akt 

§37/2b)  Závazné stanovisko k povolení hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,pokud 

je spojena se zásahem do pozemku 



 

 

 

§ 37/2c)  Závazné stanovisko k vydání povolení k provedení 

trhacích prací 

§ 37/2e)  Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s 

podzemními vodami podle zvláštního právního 

předpisu 

§ 37/2f)  Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s 

povrchovými vodami, k vydání povolení k vodním 

dílům a k některým činnostem a k udělení souhlasu 

vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami 

uvedenými v odstavci 3 písm. b)  

§ 37/3  Závazné stanovisko v ochranném pásmu zdroje a na 

území lázeňského místa, k vydání: územní 

rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, 

souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou, 

kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně uţívání 

stavby, povolení k odstranění stavby, terénních úprav 

a zařízení nebo nařízení odstranění stavby, terénních 

úprav a zařízení pro  

a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a 

údrţby staveb ve vnitřním území lázeňského místa a v 

ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních 

úprav, při nichţ se zachovává vnější půdorysné a 

výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke 

změně v uţívání stavby,  

b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a 

údrţby staveb ve vnějším území lázeňského místa a v 

ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které 

jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a 

které zároveň  

1. nevyţadují rozhodnutí o umístění stavby ani 

územní souhlas,  

2. nevyţadují stavební povolení ani ohlášení,  

3. vyţadují ohlášení,  

4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro 

rekreaci, staveb pro shromaţďování většího počtu 

osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, 

staveb škol, předškolních, školských a 

tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do 

hloubky více neţ 6 metrů pod úroveň terénu,  

5. mají charakter liniových staveb a současně 

nezasahují do hloubky více neţ 2 metry pod úroveň 

terénu,  

c) stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na 

území lázeňského místa. 

§ 37/4  Závazné stanovisko v ochranných pásmech k 

provádění: geologické práce spojené se zásahem do 

pozemku 

 

 



 

 

 

ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Paragraf Správní akt 

§ 31/1  Povolení k pouţívání, popř. provozování zdroje hluku 

nebo vibrací, s výjimkou letišť, v případě,ţe nelze z 

váţných důvodů dodrţet hygienické limity 

ZÁKON O VETERINÁRNÍ PÉČI 

Paragraf Správní akt 

§ 56  Závazný posudek jako podklad ve stavebním řízení, 

pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního 

souhlasu, u vymezených staveb a zařízení, pokud jde 

o stanovené činnosti vykonávané podnikatelským 

způsobem, a u staveb, které budou pouţívány jako 

útulek pro zvířata 

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH 

Paragraf Správní akt 

§ 18/3  Odpadní vody, které k dodrţení nejvyšší míry 

znečištění podle kanalizačního řádu vyţadují 

předchozí čištění, mohou být vypouštěny do 

kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu. 

Vodoprávní úřad můţe povolení udělit jen tehdy, 

bude-li zajištěno vyčištění těchto vod na míru 

znečištění odpovídající kanalizačnímu řádu. 

 

 


