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Vymezení problému č. 1 

V rámci běžné činnosti zařízení v provozovně dochází k únikům kyanidů 
do vody v celkovém množství 40 kg/rok. V ohlašovacím roce došlo 
k havarijní situaci, při které uniklo přímo do recipientu 25 kg kyanidů. 
Ohlašovací práh pro úniky kyanidů do vody je stanoven na 50 kg/rok. 
Vzniká v tomto případě provozovateli povinnost ohlásit úniky kyanidů do 
vody do IRZ, i když množství běžných úniků ohlašovací práh nedosáhlo? 
 

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. 

Výše uvedené 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. 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. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: 
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění. 

- 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 
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(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 pouze 
v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.  

Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ 
nahlásit do 31.3.2010. 
 

Havarijní únik kyanidů do vody 

Předmětem dotazu je havarijní únik kyanidů z provozovny do vody v množství 
25kg. Běžné úniky kyanidů z provozovny za celý rok dosáhly 40kg. Ohlašovací 
práh pro úniky kyanidů do vody je 50 kg/rok.  

V tomto případě je v nutné vycházet z definice pojmu „únik“ (článek 2) ve vazbě 
na vymezení rozsahu ohlašovací povinnosti (článek 5) nařízení č. 166/2006/ES. 
„Únik“ je definován jako: „jakékoliv zavedení znečišťujících látek do životního 
prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, 
pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, 
odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez 
konečného čištění odpadních vod“.  

Havarijní úniky jsou veškeré úniky, které nejsou úmyslné, pravidelné nebo 
nepravidelné a které vzniknou v důsledku neřízeného vývoje během provozování 
činností na lokalitě provozovny. 

� Ohlašované úniky představují celkové úniky v důsledku všech 
úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností  
na lokalitě provozovny.  

� Celkové úniky kyanidů do vody z provozovny činily za rok 65 kg 
(25 kg + 40 kg).  

� Hodnota 65kg/rok se bude porovnávat s ohlašovacím prahem, 
který je pro úniky do vody 50kg/rok. Ohlašovací práh byl 
evidentně překročen.  

Závěr 

� Vzhledem k tomu, že součet pravidelných a havarijních úniků kyanidů 
do vody  z provozovny překročil stanovený ohlašovací práh, vzniká 
provozovateli za daný ohlašovací rok povinnost hlásit do IRZ.  

� V rámci ohlašování uvede provozovatel údaj o množství havarijního 
úniku kyanidů do vody. 
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Vymezení problému č. 2  

V provozovně došlo k havarijní situaci zařízení, při které uniklo do půdy 
200kg toluenu. K žádnému jinému úniku toluenu do půdy v průběhu 
ohlašovacího roku nedošlo.   Ohlašovací práh pro úniky toluenu do půdy 
je stanoven na 200kg/rok. Vzniká v tomto případě provozovateli 
povinnost ohlásit do IRZ množství toluenu jako úniky do půdy?  

 
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. 

Výše uvedené 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. 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. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: 
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění. 

- 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 



www.irz.cz  

 7

(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací 
povinnost.  

 

Havarijní únik toluenu do půdy 

Předmětem dotazu je havarijní únik toluenu do půdy v množství 200kg. 
K žádnému jinému úniku toluenu do půdy v ohlašovacím roce nedošlo.  
Ohlašovací práh pro úniky toluenu do půdy je stanoven na 200kg/rok. 

V tomto případě je v nutné vycházet z definice pojmu „únik“ (článek 2) ve vazbě 
na vymezení rozsahu ohlašovací povinnosti (článek 5) nařízení o E-PRTR. „Únik“ 
je definován jako: „jakékoliv zavedení znečišťujících látek do životního prostředí 
v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné 
nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování 
nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného 
čištění odpadních vod“.  

Havarijní úniky jsou veškeré úniky, které nejsou úmyslné, pravidelné nebo 
nepravidelné a které vzniknou v důsledku neřízeného vývoje během provozování 
činností na lokalitě provozovny. 

� Ohlašované úniky představují celkové úniky v důsledku všech 
úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností  
na lokalitě provozovny.  

� Celkové úniky toluenu do půdy z provozovny činily za rok 200 
kg.  

� Hodnota 200kg/rok se bude porovnávat s ohlašovacím prahem, 
který je pro toluen v únicích do půdy 200kg/rok. Ohlašovací 
práh byl dosažen. 

� Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího 
prahu. 

Závěr 

� Vzhledem k tomu, že množství toluenu v úniku do půdy pouze dosáhlo 
stanovený ohlašovací práh, nevznikla provozovateli povinnost ohlásit 
do IRZ množství uniklé znečišťující látky do půdy.  
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Vymezení problému – č. 3 

Vzniká ohlašovací povinnost provozovateli železniční trati, na které 
došlo v důsledku havárie vlakové soupravy k úniku znečišťujících látek 
do půdy? Množství některých uniklých látek do půdy bylo vyšší než 
stanovené ohlašovací prahy. Odtěžením kontaminované zeminy vzniklo 
4t nebezpečných odpadů. Vlaková souprava patří jinému právnickému 
subjektu než trať. Odtěžení zeminy prováděla sanační společnost.  

 
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. 

Výše uvedené 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. 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. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: 
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění. 

- 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 
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(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 pouze 
v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.  

Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ 
nahlásit do 31.3.2010. 
 
 
Ohlašovací povinnost provozovatele železniční trati při havarijní situaci 
na trati 
 
Předmětem dotazu je havárie na železniční trati. Při havárii došlo k únikům 
znečišťujících látek do půdy a následně ke vzniku nebezpečného odpadu. 
Provozovatel trati a provozovatel prostředku, který měl havárii, jsou dva odlišné 
subjekty. Další subjekt (sanační společnost) provedl sanaci kontaminované 
zeminy (množství vzniklého nebezpečného odpadu bylo 4t). Při úniku do půdy 
byly překročeny ohlašovací prahy u některých znečišťujících látek a byl překročen 
ohlašovací práh pro nebezpečný odpad (2t/rok).  
 
Havarijní únik do půdy z železniční soupravy 
 
V IRZ se sledují i havarijní úniky znečišťujících látek. To vyplývá z definice 
pojmu "únik". Celkové množství úniku látky tak tvoří množství, které bylo 
vypuštěno v rámci běžné činnosti zařízení a množství, které bylo případně 
vypuštěno v rámci nepravidelných nebo havarijních stavů. Pokud dojde k 
havarijní situaci v provozovně musí být množství látky uniklé při havarijním 
úniku započteno do celkového množství látky vypuštěného (do příslušné složky 
životního prostředí) v průběhu celého ohlašovacího roku.   
 
� Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje 

přesně zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází 
k únikům nebo přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy.  

 
� V případě havarijního úniku na železniční trati se tento únik nedá 

vztáhnout ke konkrétní provozovně. Železniční soupravu nelze 
považovat za stacionární technickou jednotku.  

 
� Havarijní únik z mobilních prostředků, které se pohybují po železnici 

se může odehrát na různých místech (lokalitách). Mobilní prostředky 
provozují často jiné subjekty (provozovatelé) než samotnou trať. 
Nejsou splněna definiční kritéria provozovny (jeden provozovatel, 
zařízení, jedna lokalita).  
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Nebezpečné odpady vzniklé při sanaci místa havárie železniční soupravy 
 
V IRZ se sleduje:  

- množství přenosů odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu 
(článek 5 Nařízení č. 166/2006/ES) a  

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

 
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. 
 

� Při sanaci místa havárie vznikají nebezpečné odpady. Nejedná 
se ovšem o odpady vzniklé přímo nebo v přímé souvislosti 
s činností provozovaných zařízení v provozovně. 

 
Závěr 

� Množství znečišťujících látek uniklých do půdy při havárii na 
železniční soupravy nemusí být provozovatelem trati ani 
provozovatelem soupravy do IRZ ohlášeno i přesto, že došlo 
k překročení ohlašovacího prahu pro jednotlivé znečišťující látky. 
Nebyly splněny základní předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti 
do IRZ.  

 
� Množství nebezpečných odpadů, které vznikly při sanaci (odtěžení 

kontaminované zeminy) místa havárie železniční soupravy na trati, 
nemusí být provozovatelem trati, provozovatelem soupravy ani 
sanační společností do IRZ ohlášeno i přesto, že došlo k překročení 
ohlašovacího prahu pro nebezpečné odpady. Nebyly splněny základní 
předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ. 
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Vymezení problému č. 4 

Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ společnosti, která se zabývá 
odstraňováním následků havárií dopravních prostředků v různých 
lokalitách a při této činnosti odstranila v roce 2009 dohromady více jak 
2t nebezpečného odpadu?  
 
 

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. 

Výše uvedené 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. 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. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: 
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění. 

- 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 
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povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení 
ohlašovacího prahu. 

    
 
Ohlašovací povinnost firmy odstraňující následky havárií dopravních 
prostředků 
 
Předmětem dotazu je činnost společnosti, která zasahuje na místech, kde došlo 
k havárii dopravních prostředků. Při haváriích dochází k únikům znečišťujících 
látek nejčastěji do půdy (případně vody či ovzduší). Sanací místa havárie 
následně vznikají i nebezpečné odpady (za rok 2009 dohromady vzniklo při 
zásazích více než 2t nebezpečného odpadu). Místa havárií jsou různá (po celé 
ČR).  
 
Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje přesně 
zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází k únikům nebo 
přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy. 
 

� Společnost odstraňující následky havárií zasahuje na různých 
místech (podle potřeby) po celém území ČR. Není tedy naplněno 
kritérium přesně umístěné provozovny.    

 
Odpad, který musí být sledován 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. 
 

� Při sanaci místa havárie vznikají nebezpečné odpady. Nejedná 
se ovšem o odpady vzniklé přímo nebo v přímé souvislosti 
s činností provozovaných zařízení v provozovně. 

 
Závěr 
 

� Společnosti, která sanuje místa zasažená haváriemi dopravních 
prostředků a při této činnosti jí vzniklo více než 2t 
nebezpečného odpadu za rok nevzniká ohlašovací povinnost do 
IRZ. 

� Činnost sanační společnosti neprobíhá v rámci jedné 
provozovny, uskutečňuje se na různých místech (v závislosti na 
vzniku havárie) a odpady nevznikají přímo nebo v přímé 
souvislosti s činností provozovaných zařízení v provozovně. 
Nebyly splněny základní předpoklady pro vznik ohlašovací 
povinnosti do IRZ. 
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Vymezení problému č. 5 

 
V provozovně došlo k mimořádné havarijní situaci na zařízení. 
Důsledkem havárie byl vznik 8t nebezpečného odpadu. Likvidaci havárie 
provádí smluvně zajištěná firma. V přímé souvislosti s běžným provozem 
zařízení vzniká pouze 1,5 t nebezpečného odpadu za rok. 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 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. 

Výše uvedené 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. 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. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení: 
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností 
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a 
mohly by ovlivnit emise a znečištění. 

- 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. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení 
ohlašovacího prahu. 

    
 
Ohlašovací povinnost za nebezpečné odpady vzniklé při havárii 

Předmětem dotazu je ohlašovací povinnost za nebezpečný odpad (8 tun), který 
vznikl v důsledku havárie na zařízení v provozovně. V přímé souvislosti s běžným 
provozem zařízení vzniká pouze 1,5 t nebezpečného odpadu za rok. Havárii 
v provozovně odstraňuje jiný subjekt než je provozovatelem provozovny.  
 

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

� Nebezpečný odpad (8 tun) vzniklý havárií zařízení vznikl 
v přímé souvislosti s činností zařízení.  

� Celkové množství odpadu pro porovnání s ohlašovacím prahem 
je 9,5 tun (8t + 1,5t). Ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 
je 2t/rok. Ohlašovací práh byl evidentně překročen.  

� Ohlašovací povinnost plní provozovatel provozovny.  

 

Závěr 

� Vzhledem k tomu, že celkové množství nebezpečného odpadu vzniklé 
z provozovaných zařízení překročilo stanovený ohlašovací práh, 
vzniká provozovateli ohlašovací povinnost do IRZ.  
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2 Ohlašování množství odpadu vznikajícího 
stavebním firmám na stavbách  
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Vymezení problému 

Stavební firma realizuje v průběhu roku na různých místech stavební 
práce. Po dokončení stavby staveniště vždy zaniká a stavební firma na 
místě výstavby neprovozuje dále žádnou činnost.  

Množství nebezpečného i ostatního odpadu z realizovaných staveb 
(v součtu za jednotlivé stavby) překračuje příslušné ohlašovací prahy 
pro ohlašování množství odpadů do integrovaného registru znečišťování 
(více jak 2 t nebezpečných odpadů, více jak 2000 t ostatních odpadů). 
Jiné ohlašovací prahy překročeny nejsou. Vzniká uvedené firmě 
povinnost ohlašovat údaje o množství odpadů do integrovaného registru 
znečišťování (IRZ)? 
 

 
Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do 
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími 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. 

Uvedené 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 (v jedné lokalitě),  
- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,   
- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací 

rok. 

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). 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. Z definice pojmu „zařízení“ dále 
vyplývá, že se jedná o stacionární technickou jednotku. 

Provozovna může být tedy určena: 

- přítomností zařízení (stacionárních technických jednotek) 
a souvisejících činností,  

- provozovatelem (fyzická nebo právnická osoba) a  
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- lokalitou (zeměpisné umístění provozovny).     
 
Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých 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. Důležitým aspektem vzniku ohlašovací 
povinnosti je tak mimo jiné existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi.  

Naplnění výše uvedených definičních znaků provozovny ve vztahu k takovému 
druhu území jako je lokalita  výstavby objektů pro následnou průmyslovou 
(zemědělskou, obchodní) činnost, je třeba posuzovat velmi podrobně a na 
základě individuálních případů.  

Obecně jedna stavební firma v průběhu roku působí na různých lokalitách (na 
různých stavbách). Stavební stroje a technologie, z jejichž činnosti by mohly 
vznikat úniky či přenosy se  přesunují mezi jednotlivými stavbami.  

� U stavebních strojů a technologií, které se přesouvají mezi 
jednotlivými stavbami, není naplněno hledisko, že technologické 
jednotky jsou stacionární, působí v jedné lokalitě v rámci 
provozovny jednoho provozovatele.  

� Stavební firma vybudované objekty (ani technologické jednotky 
v nich) nevlastní ani následně neprovozuje (není provozovatelem 
provozovny). Po dokončení stavby staveniště zaniká a stavební 
firma staveniště opouští. 

Stavební firma by tedy obtížně mohla provést ohlášení do IRZ za ohlašovací rok 
(s ohledem na aspekt ohlašovací jednotky, jejího přesného geografického 
umístění a rovněž s ohledem na mobilitu provozovaných zařízení), protože by 
musela uvádět jako místo vzniku odpadu provozovny, ve kterých neprovozuje 
žádná zařízení. Z uvedených důvodů by bylo velmi problematické ohlašovat 
vzniklé odpady za jednotlivá staveniště do IRZ.  

 

Závěr 

� Stavební firma množství odpadů vznikající na jednotlivých 
dočasných stavbách v různých lokalitách nemá povinnost do IRZ 
ohlašovat.  

� Odlišná situace může nastávat v případě provozovny, kterou přímo 
stavební firma provozuje, a kde může být například upravován 
stavební materiál,  provozovány jednotky na úpravy kovových 
součástí staveb, jednotky na povrchové úpravy materiálů či drtící 
jednotky. Při činnosti takovéto provozovny může docházet ke 
vzniku ohlašovací povinnosti, neboť například činností 
stacionárních jednotek na úpravu stavebního materiálu může 
vznikat odpad, jehož množství by bylo třeba ve vztahu k IRZ 
vyhodnocovat (množství odpadů i zastoupení jednotlivých látek v 
odpadech). 
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3 Ohlašování infekčního odpadu vznikajícího 
z provozu nemocnic do IRZ 



www.irz.cz  

 19

Vymezení problému  

V rámci provozu nemocnice vznikne za rok 2009 100t nebezpečného 
odpadu. Z toho 98t tvoří nebezpečný (infekční) odpad (jehly, obvazy, 
jednorázové pleny, jednorázové oděvy, sklo, …) z ordinací, operačních 
sálů, lůžkové a ambulantní části nemocnice. 2t nebezpečného odpadu 
vznikly z činnosti energetického centra, strojovny a ČOV nemocnice.  
Musí provozovatel nemocnice započítat množství infekčního odpadu do 
celkového množství a plnit ohlašovací povinnost za nebezpečné odpady 
do integrovaného registru znečišťování (IRZ), protože došlo k překročení 
určeného ohlašovacího prahu pro nebezpečné odpady (2t/rok)? Jiné 
ohlašovací prahy (pro úniky nebo přenosy) překročeny nebyly).  
 
 

Řešení 

Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do 
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími 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. 

Výše uvedené 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. 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). Provozovnu provozuje 
provozovatel (definovaný v nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES a 
zákoně č. 25/2008 Sb.).  

- 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 
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(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací 
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení 
ohlašovacího prahu.  

 
Nemocnice jako provozovna podle zákona č. 25/2008 Sb. 

Nemocnice jsou zařízeními, ve kterých je poskytována především léčebná 
a ošetřovatelská péče. K zajištění hlavní funkce nemocnice se ovšem v jejich 
areálech nachází technologické zázemí (např. energetická centra, kotelny, 
spalovny, strojovny, dílny atd.). Z tohoto důvodu nemocnice mohou 
naplňovat definici provozovny ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb. 

� Nemocnice mohou naplňovat definiční znaky provozovny podle 
zákona č. 25/2008 Sb.  

 

Ohlašovací povinnost nemocnice do IRZ 

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána 
určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům 
znečišťujících látek v odpadech nebo odpadních vodách nebo k produkci odpadů.  

Provozovatel nemocnice se musí zaměřit na oblasti které IRZ pokrývá a zjistit 
zda v provozovně nedochází k překročení stanovených ohlašovacích prahů.  

� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou: 

o překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky 
(v únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních 
vodách a v odpadech - příloha II nařízení o E-PRTR a příloha 
č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo  

o je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 
tun ostatního odpadu mimo provozovnu. 

� Ohlašují se údaje se pouze v případě překročení ohlašovacích 
prahů. 

� Ohlašuje se v případě překročení jakéhokoli ohlašovací prahu.  

� Množství úniků nebo přenosů ohlašuje provozovatel 
provozovny. 

 
V rámci provozu nemocnice vzniklo za rok 2009 100t nebezpečného odpadu. 
Z toho 98t tvoří nebezpečný (infekční) odpad (jehly, obvazy, jednorázové pleny, 
jednorázové oděvy, rukavice, sklo, infekční biologický materiál …) z ordinací, 
operačních sálů, lůžkové a ambulantní části nemocnice. 2t nebezpečného odpadu 
vznikly z činnosti energetického centra a strojovny nemocnice. 
 

� V IRZ se v oblasti odpadů sledují  
o přenosy odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo 

provozovnu (článek 5 nařízení č. 166/2006/ES - ohlašovací prahy 
2 t/rok nebezpečných odpadů a 2000 t/rok ostatních odpadů) a 

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



www.irz.cz  

 21

� Odpad, který musí být pro  účely IRZ sledován (jak z hlediska 
množství, tak složení) 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. 

� Vzhledem k tomu, že zmíněný infekční odpad nevzniká přímo 
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, 
nemusí být jeho roční množství (98 tun) započítáváno do 
celkového množství nebezpečného odpadu, které bude 
porovnáváno s ohlašovacím prahem pro ohlašování do IRZ. 

� 2tuny nebezpečného odpadu z energetického centra a strojovny 
nemocnice jsou pro IRZ relevantní, nicméně nebyl překročen 
ohlašovací práh. Byl pouze vyrovnán.  

 
 
  

Závěr 
 
� Provozovatel nemocnice pro účely IRZ bude porovnávat 

s ohlašovacím prahem pro nebezpečné odpady, pouze ty odpady, 
které vznikly provozem energetického centra, strojovny a ČOV. 
Vzhledem k tomu, že z jejich provozu vznikly celkově 2t 
nebezpečného odpadu, nebyl překročen ohlašovací práh. 

 

� 98 tun infekčního odpadu nevzniklo přímo nebo v přímé souvislosti s 
činností provozovaných zařízení. Jeho roční množství nemusí být 
započítáváno do celkového množství nebezpečného odpadu, které 
bude porovnáváno s ohlašovacím prahem pro ohlašování do IRZ. 

 

� Provozovateli nemocnice, která byla předmětem výše uvedeného 
dotazu, ohlašovací povinnost do IRZ za rok 2009 nevznikla, protože 
nedošlo k překročení žádných ohlašovacích prahů. 
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4 Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ 
provozovatelem čerpací stanice   
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Vymezení problému 

Společnost provozuje síť čerpacích stanic pohonných hmot v různých 
lokalitách. Při činnosti čerpacích stanic dochází zejména k únikům 
znečišťujících látek do ovzduší, přenosům znečišťujících látek 
v odpadních vodách mimo provozovnu, vzniku ostatních a nebezpečných 
odpadů. Na některých čerpacích stanicích vzniklo za rok více než 2t 
k nebezpečného odpadu. Jiné prahy nebyly překročeny. Je čerpací 
stanice považována za provozovnu ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb. a 
vzniká provozovateli čerpacích stanic 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. 

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

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady: 
- provozovnu (v jedné lokalitě),  
- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,   
- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací 

rok. 

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). 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. Z definice pojmu „zařízení“ dále 
vyplývá, že se jedná o stacionární technickou jednotku. 

Provozovna může být tedy určena: 

- přítomností zařízení (stacionárních technických jednotek) 
a souvisejících činností,  

- provozovatelem (fyzická nebo právnická osoba) a  
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- lokalitou (zeměpisné umístění provozovny).     
 

Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné existence 
provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. 

Čerpací stanice jako provozovna podle zákona č. 25/2008 Sb. 

Čerpací stanice tvoří zejména podzemní (nadzemní) skladovací nádrže, čerpací 
systém, potrubní systém, výdejní stojany na pohonné hmoty, skladovací 
prostory, záchytné jímky (vany), zařízení na čištění odpadních vod, odkalovací a 
případně další technické vybavení.  

� Čerpací stanice je možné považovat za provozovny ve smyslu 
zákona č. 25/2008 Sb.  

Ohlašované údaje 

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých dochází k : 
- únikům znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy nebo  
- přenosům znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu nebo  
- přenosům odpadních vodách mimo provozovnu nebo  
- přenosům odpadů (ostatních nebo nebezpečných) mimo provozovnu.  

� Množství úniků a přenosů musí být vyhodnoceno za jednotlivé 
provozovny (nikoli za všechny čerpací stanice dohromady). 

 

Provozovatel čerpací stanice pohonných hmot se musí zaměřit na oblasti které 
IRZ pokrývá a zjistit zda v provozovně nedochází k překročení stanovených 
ohlašovacích prahů. 

� Do IRZ se ohlašuje pouze v případě překročení ohlašovacích 
prahů. 

Na některých čerpacích stanicích provozovatele došlo za rok 2009 ke vzniku více 
než 2t nebezpečného odpadu. Jiné ohlašovací prahy překročeny nebyly.  

� Odpad, který musí být sledován pro  účely IRZ (jednak 
z hlediska přenosu nebezpečného a ostatního odpadu přes 
hranice provozovny a také z hlediska přenosu znečišťujících 
látek v odpadech) je odpad vznikající přímo nebo v přímé 
souvislosti s činností provozovaných zařízení.  

� Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti  
s činností provozovaných zařízení  v provozovně není nutné z 
hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ do množství 
odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem, 
zahrnovat. 

Při vlastním provozu čerpací stanice PHM je možné očekávat odpady jako: kaly 
ze dna nádrží na ropné látky, odpad z nádrže na úkapy, absorpční činidla, kal 
z odlučovačů olejů, zaolejovaná voda z odlučovačů olejů, filtrační materiály        
a další.  

� Pro účely IRZ se nezapočítává odpad, který do kontejnerů na 
nebezpečný odpad odloží fyzické osoby přímo na čerpací stanici 
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(např. nádoba na oleje, který si řidič zakoupí, ihned doplní 
a obal odloží).  

 

Závěr 

� Čerpací stanice je možné považovat za provozovny ve smyslu zákona 
č. 25/2008 Sb. 

� Pro účely IRZ je třeba sledovat množství úniků a přenosů za 
jednotlivé provozovny. 

� Pokud došlo k překročení některého z ohlašovacích prahů musí být 
údaje ohlášeny do IRZ.  
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5 Obce a plnění ohlašovací povinnosti do 
IRZ   
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Vymezení problému 

Obec zajišťuje svoz odpadů od občanů. Roční množství odpadů 
obce překračuje 2t nebezpečných odpadů i 2000t ostatních odpadů. Plní 
ohlašovací povinnost za takto svezené odpady do IRZ obec? Obec ještě 
provozuje sběrný dvůr.  
 

 
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. 

 

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

- provozovnu (v jedné lokalitě),  

- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,   

- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný 
ohlašovací rok. 

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). Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako  „zeměpisné 
umístění provozovny“.  Z definice pojmu „zařízení“ dále vyplývá, že se jedná o 
stacionární technickou jednotku. 

Provozovna může být tedy určena: 

- přítomností zařízení (stacionárních technických jednotek) 
a souvisejících činností,  

- provozovatelem (fyzická nebo právnická osoba) a  

- lokalitou (zeměpisné umístění provozovny).     
 
� Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je 

vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních 
technických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících 
látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních 
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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.  

 
Ohlašovací povinnost obce do IRZ 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, 
který provozuje přesně zeměpisně umístěnou provozovnu, kterou tvoří zařízení 
(stacionární technické jednotky) a související činnosti. Z této provozovny dochází 
k únikům a přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy. 
 
Obec zajišťuje svoz odpadů od občanů prostřednictvím svozových vozů. Množství 
svezeného odpadu překračuje ohlašovací prahy pro nebezpečný i ostatní odpad 
podle nařízení č. 166/2006/ES.  
 

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

� Činnost - svoz komunálního odpadu od občanů - nenaplňuje dikci 
zákona č. 25/2008 Sb. ve vztahu k vymezení provozovny jako 
základní ohlašovací jednotky ani ve vztahu k provozovateli, který 
do IRZ ohlašuje.  

� Odpad produkují občané (podnikatelské subjekty), nikoli obec 
činností zařízení v konkrétní provozovně. Obec zajišťuje svoz 
odpadu z různých lokalit. Z tohoto důvodu není možné určit jako 
místo původu odpadu přesně lokalizovatelnou provozovnu. 

� Za provozovnu obce ve vztahu k možnému plnění ohlašovací je 
třeba považovat sběrný dvůr.   

 

Závěr 

� Obec může plnit ohlašovací povinnost do IRZ v případě, že je přímo 
provozovatelem konkrétní provozovny (např. sběrného dvora, 
kompostárny, zařízení pro nakládání s odpady, zdroje tepla atd.) 
a při činnosti provozovny došlo k překročení ohlašovacích prahů 
pro úniky nebo přenosy.  

� Většinou je ovšem provozovatelem subjekt obcí vlastněný 
(zřízený), nikoli přímo obec. Plnění ohlašovací povinnosti je vždy 
na subjektu, který provozovnu přímo provozuje.   
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6   Parkoviště a ohlašovací povinnost do IRZ 
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Vymezení problému 

Součástí parkoviště je odlučovač ropných látek (tzv. lapol). Z odlučovače  
byly za předchozí rok vyvezeny 4t nebezpečného odpadu (katalogového 
čísla 13 05 07* - zaolejovaná voda z odlučovačů oleje). Plní ohlašovací 
povinnost do IRZ provozovatel parkoviště, když množství nebezpečného 
odpadu překročilo ohlašovací práh (2t/rok)?  

 
 

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. 

 

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

- provozovnu (v jedné lokalitě),  

- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,   

- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný 
ohlašovací rok. 

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). 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. Z definice pojmu „zařízení“ 
dále vyplývá, že se jedná o stacionární technickou jednotku. 

Provozovna může být tedy určena: 

- přítomností zařízení (stacionárních technických jednotek) a 
souvisejících činností,  

- provozovatelem (fyzická nebo právnická osoba) a  

- lokalitou (zeměpisné umístění provozovny).     
 
Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána 
určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technických jednotek), při 
které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v 
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odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo 
provozovnu.   

� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně 
(viz definice v nařízení o E-PRTR a zákoně č. 25/2008 Sb.) 
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v 
únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách 
nebo v odpadech - příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více 
než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo 
provozovnu.  

� Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení 
příslušných ohlašovacích prahů.  

 
Odlučovač ropných látek na parkovišti 
 
Předmětem dotazu je parkoviště v jehož areálu funguje odlučovač ropných látek, 
z něhož byly za rok 2009 vyvezeny 4t nebezpečného odpadu.  
 

� Odpad, který musí být sledován pro  účely IRZ je pouze 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 do množství odpadu zahrnovat ani analyzovat z 
hlediska údaje přenosů znečišťujících látek v odpadech. 

� Pokud odpad v odlučovačích ropných látek vzniká pouze z provozu 
motorových vozidel na parkovišti (odlučovače slouží často zejména 
pro havarijní záchyt ropných látek), pak tyto odpady nejsou z 
hlediska IRZ relevantní a nemusí být započítávány do množství 
nebezpečných odpadů, které bude porovnáváno s prahem 2t/rok 
(prahová hodnota pro nebezpečné odpady). 

� Provozovatel parkoviště, jemuž se v odlučovači ropných látek za 
rok zachytilo více než 4 t odpadu, nemusí tuto skutečnost do IRZ 
ohlašovat.  

 

 



www.irz.cz  

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   Domovy seniorů a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému 

Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel domova seniorů (resp. 
ústavu sociální péče)? Za rok 2009 vzniklo ošetřovatelskou činností 80 
t/nebezpečného odpadu (jednalo se především o jehly, jednorázové 
pleny, inkontinenční pomůcky, jednorázové oděvy, obvazy, nepoužitelná 
léčiva atd.). V domově seniorů je provozována plynová kotelna. 
Provozem kotelny v areálu domova  nebyly překročeny žádné ohlašovací 
prahy.  
 

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. 

 

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

- provozovnu (v jedné lokalitě),  

- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,   

- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný 
ohlašovací rok. 

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). Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako  „zeměpisné 
umístění provozovny“.  Z definice pojmu „zařízení“ dále vyplývá, že se jedná o 
stacionární technickou jednotku. 
 

Ohlašovací povinnost do IRZ 

Údaje do IRZ se zasílají za provozovnu, v níž je vykonávána určitá činnost, při 
které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v 
odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů.  

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

� Ohlašuje se pouze v případě překročení ohlašovacích prahů. 

� Množství úniků a přenosů musí být vyhodnoceno za jednotlivé 
provozovny. 

Ohlašované údaje 

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých dochází k : 
- únikům znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy nebo  
- přenosům znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu nebo  
- přenosům odpadních vodách mimo provozovnu nebo  
- přenosům odpadů (ostatních nebo nebezpečných) mimo provozovnu. 

 
Ohlašovací povinnost domova seniorů 

Předmětem dotazu je domov seniorů. Hlavním účelem domova seniorů je  
poskytování sociálních a zdravotních služeb klientům. Činností domova seniorů 
vzniklo za rok 2009 80t nebezpečného odpadu. Kromě toho je v domově seniorů 
provozována plynová kotelna. Jiné stacionární technické jednotky se v domově 
nenacházejí.  
 

� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou 
překročeny ohlašovací prahy pro úniky nebo přenosy. 

 
� Odpad podléhající ohlašování do IRZ je odpad vznikající přímo 

nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.  
 

� Vzhledem k tomu, že zmíněný infekční odpad (jehly, obvazy, 
jednorázové pleny a další infekční materiály) nevzniká přímo 
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, 
nemusí být jeho roční množství (v dotazu specifikováno na 80 
tun) započítáváno do celkového množství nebezpečného 
odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem pro 
ohlašování do IRZ. 

 
� Plynovou kotelnu je možné považovat za stacionární technickou 

jednotku. Úniky a přenosy z této jednotky je třeba 
vyhodnocovat a v případě překročení příslušných ohlašovacích 
prahů údaje nahlásit do IRZ. Podle dotazu ovšem k žádnému 
překročení ohlašovacích prahů činností kotelny nedošlo. 
Ohlašovací povinnost do IRZ tedy nevznikla.  
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8 Odpad s obsahem azbestu vzniklý při 
výměně střechy a ohlašování do IRZ 
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Vymezení problému  

Vztahuje se ohlašovací  povinnost do IRZ na stavební firmu, která v roce 
2009 provedla výměnu střech u různých subjektů a při těchto výměnách 
vznikl nebezpečný odpad obsahující azbest v množství vyšším než je 
stanovený ohlašovací práh pro azbest?  

 
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. 

 
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). 

- 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. Důležitým aspektem 
vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se 
zeměpisnými souřadnicemi. 

- Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy 
odpadů.   

- 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 

Údaje do IRZ se zasílají za provozovnu, v níž je vykonávána určitá činnost, při 
které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v 
odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů.  
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� Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v 
provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé 
ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v 
přenosech v odpadních vodách nebo v odpadech - příloha II 
nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 
145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny 
nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo 
provozovnu.  

� Ohlašuje se pouze v případě překročení ohlašovacích prahů. 
 
Ohlašování odpadu z výměny střechy s obsahem azbestu do IRZ                     

Předmětem dotazu je vznik ohlašovací povinnosti pro stavební firmu, která 
provedla výměnu střech různým subjektům, přičemž vznikl odpad s obsahem 
azbestu vyšším než je stanovený ohlašovací práh podle nařízení vlády č. 
145/2008 Sb. (ohlašovací práh pro azbest v odpadech předávaných mimo 
provozovnu je stanoven na 10 kg/rok). 

 

� Předpokladem vzniku ohlašovací povinnosti je překročení 
stanovených ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy, které 
pocházejí z konkrétní provozovny nacházejících se v jedné lokalitě. 

� Stavební firma provedla popisované stavební práce (výměnu 
střechy) různým subjektům v různých lokalitách.  

� Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatel provozovny.  

� Množství úniků a přenosů musí být vyhodnoceno za jednotlivé 
provozovny. 

� Stavební firmy by musely uvádět jako místo vzniku odpadu 
provozovny, ve kterých neprovozují žádnou činnost. 

 

Nebezpečný odpad s obsahem azbestu vznikl v důsledku výměny střešní krytiny.  

� Podle 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 jsou chemické látky sledovány u odpadů, které vznikají 
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. 

� Odpad z výměny střešní krytiny nevznikl přímo nebo v přímé 
souvislosti s činností provozovaných zařízení. Pro účely IRZ není 
nutné takto vzniklý odpad sledovat a případně ohlašovat. 

 

Závěr 

� Stavební firmě, které při opravách střech jiných subjektů v různých 
lokalitách vznikl za rok 2009 nebezpečný odpad obsahující azbest 
v množství větším než je stanovený ohlašovací práh, ohlašovací 
povinnost do IRZ vzhledem k odůvodnění uvedeném výše, nevznikla. 
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9 Odpady z údržby zařízení a plnění 
ohlašovací povinnosti do IRZ 
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Vymezení problému 

Plní ohlašovací povinnost za rok 2009 do IRZ papírna (kapacita nad 20 
tun denně), která nepřekročila žádný ohlašovací práh pro znečišťující 
látky v únicích nebo přenosech, ale vzhledem k výměně oleje provedené 
při údržbě zařízení (papírenského stroje) překročila ohlašovací práh pro 
nebezpečné odpady (2t/rok)?  
 

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. 

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

- 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 a 
půdy, v přenosech v odpadních vodách a v odpadech - příloha II nařízení o E-
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PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je 
přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo 
provozovnu. 
 
Nebezpečný odpad z údržby papírenského stroje   

Předmětem dotazu je provozovna, ve které je prováděna činnost výroba papíru 
nad 20 tun denně (dle nařízení o E-PRTR se jedná o činnost 6 b) - Průmyslové 
závody na výrobu papíru a lepenky a jiných primárních výrobků ze dřeva (jako je 
dřevotříska, dřevovláknité desky a překližka). Tato činnost musí být následně 
uvedena ve formuláři pro ohlašování do IRZ jako hlavní.  

� Papírna splňuje definici provozovny podle zákona č. 25/2008 
Sb. (resp. nařízení č. 166/2006/ES).  

� Provozovatel papírny, proto musí vyhodnotit, zda nejsou 
splněny podmínky pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ. 

� K překročení prahových hodnot pro úniky nebo přenosy látek 
podle dotazu nedošlo. Nedošlo rovněž k překročení 
ohlašovacího prahu pro množství ostatního odpadu  (2000 
t/rok). 

 
Z problematiky ohlašování odpadů do IRZ by se ovšem mohla uvedené 
provozovny týkat povinnost sledovat množství nebezpečných odpadů a v případě  
překročení ohlašovacího prahu pro nebezpečný odpad (2 tuny/rok) ohlašovat 
množství nebezpečných odpadů do IRZ.  
 
Z dotazu vyplývá, že celkové množství nebezpečných odpadů (včetně započítání 
odpadního oleje z údržby zařízení) vzniklých v souvislosti s provozem zařízení 
bylo větší než 2t/rok.  
 

� Odpad, který musí být sledován 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 pro účely plnění ohlašovací 
povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně 
započítávat do množství nebezpečného odpadu, které bude 
porovnáváno s ohlašovacím prahem. 

� Odpad vznikající údržbou provozovaných zařízení je z hlediska 
ohlašování do IRZ relevantní.  

� Nebezpečné odpady v podobě olejů z papírenského stroje a další 
odpady vznikající údržbou zařízení je třeba započítávat do 
množství nebezpečných odpadů, které se bude porovnávat s 
ohlašovacím prahem 2 t/rok. 

 
Závěr 

 
� Odpad vznikající údržbou nebo opravou provozovaných zařízení je 

z hlediska ohlašování do IRZ relevantní. 
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� V souvislosti s provozem zařízení v papírně vzniklo celkem více než 
2t nebezpečných odpadů za rok.  

 
� Provozovatel papírny musí množství nebezpečných odpadů ohlásit 

do IRZ.  
 
� Jiné údaje o únicích nebo přenosech provozovatel hlásit nemusí, 

protože nedošlo k překročení ohlašovacích prahů.  
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© 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 nelze bez souhlasu Ministerstva životního prostředí jakýmkoli 
způsobem komerčně využívat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


