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1 Přenos odpadu mimo provozovnu a 
ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému  

Kdy je  provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo 
hranici provozovny? 

� Překročí – li zároveň obě  prahové hodnoty, tj. 2 t NO a zároveň 
i 2000 t ostatních odpadů nebo jednu z nich , tj. buď  překročí 2 
t NO, ale nepřekročí 2000 t ostatních odpadů, nebo překročí 
2000 t ostatních odpadů, ale nepřekročí 2 t NO? 

� Pokud opravdu platí, že pro povinnost hlásit do IRZ stačí 
překročit hranici 2 tun produkce nebezpečných odpadů bez 
ohledu na obsaženou látku v těchto odpadech, týká se 
překročení hranice součtu všech odpadů nebo jednotlivého 
odpadu,  hlásí se do IRZ pouze odpady u kterých  byla 
překročena hodnota 2 tuny nebo všechny nebezpečné odpady za 
provozovnu v daném roce ? 

 

Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do 
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní 
předpisy:  
 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících 
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o 
E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících 
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Přenos odpadu mimo provozovnu 

Z hlediska odpadů se v IRZ sledují  

- přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu 
(článek 5 nařízení č. 166/2006/ES) a  

- přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu (příloha 
č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.). 

„Přenosem mimo lokalitu“ se podle článku 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES 
rozumí: „přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek 
v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny“.  

V článku 5 nařízení č. 166/2006/ES odst. 1 písm. b) je stanoveno, že 
provozovatel ohlásí: „přenosy nebezpečných odpadů překračující  2 tuny za 
rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů překračující 2000 tun za rok 
mimo lokalitu…“ 
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� Ohlašovací povinnost do IRZ je v případě přenosu odpadu mimo 
provozovnu spuštěna, je-li překročen kterýkoli z uvedených 
ohlašovacích prahů (2t/rok nebo 2000t/rok). 

� Pokud jsou překročeny oba ohlašovací prahy, musí provozovatel 
provozovny uvést v hlášení oba údaje (např. 4t/rok 
nebezpečného odpadu a 2500t/rok ostatního odpadu).  

 
 
Zjišťování množství odpadu přeneseného mimo provozovnu 

Odpad, který musí provozovatel sledovat pro  účely IRZ je odpad vznikající přímo 
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které 
nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti  s činností provozovaných zařízení není 
nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska 
složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s 
ohlašovacím prahem. 

� Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu 
se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny) po 
sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný,  
vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností 
provozovaných zařízení  nezávisle na tom, zda toto množství 
obsahuje některou z ohlašovaných znečišťujících látek (podle 
přílohy č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).  

� Stejný postup musí být uplatněn i v případě ostatního odpadu 
(ohlašovací práh 2000 t/rok). 
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2 Odpady zůstávající v provozovně a 
ohlašování do IRZ  
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Vymezení problému 

Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovna, ze které bylo oprávněné 
osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale 
zároveň v provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v 
průběžné evidenci odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v 
průběhu ledna 2010. 
 
 

Řešení 

Předmětem dotazu je ohlašovací povinnost provozovny, ze které bylo oprávněné 
osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale zároveň na 
provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v průběžné evidenci 
odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v průběhu ledna 2010. 

 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do 
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní 
předpisy:  
 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících 
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o 
E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících 
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 

� Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, 
že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických 
jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

� Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická 
osoba).  

� Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

� Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako  
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné 
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny. 

� Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   
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� Překročení ohlašovací  prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady 
jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství 
látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací 
povinnost.  

     
Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří stacionární 
technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k 
únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a 
odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.   

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny 
ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody 
nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v 
odpadech mimo provozovnu - příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 
tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 
Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích 
prahů.  

� Z hlediska odpadů se v IRZ sledují - přenosy odpadů 
(nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 
nařízení č. 166/2006/ES) a přenosy znečišťujících látek v 
odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení 
vlády č. 145/2008 Sb.). 

� Přenosem mimo lokalitu v případě odpadů se rozumí – přesun 
odpadů určených k využití nebo odstranění mimo hranice 
provozovny (článek 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES).  

� V článku 5 nařízení č. 166/2006/ES odst. 1 písm. je stanoveno, 
že provozovatel ohlásí: „přenosy nebezpečných odpadů 
překračující  2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů 
překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu…“ 

� Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení příslušného 
ohlašovacího prahu a přesunu odpadu mimo lokalitu 
provozovny. 

 
Závěr 

� Vznik ohlašovací povinnosti do IRZ je vztažen k ohlašovacímu 
roku, za který musí dojít k překročení ohlašovací prahu.  

� Z dotazu vyplývá, že za ohlašovací rok 2009 bylo z provozovny 
předáno méně než 2 tuny nebezpečných odpadů. Tento údaj 
nemusí být do IRZ ohlašován.  

� Množství odpadu předaného za leden roku 2010 musí být 
započítáno do celkového množství nebezpečných odpadů za rok 
2010 a porovnáno s ohlašovacím prahem. 
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3 Sběrna odpadů a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Společnost provozuje sběrnu odpadů. Odpady jsou vykupovány od 
původců odpadů. Některé druhy odpadů jsou po přijetí do zařízení 
dotřiďovány a lisovány. Odpady jsou následně odvezeny k využití nebo 
odstranění oprávněnými osobami. Z provozu zařízení ke sběru odpadů 
vznikají odpady z údržby strojů a zařízení (např. oleje, absorpční činidla 
pod., odpadní kaly z odlučovačů ropných látek). V areálu sběrny je 
rovněž provozována čistírna odpadních vod. Další odpady vyprodukují 
zaměstnanci a návštěvníci provozoven Vzniká společnosti zabývající se 
sběrem a výkupem odpadů povinnost ohlašovat do IRZ?  

 
Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
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vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze 
při překročení ohlašovacího prahu.  

  
 

Sběr a výkup odpadů 

Sběrny odpadů slouží ke sběru a výkupu odpadů. Většinou jsou tvořeny  
zpevněnou manipulační plochou (pod níž je často umístěna hydroizolační vrstva), 
na které jsou umístěny kontejnery na odkládání separovaného odpadu (různé 
druhy), zabezpečená úložiště pro nebezpečné odpady (v případě, že jsou 
nebezpečné odpady do sběrny přijímány). V některých sběrnách jsou rovněž 
zařízení na úpravu přijatého odpadu (lisy,  řezačky, ohýbačky, linky na 
manipulaci a třídění odpadu, drtiče, páračky, mycí zařízení atd.) nebo zařízení 
k čištění odpadních vod se sběrny.  

� Sběrny odpadů mohou naplnit definiční znaky provozovny podle 
zákona č. 25/2008 Sb.  

 
Provozovatel sběrny odpadů, proto musí vyhodnotit, zda nejsou splněny 
podmínky pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ.  
 
� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 

překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v 
únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních 
vodách mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – 
příloha II Nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 
145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny 
nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 
Ohlašovací povinnost vzniká případě překročení příslušných 
ohlašovacích prahů. 

� Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů, je třeba údaje do IRZ 
nahlásit do 31. 3. 2010. 

� Z hlediska odpadů se v IRZ sledují - přenosy odpadů (nebezpečných a 
ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES) a 
přenosy znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo 
provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.). 

 
� Odpad se ve sběrně shromažďuje od různých původců (obyvatelstvo, 

podnikatelské subjekty). Pokud v provozovně dochází pouze k 
soustřeďování odpadů od různých původců, které jsou následně 
odesílány k odstranění nebo využití oprávněnými osobami beze 
změny chemických či fyzikálních (popř. biologických) vlastností 
odpadů oproti vstupu, nevzniká tento odpad v souvislosti s 
provozovaným zařízením. Ve vztahu k IRZ tedy nevzniká povinnost 
sledovat množství odpadů a množství znečišťujících látek v těchto 
odpadech. 

 
� Pokud v provozovně sběrny dochází k operacím (prostřednictvím 

stacionárních technických jednotek) se vstupujícím odpadem, které 
znamenají jeho (chemické, fyzikální či biologické) změny, pak přímo 
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činností provozovaných zařízení vzniká odpad, který je nutné ve 
vztahu k IRZ sledovat (množství a složení).  

 
� V provozovně mohou dále vznikat odpady z činnosti umístěných 

zařízení (např. odpadní olej z lisovacího nebo drtícího zařízení,  nebo 
odpad z provozu linky na třídění odpadu). Odpady tohoto druhu 
splňují definici, že vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností 
provozovaných zařízení. Takovéto odpady (jejich množství a složení) 
musí být pro účely IRZ sledovány (v případě překročení ohlašovacích 
prahů i ohlášeny).   

 
� Čistírny odpadních vod - pokud se v rámci provozovny sběrny nachází 

čistírna odpadních vod, musí být odpady (např. kaly), vzniklé 
provozem čistírny započítány do množství odpadů (nebezpečných a 
ostatních), které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem pro IRZ (2 
t nebezpečného odpadu a 2000 t ostatního odpadu). Rovněž musí být 
sledován obsah jednotlivých znečišťujících látek v odpadech (podle 
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) a v případě překročení 
ohlašovacích prahů příslušné množství látky ohlášeno do IRZ. U ČOV 
musí být dále pečlivě sledovány i úniky látek do vod a případně úniky 
látek do ovzduší.  

 
� Odpady vyprodukované zaměstnanci a návštěvníky provozoven  - 

 odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti  s činností 
zařízení  v provozovně (například komunální odpad z administrativy, 
odpad ze závodního stravování, komunální odpad vyprodukovaný 
samotnými zaměstnanci aj.) není nutné z hlediska plnění ohlašovací 
povinnosti do IRZ do množství odpadu, které bude porovnáváno 
s ohlašovacím prahem zahrnovat. 

 
Závěr 

� Pokud ve sběrně dochází k operacím prostřednictvím stacionárních 
technických jednotek, které mají za následek chemické, fyzikální či 
biologické změny odpadu, je třeba tento nově vzniklý odpad pro účely 
IRZ sledovat. 

� Odpady vznikající z činnosti umístěných zařízení souvisí také 
s činností provozovny a je třeba ho pro účely IRZ sledovat. 

� Odpady vyprodukované zaměstnanci či návštěvníky nevznikají 
v souvislosti s provozovanou činností a není třeba je pro účely IRZ 
sledovat. 
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4 Sběrný dvůr a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Společnost zřízená obcí provozuje sběrný dvůr. Ve sběrném dvoře 
dochází pouze k soustřeďování odpadů od různých původců. Ročně  se 
zde uloží kolem 50 t nebezpečného odpadu a 1500 t ostatního odpadu. 
Odpady jsou dále předávány oprávněným osobám k odstranění nebo 
využití. Ve sběrném dvoře nejsou provozovány žádné jednotky k úpravě 
odpadů. Vzniká společnosti povinnost ohlašovat do IRZ? 

 
Řešení 

Sběrné dvory slouží k soustřeďování odpadů, které produkují občané nebo  
podnikatelské subjekty. Sběrné dvory jsou většinou tvořeny  zpevněnou 
manipulační plochou (pod níž je umístěna hydroizolační vrstva), na které jsou 
umístěny kontejnery na odkládání separovaného odpadu (různé druhy), 
zabezpečená úložiště pro nebezpečné odpady (v případě, že jsou nebezpečné 
odpady na sběrný dvůr přijímány).  

V některých provozovnách (dvorech) mohou být rovněž zařízení na úpravu 
přijatého odpadu (lisy,  řezačky, ohýbačky, linky na nakládání s odpadem, třídící 
linky atd.) nebo zařízení k  čištění odpadních vod ze sběrného dvora.   

� Sběrné dvory naplňují definiční znaky provozovny podle zákona č. 
25/2008 Sb.  

Provozovatel sběrného dvoru proto musí vyhodnotit, zda nejsou splněny 
podmínky pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ. Zdroje možných úniků 
(přenosů) sledovaných látek a přenosů odpadů by měly být identifikovány a 
zhodnoceny. 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 (činnost uvedená v příloze I nařízení o E-PRTR) i § 3 odst. 2 zákona č. 
25/2008 Sb. (činnost s nižší kapacitou než podle přílohy I nařízení o E-PRTR nebo 
činnost jiná).  

� Provoz sběrného dvora je možné zařadit pod § 3 odst. 2 zákona č. 
25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, 
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že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických 
jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická 
osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako 
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné 
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a odpady 
jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství 
látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací 
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení 
ohlašovacího prahu.  

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do 
ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo 
provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a 
příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok 
přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního 
odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká v případě překročení 
příslušných ohlašovacích prahů. 
 
Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů, je třeba údaje do IRZ nahlásit do 
31. 3. 2010.  
 

Odpad se ve sběrném dvoře pouze shromažďuje od různých původců 
(obyvatelstvo, podnikatelské subjekty). Nejsou využívána žádná zařízení 
k úpravě odpadů.  
 
� Pokud v provozovně dochází pouze k soustřeďování odpadů od 

různých původců, které jsou následně odesílány k odstranění nebo 
využití oprávněnými osobami beze změny chemických či fyzikálních 
(popř. biologických) vlastností odpadů oproti vstupu, nevzniká tento 
odpad v souvislosti s provozovaným zařízením. Ve vztahu k IRZ tedy 
nevzniká povinnost sledovat množství odpadů a množství 
znečišťujících látek v těchto odpadech a započítávat ho do množství, 
které bude porovnáváno s příslušným ohlašovacím prahem. 

 
� Provozovateli sběrného dvora, který je předmětem dotazu ohlašovací 

povinnost do IRZ nevznikla, neboť převzatý odpad nevznikl přímo 
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.  

Závěr 

� Pokud se ve sběrném dvoře pouze shromažďuje odpad od různých 
původců, který je beze změny chemických, fyzikálních či biologických 
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vlastností dále předávám k využití či odstranění, není třeba tento 
odpad pro účely IRZ sledovat. 

� Pokud ovšem ve sběrném dvoře dochází k úpravám odpadu 
prostřednictvím stacionárních technických jednotek, které mají za 
následek chemické, fyzikální či biologické změny odpadu, pak tento 
nově vzniklý odpad je třeba pro účely IRZ sledovat. 

� Rovněž z provozovaných jednotek  může vznikat odpad (např. použitý 
olej z lisovacího zařízení), který je pro účely IRZ relevantní a musí být 
započítán do celkového množství, které bude porovnáváno 
s ohlašovacím prahem.   
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5 Svoz odpadů a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Společnost provozuje svozové vozy, kterými převáží odpad ze sběrného 
dvora k oprávněným osobám. Celkové množství odvezeného ostatního 
odpadu bylo za rok 2009 5000 tun. Vzniká svozové  společnosti 
ohlašovací povinnost do IRZ za přenosy odpadů mimo provozovnu? 

 
Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 
 
Svozové vozy svážejí odpad z různých provozoven do provozoven určených 
k odstranění nebo využití odpadů. Provozovatel svozových vozů žádné zařízení 
k nakládání s odpady neprovozuje a zajišťuje pouze dopravu odpadů.  

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny 
ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody 
nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo 
v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 
tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 
Ohlašovací povinnost vzniká případě překročení příslušných ohlašovacích prahů. 

� Provozovnou se podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR rozumí „jedno 
nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická 
nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že 
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických 
jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2). 

� Provozovna se musí nacházet v jedné lokalitě a musí být 
identifikovatelná prostřednictvím zeměpisných souřadnic.  

� V provozovně musí být provozovány stacionární technické jednotky 
(zařízení). Svozové vozy jsou mobilní dopravní prostředky.  

� Svozové vozy se pohybují v různých lokalitách. Není tedy naplněn 
aspekt přesně vymezitelné provozovny s přesně stanovitelnými 
zeměpisnými souřadnicemi.  

� Odpad, který vozy převážejí nevznikl přímo nebo v přímé 
souvislosti jejich činností. 
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Závěr 

� Společnosti provozující svozové vozy, za tuto činnost ohlašovací 
povinnost nevznikla, protože odpad, který vozy převážejí nevznikl 
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení 
(ve smyslu stacionárních technických jednotek). 

� Svozové vozy jsou mobilní dopravní prostředky. Není naplněn 
předpoklad, že do IRZ ohlašují přesně zeměpisně vymezené 
provozovny.  
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6 Kompostárna a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Společnost provozuje kompostárnu. Kompostárna měla roční příjem 
4000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Výstupem z kompostárny je 
3500t kompostu a 500t ostatního odpadu. Vyrobený kompost slouží 
pouze pro údržbu městské zeleně. Odpad je předáván oprávněným 
osobám. Ohlašovací prahy pro úniky znečišťujících látek do ovzduší 
nebyly překročeny. Z provozovny nevznikají odpadní vody. Vzniká 
ohlašovací povinnost do IRZ pro společnost provozující kompostárnu za 
přenosy odpadů mimo provozovnu? 
 

 
Řešení 

Kompostárny jsou zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů. Pro 
kompostování mohou být využívány různé postupy. Provozovatel kompostárny, 
proto musí vyhodnotit, zda nejsou splněny podmínky pro vznik ohlašovací 
povinnosti do IRZ.  

� Kompostárny naplňují definiční znaky provozovny podle zákona č. 
25/2008 Sb. (§ 3 odst. 2). 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 
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- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze 
při překročení ohlašovacího prahu.  

 
Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do 
ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo 
provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a 
příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok 
přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo 
provozovnu.  
 
Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů, je třeba údaje do IRZ nahlásit do 
31. 3. 2010.  

 
Výstupním produktem z kompostárny je kompost (3500 t), který je využíván 
pouze pro údržbu městské zeleně. Ostatního odpadu vzniká 500 tun. Ohlašovací 
prahy pro úniky znečišťujících látek v únicích do ovzduší nebyly překročeny a ze 
zařízení nevznikají ani odpadní vody.  
 

� Kompost není při výstupu z kompostárny deklarován jako odpad. 
Na produkovaný kompost se tedy nepohlíží jako na  přenos odpadu 
(látek v odpadech) mimo provozovnu.  

 
� Oprávněným osobám bylo za rok předáno 500 tun ostatního 

odpadu. Ohlašovací práh pro ostatní odpad je 2000 tun. Ohlašovací 
práh nebyl překročen. Ohlašovací povinnost vzniká v případě 
překročení příslušných ohlašovacích prahů. 

 
� V kompostárně ovšem mohou vznikat odpady i z činnosti 

umístěných zařízení (např. z kompostovacího boxu či dalších 
technickcýh jednotek). Odpady tohoto druhu vznikají přímo nebo v 
přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Takovéto 
odpady (jejich množství a složení) musí být pro účely IRZ 
sledovány (v případě překročení ohlašovacích prahů i ohlášeny). 

Závěr 

� Kompostárna naplňuje definici provozovny, a proto podléhá 
ohlašování do IRZ v případě překročení některého z ohlašovacích 
prahů pro úniky znečišťujících látek, množství přenesených odpadů 
a přenesených látek v odpadech či odpadních vodách sledovaných 
v IRZ. 
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� V kompostárně, která je předmětem dotazu nedošlo k překročení 
ohlašovacích prahů, a proto provozovateli ohlašovací povinnost do 
IRZ nevznikla.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.irz.cz 

 24

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 Biodegradační plocha a ohlašování do IRZ  
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Vymezení problému 

Společnost provozuje biodegradační plochu. Na zařízení jsou přijímány a 
přepracovávány ostatní i nebezpečné odpady stabilizačními a 
biodegradačními metodami na rekultivační materiál využívaný k 
rekultivaci ekologických zátěží. Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ pro 
zařízení k využívání odpadů - biodegradační plocha ? 

 
Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze 
při překročení ohlašovacího prahu.  

 
Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny 
ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody 
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nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo 
v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2 
tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 
Ohlašovací povinnost vzniká případě překročení příslušných ohlašovacích prahů. 
 
Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů, je třeba údaje do IRZ nahlásit do 
31. 3. 2010.  

Na biodegradační plochu je přivážen odpad ze starých ekologických zátěží k 
přepracování (pomocí dekontaminačních a biodegradačních procesů) z různých 
lokalit. Provozovatel provozuje dekontaminační plochu jako samostatné zařízení, 
do kterého přijímá odpady od různých původců.  

� Biodegradační plochy naplňují definiční znaky provozovny podle 
zákona č. 25/2008 Sb.  

� Z činnosti takového zařízení lze předpokládat úniky a přenosy. 
Provozovateli tak může v případě překročení ohlašovacích prahů 
vzniknout ohlašovací povinnost do IRZ. 

Hlavním výstupním produktem dekontaminace je rekultivační materiál 
(certifikovaný výrobek), který již není dále předáván jako odpad. 

� Z hlediska odpadů se v IRZ sledují - přenosy odpadů 
(nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5 nařízení č. 
166/2006/ES) a přenosy znečišťujících látek v odpadech 
přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení vlády č. 
145/2008 Sb.). 

� V případě, že přepracovaná zemina odchází z provozovny jako 
certifikovaný výrobek a nesplňuje již definiční znaky odpadu, 
potom se z hlediska IRZ nejedná o přenos odpadu mimo 
provozovnu a pro účely IRZ nemusí být sledováno jeho množství 
ani složení. 

� Pro  účely IRZ je sledován pouze odpad (množství a složení) 
vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení 
(stacionárních technických jednotek) v provozovně. 

Závěr 

� Dekontaminační plocha naplňuje definici provozovny a proto 
podléhá ohlašování do IRZ v případě překročení některého 
z ohlašovacích prahů pro látky či množství odpadů sledovaných v 
IRZ. 

� Pokud produkt vzniklý na dekontaminační ploše, odchází 
z provozovny jako certifikovaný výrobek, tj. nenaplňuje již definici 
odpadu, není třeba jej pro účely IRZ sledovat. 

 
 
 
 



www.irz.cz 

 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Sklad odpadů a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Provozovatel provozuje sklad nebezpečných odpadů (tuhých i tekutých). 
Ve skladu jsou odpady pouze skladovány (v sudech nebo ve vhodných 
nádobách) před konečným využitím nebo odstraněním, nejsou využívány 
žádné jednotky k úpravě odpadů. V roce 2009 bylo do skladu přijato 
2000t nebezpečného odpadu. Oprávněným osobám bylo předáno 1800t 
nebezpečného odpadu. 200 tun zůstalo v průběžné evidenci a bylo 
převedeno do roku 2010. Ve skladu nevznikají odpadní vody ani úniky 
látek do ovzduší. Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ pro sklady odpadů 
za předaný odpad? 
 

 
Řešení 

Sklad, který je předmětem dotazu, slouží ke skladování nebezpečných odpadů. 
Účelem provozu skladu odpadů je třídění, skladování nebo usnadnění manipulace 
před přesunem do zařízení pro využívání (odstraňování) odpadů. Odpady jsou do 
skladu sváženy svozovými automobily od různých subjektů. Ve skladu může být 
odpad různým způsobem upravován (změny objemu, drcení, třídění, 
odstraňování některých frakcí odpadů atd.) podle požadavků zařízení, kam bude 
odpad předáván.  

Ve skladu jsou odpady pouze skladovány (v sudech nebo ve vhodných nádobách) 
před konečným využitím nebo odstraněním, nejsou využívány žádné jednotky 
k úpravě odpadů.  

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  
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- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze 
při překročení ohlašovacího prahu.  

 

V roce 2009 bylo do skladu přijato 2000t nebezpečného odpadu. Oprávněným 
osobám bylo předáno 1800t nebezpečného odpadu. 200 tun zůstalo v průběžné 
evidenci a bylo převedeno do roku 2010. Ve skladu nevznikají odpadní vody 
(nejsou předávány ani vypuštěny přímo do recipientu) ani úniky látek do ovzduší.  
 

� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v 
únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách 
mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení 
o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také 
pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 
2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost 
vzniká v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů. 

� Odpad, který musí být sledován pro  účely IRZ je odpad vznikající 
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. 
Přejímané odpady nevznikají činností samotného skladu. 

� Ve skladu dochází pouze ke skladování nebezpečných odpadů od 
různých původců, které jsou následně odesílány k odstranění nebo 
využití oprávněnými osobami beze změny chemických či fyzikálních (popř. 
biologických) vlastností odpadů oproti vstupu, nevzniká tento odpad v 
souvislosti s provozovaným zařízením. Ve vztahu k IRZ tedy nevzniká 
povinnost sledovat množství předávaných odpadů (1800 tun) a 
množství znečišťujících látek v těchto odpadech.  

Závěr 

� Pokud ve skladu dochází pouze ke skladování odpadu od různých 
původců, nevzniká povinnost sledovat množství odpadu ani 
množství znečišťujících látek do IRZ.  

� Z provozu skladu nevznikly úniky do ovzduší ani do vody (resp. 
přenosy látek v odpadních vodách mimo provozovnu). Mohou 
ovšem nastávat havarijní stavy (při nesprávné manipulaci s 
přebíranými odpady), při nichž může dojít k úniku látek do půdy. 
Do IRZ jsou ohlašovány i havarijní úniky. 
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9 Skládka odpadů a ohlašování do IRZ  
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Vymezení problému 

Společnost provozuje skládku ostatních odpadů s příjmem 50t denně. Za 
celý rok bylo přijato přes 15000t ostatních odpadů. Skládka, ale žádné 
odpady nepředává, pouze odpady přijímá k uložení. Nebyly překročeny 
ani ohlašovací prahy pro úniky nebo přenosy znečišťujících látek. Vzniká 
ohlašovací povinnost do IRZ pro skládku odpadů, pokud je kapacita vyšší 
než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES ? 
 

 
Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

� Uvedená skládka spadá pod kategorii v příloze I nařízení o E-PRTR 
(kategorie 5.d - skládky přijímající více než 10 t/den nebo s 
celkovou kapacitou větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek 
inertního odpadu). Jedná se o provozovatele podle § 3 odst. 1 
zákona č. 25/2008 Sb.  

� Provozovatel musí vyhodnotit zda mu nevzniká ohlašovací povinnost do 
IRZ. Musí být brány v úvahu všechny oblasti, které IRZ pokrývá (úniky 
znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek, přenosy odpadů).  

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně. 

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 
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- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
vzniká ohlašovací povinnost.  

 

Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů, je třeba údaje do IRZ nahlásit do 
31. 3. 2010. 

Skládka nepředává žádné odpady, pouze odpady přijímá k uložení. Nebyly 
překročeny ani ohlašovací prahy pro úniky nebo přenosy znečišťujících látek. 

� V IRZ se sledují - přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo 
provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES - ohlašovací prahy 2t/rok 
nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy 
znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu 
(příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).  

� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do 
ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo 
provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení o E-
PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud 
je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun 
ostatního odpadu mimo provozovnu.  

� Pokud však nejsou dále ze skládky předávány žádné odpady,  není 
relevantní sledování přenosů množství odpadů mimo provozovnu 
(2 t/rok pro nebezpečný odpad, 2000 t/rok pro ostatní odpady) a 
přenosů látek v odpadech mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení 
č. 145/2008 Sb.).  

� Provozovatel skládky ovšem musí sledovat úniky znečišťujících 
látek do ovzduší, vody nebo půdy protože k nim v rámci provozu 
skládky může docházet. V IRZ se sledují rovněž fugitivní úniky 
látek. Tento typ úniků je specifický zejména pro skládky. Z dotazu 
ovšem vyplývá, že nebyly překročeny žádné prahové hodnoty.  

 

Závěr 

� Pro skládky, která neprodukují ze svého provozu žádné odpady 
předávané mimo provozovnu není relevantní sledování množství 
přenosu odpadu či znečišťujících látek v odpadech mimo 
provozovnnu.  

� Skládky však naplňují definici provozovny dle z. č. 25/2008 Sb., a 
proto mohou podléhat ohlašování do IRZ, pokud se na provozovně 
vyskytnou úniky či přenos odpadní vody v množství překračujícím 
ohlašovací práh do IRZ. 
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� Samotné provozování činnosti uvedené v příloze I nařízení č. 
166/2006/ES neznamená automaticky ohlašovací povinnost do 
IRZ. Ohlašovací povinnost vzniká až v případě překročení 
příslušných ohlašovacích prahů. 
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10 Výkupna kovů a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Firma vykupuje kovy. Za rok  2009  vykoupila a prodala 4000 tun 
ostatních odpadů a 500 tun nebezpečných odpadů. Jedná se o součet za 
5  provozoven. V provozovnách není odpad tříděn ani jinak upravován. 
Pokud by se ohlašovalo za jednotlivé provozovny nebyl na žádné 
překročen ohlašovací práh 2000 t pro ostatní odpady, ale na každé 
provozovně byl překročen ohlašovací práh 2t/rok pro nebezpečné 
odpady. Ohlašuje se do IRZ za celou organizaci nebo za jednotlivé 
provozovny? Vzniká provozovateli ohlašovací povinnost do IRZ. 
 
 

Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími právními 
předpisy:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS 
a 96/61/ES (nařízení o E-PRTR), 

- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, 

- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

Výše vedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle § 
3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady. 
- Provozovnu – podle čl. odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“ 

rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje 
stejná fyzická nebo právnická osoba“. Zákon č. 25/2008 Sb. 
doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních 
technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).  

- Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo 
právnická osoba).  

- Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) 
provozované v provozovně.  

- Lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ 
jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se 
rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé 
provozovny. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny 
mimo provozovnu.   

- Překročení ohlašovací prahu.  Ohlašovací prahy pro látky a 
odpady jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují 
množství látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením 
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vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze 
při překročení ohlašovacího prahu.  

 

Předmětem dotazu je plnění ohlašovací povinnosti do IRZ provozovatelem 
výkupen druhotných surovin (drahých kovů). Provozovatel provozuje celkově 5 
provozoven. Společnost vykoupila a prodala prostřednictvím těchto provozoven 
4000 tun ostatního odpadu a 500 tun nebezpečného odpadu.  

U ostatního odpadu nebyl překročen ohlašovací práh u žádné provozovny. U 
nebezpečných odpadů bylo předáno na každé provozovně více nebezpečných 
odpadů než stanoví ohlašovací práh (na každé 100 tun za rok).  
 

� Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří 
stacionární technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při 
které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících 
látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům 
odpadů mimo provozovnu. Neohlašuje se za celou organizaci. 

 
� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 

překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v 
únicích do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách 
mimo provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu – příloha II Nařízení 
o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také 
pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 
2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 

 
� V IRZ se sledují - přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo 

provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES - ohlašovací prahy 2t/rok 
nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a přenosy 
znečišťujících látek v odpadech přenášených mimo provozovnu 
(příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.). 
 

� Odpad, který musí být sledován pro  účely IRZ je odpad vznikající 
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. 
 

� U ostatního odpadu nebyl překročen ohlašovací práh u žádné provozovny. 
Ohlašovací povinnost vzniká v případě překročení příslušných 
ohlašovacích prahů. 

� U nebezpečných odpadů bylo předáno na každé provozovně více 
nebezpečných odpadů než stanoví ohlašovací práh (na každé 100 tun za 
rok). Ve výkupnách, které jsou předmětem dotazu dochází pouze 
k výkupu nebezpečných odpadů od různých původců, které jsou 
následně odesílány k odstranění nebo využití oprávněnými osobami beze 
změny chemických či fyzikálních (popř. biologických) vlastností odpadů 
oproti vstupu, nevzniká tento odpad v souvislosti s provozovaným 
zařízením. Ve vztahu k IRZ tedy nevzniká povinnost sledovat 
množství předávaných odpadů (100 tun za každou provozovnu) a 
množství znečišťujících látek v těchto odpadech.  
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Závěr 
 

� Každá provozovna musí být ve vztahu ke vzniku ohlašovací 
povinnosti do IRZ vyhodnocena jednotlivě. Neohlašuje se za celou 
organizaci. 
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INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Ohlašování za rok 2009 – specifické případy 

 
Otázky a odpovědi č. 4 - Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ 
 
 
© Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, 2010. 

 
 

Upozornění 
Informace uvedené v tomto dokumentu se striktně vztahují k plnění 
ohlašovacích povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 
25/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná 
se pouze o ilustrativní popisy a nikoli kompletní výčet ohlašovacích povinností 
za konkrétní provozovny.  
 
Obsah dokumentu nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností 
vyplývajících z jiných právních předpisů.  
 
Dokument jako celek nebo jeho části nelze bez souhlasu Ministerstva životního 
prostředí jakýmkoli způsobem komerčně využívat. 
 
 
 
 
 
 


