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1.0 Úvod 
 

Problematiku integrované prevence lze podle dopadu na podniky rozdělit na tři části:  

První část (zákon č. 76/2002 Sb.) se zabývá integrovaným povolením a povinnými subjekty jsou 

provozovatelé zařízení uvedených v příloze č. 1 (blíže kapitola 3.0). Vzhledem k tomu, že tato problematika se 

nedotýká většiny podnikatelských subjektů, je záležitost integrovaného povolení popsána stručně s příslušnými 

odkazy na podrobnější informace. 

 

 
Druhá část se zabývá IRZ - integrovaným registrem znečišťování (blíže kapitola 4.0). Problematiku upravuje 

přímo použitelný předpis Evropských společenství. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, 

zkráceně nařízení o E-PRTR ((E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register - Evropský registr 

úniků a přenosů znečišťujících látek). Toto nařízení doplňuje zákon č. 25/2008 Sb. a nařízení vlády č. 

145/2008 Sb.  

Povinnými subjekty jsou provozovatelé provádějící činnost podle přílohy I nařízení o E-PRTR (příloha č. 2) 

nebo provozovatelé provádějící činnost podle přílohy zákona 25/2008 Sb. (příloha č. 6). Provozovatelé těchto 

činností musí sledovat látky v únicích (do ovzduší, vody a půdy) a přenosech v odpadních vodách v rozsahu 

přílohy II nařízení o E-PRTR (příloha č. 3) a sledovat množství produkovaných odpadů (stanoven ohlašovací 

práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2000 t/rok). V případě překročení stanovených 

hodnot ohlašovacích prahů, musí provozovatel splnit ohlašovací povinnost.  

 

Kromě uvedených povinností je třeba zohlednit požadavky národní legislativy (zákon č. 25/2008 Sb. a NV č. 

145/20008 Sb.) u těch látek a údajů, které nespecifikuje ke sledování nařízení o E-PRTR.  

Konkrétně to znamená:  
- sledování dvou látek v únicích navíc oproti nařízení o E-PRTR – styren a formaldehyd (ohlašovací prahy 

pro tyto dvě látky určuje NV č. 145/20008 Sb.),  

- sledování látek v odpadech (v rozsahu stanoveném nařízením o integrovaném registru znečišťování, 

protože nařízení o E-PRTR tuto povinnost neobsahuje),  

- sledování látek v přenosech v odpadních vodách, které nejsou stanoveny nařízením o E-PRTR (ohlašovací 

prahy pro tyto látky určuje nařízení o integrovaném registru znečišťování).  

 

V případě překročení stanovených hodnot ohlašovacích prahů, musí dotčený provozovatel (tj. provozovatelé 

činností z přílohy č. 2 nebo přílohy č. 6) splnit ohlašovací povinnost do IRZ! 

 

 

Třetí část řeší způsob plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostření – Integrovaný systém plnění 

ohlašovacích povinností - ISPOP. Více v kapitole 4.6 

 

 

Seznam souvisejících předpisů je uveden v kapitole 10.0. 
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2.0 Základní pojmy  
 

Pro účely zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci znečišťování (tj. pro bod 3.0) se 
rozumí: 
(§ 2 zákona 76/2002 Sb.) 

a) zařízením  stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností 

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

technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k zákonu 

probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění, nejde-li o 

stacionární technickou jednotku používanou k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků 

a procesů; za zařízení se považuje i stacionární technická jednotka, ve které neprobíhá 

žádná z činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu, jestliže pro ni bylo požádáno o vydání 

integrovaného povolení, 

 
b) znečištěním lidskou činností přímo či nepřímo způsobené vniknutí látek, vibrací, hluku, tepla nebo jiných 

forem neionizujícího záření do ovzduší, vody nebo půdy, které může být škodlivé pro 

zdraví člověka nebo zvířat nebo může nepříznivě ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo 

může vést ke škodám na hmotném majetku nebo může omezit či zabránit využívání hodnot 

životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, 

 
c) emisí  přímé nebo nepřímé vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování hluku, tepla nebo jiných 

forem neionizujícího záření ze zařízení do životního prostředí, 

 
d) emisním limitem nejvýše přípustná emise vyjádřená množstvím, koncentrací, hmotnostním tokem nebo 

jinou specifickou veličinou, která nesmí být během jednoho či několika časových období 

překročena; emisní limity mohou být též stanoveny pro určité skupiny, druhy či kategorie 

látek, zejména pro ty, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu, 

 
e) nejlepšími dostupnými technikami ("BAT") nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a 

způsobů jejich provozování, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako 

základu pro stanovení emisních limitů a dalších závazných podmínek provozu zařízení, 

jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich 

nepříznivé dopady na životní prostředí jako celek, přičemž 

1. technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, 

vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu, 

2. dostupnými technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v 

příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s 

ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných 

podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České 

republice, 

3. nejlepšími se rozumí nejúčinnější techniky z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí jako celku; 

při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 k zákonu, 
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f) standardem kvality životního prostředí souhrn požadavků stanovených na základě zvláštních právních 

předpisů (Například zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský 

zákon) které musí životní prostředí splňovat v daném čase a místě, 

 

g) integrovaným povolením rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení a které se vydává 

namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních 

právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v 

oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují, 

 

h) provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která skutečně provozuje nebo bude 

provozovat zařízení; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za 

provozovatele zařízení vlastník zařízení, 

 

i) podstatnou změnou změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné 

nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy 

považuje 

1. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje 

prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k zákonu, 

2. změna provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu zpracovávajícího v zařízení 

uvedeném v příloze č. 1 k zákonu pouze ostatní odpad, která se dotkne tepelného 

zpracování nebezpečného odpadu, 

3. změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z 

úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 odst. 5 zákona) nebo 

vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení 

provedeného na základě § 18 odst. 2 písm. d) zákona, 

 

j) referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách dokument, jenž je výsledkem výměny 

informací uspořádané na úrovni Evropské unie podle čl. 13 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU, je vypracován pro určené činnosti a popisuje zejména 

použité techniky, současné úrovně emisí a spotřeby, zvažované techniky pro určení 

nejlepších dostupných technik, jakož i závěry o nejlepších dostupných technikách a 

jakékoli nově vznikající techniky, se zvláštním přihlédnutím ke kritériím uvedeným v 

příloze č. 3 k zákonu, 

 

k) závěry o nejlepších dostupných technikách dokument obsahující části referenčního dokumentu o 

nejlepších dostupných technikách stanovící závěry o nejlepších dostupných technikách, 

jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami, související monitorování, související úrovně spotřeby a případně 

příslušná sanační opatření, 

 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: září 2016 Část E, kapitola 2.0, strana 3 
 

l) úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami rozsah úrovní emisí získaný za běžných 

provozních podmínek použitím nejlepší dostupné techniky nebo kombinací nejlepších 

dostupných technik, jak jsou popsány v závěrech o nejlepších dostupných technikách, 

vyjádřeny jako průměr za určitý časový usek za specifikovaných referenčních podmínek, 

 

m) nově vznikající technikou nová technika průmyslové činnosti, která by mohla v případě, že bude vyvinuta 

ke komerčním účelům, poskytovat buď vyšší obecnou úroveň ochrany životního prostředí, 

nebo alespoň stejnou úroveň ochrany životního prostředí a vyšší úspory nákladů než 

stávající nejlepší dostupné techniky, 

 

n) půdou  svrchní vrstva zemské kůry, která se nachází mezi pevným skalním podložím a zemským 

povrchem; půda je složena z minerálních částic, organické hmoty, vody, vzduchu a živých 

organismů, 

 

o) nebezpečnými látkami látky nebo směsi vymezené v čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 

 

p) základní zprávou informace o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami. 

 

 
 

Pro účely zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a nařízení 
Evropského parlamentu č. 166/2006 (tj. pro bod 4.0): 
(článek 2 nařízení EU 166/2006) 

Zařízení stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených v příloze 

č. 2, 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. 

Provozovna jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická 

osoba. 

Provozovatel jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která provozovnu provozuje nebo řídí, nebo v 

případech, kdy tak stanoví vnitrostátní právní předpisy, osoba, na kterou byly převedeny 

rozhodující ekonomické pravomoci nad technickým fungováním provozovny. 

Znečišťující látka látka nebo skupina látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví 

z důvodu svých vlastností a zavedení do životního prostředí. 

Únik jakékoli 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. 

Přenos mimo lokalitu přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek v 

odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny. 
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3.0 Integrované povolení  
 

Nový přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí 96/61/EC o IPPC a do 

českého právního řádu je transponován zákonem č. 76/2002 Sb., v platném znění (dále jen "zákon"). Hlavním 

cílem je ochrana životního prostředí jako celku před průmyslovým a zemědělským znečištěním regulací 

provozu vybraných zařízení.  

 
Účelem zákona je, v souladu s právem Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 

listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), dosáhnout vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí jako celku (zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí) uplatněním integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího činnostmi uvedenými v příloze 

č. 1.  

 
Zákon o integrované prevenci:  

a) stanovuje povinnosti provozovatelů zařízení, 

b) upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného 

povolení, 

c) stanovuje působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona, 

d) upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost 

technických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách, 

e) stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem, 

f) upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah. 

 

Tento zákon se nevztahuje na 

a) znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek do životního prostředí, 

b) vypouštění radioaktivních látek do životního prostředí a emisní limity stanovené pro tyto látky podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření)  

c) nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 153/2000 Sb., 

o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty). 

 

Seznam zařízení, k jejichž provozu je nutné integrované povolení, je uveden v příloze č. 1. Vzhledem k 

tomu, že se povinnost získání integrovaného povolení týká poměrně malého počtu zařízení, není problematika 

integrovaného povolení dále podrobně popisována. V tomto bodě je uveden pouze stručný přehled 

jednotlivých kroků a povinností. 

 

3.1 Žádost o vydání integrovaného povolení  
(§ 3, 3a zákona) 

 
Žádost o vydání integrovaného povolení (dále jen "žádost") podává provozovatel zařízení místně příslušnému 

krajskému úřadu:  

a) v elektronické podobě, nebo 

b) v listinné a elektronické podobě. 
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Řízení o vydání integrovaného povolení je zahájeno dnem, v němž byla žádost doručena úřadu, v případě 

podání uvedeném pod písmenem b) dnem, kdy byla úřadu doručena žádost v listinné podobě. 

 
V případě podání podle písmene a) si může úřad v odůvodněných případech, zejména z technických důvodů, 

vyžádat podklady, které jsou součástí žádosti, v listinné podobě. Tento požadavek musí s odůvodněním a 

přiměřenou lhůtou sdělit žadateli do 20 dnů ode dne doručení žádosti. Po dobu vyřizování tohoto požadavku se 

řízení o vydání integrovaného povolení přerušuje. 

 
V případě podání podle písmene b) může úřad v odůvodněných případech, zejména z technických a 

ekonomických důvodů, upustit od elektronické podoby mapových, obrazových nebo grafických podkladů, 

které jsou součástí žádosti. 

 
Úřad do 20 dnů ode dne doručení žádosti ověří, zda žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti (bod 

3.1.1) a zda je zařízení v žádosti vymezeno v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou (č. 288/2013 Sb.). 

Jestliže úřad nevyzve provozovatele zařízení v této lhůtě k doplnění žádosti, považuje se žádost za úplnou. 

Úřad může vyzvat provozovatele zařízení k doplnění kopií žádosti v listinné podobě nebo v elektronické 

podobě na elektronických nosičích dat podle počtu účastníků řízení a dotčených správních úřadů. 

 
Pokud úřad po uplynutí uvedené lhůty 20 dnů v průběhu řízení dojde k závěru, že bez dalšího doplnění žádosti 

není možné pokračovat v řízení, vyzve provozovatele zařízení k jejímu doplnění. S doplněním žádosti musí být 

seznámeni všichni účastníci řízení. 

 

Předběžná informace o žádosti: 

Před podáním žádosti úřad poskytne provozovateli zařízení na jeho žádost předběžnou informaci o 

předepsaných náležitostech žádosti a o vymezení zařízení v žádosti v souladu se zákonem a prováděcím 

právním předpisem. 

 

3.1.1 Obsah žádosti  
(§ 4, 4a zákona) 
Žádost musí obsahovat: 

a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo osoby, pokud je 

přiděleno,  

b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, adresu 

místa trvalého pobytu, popřípadě adresu určenou pro doručování, je-li provozovatelem zařízení fyzická 

osoba, která není podnikatelem,  

c) popis zařízení, identifikační údaje o umístění činnosti (obec, katastrální území, parcelní číslo, popř. 

označení stavby), popř. kategorii zařízení, pokud je uvedena v příloze č. 1 a určení hlavní činnosti,  

d) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až c), e) až l) a p) všeobecně srozumitelným způsobem,  

e) popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií, které se v zařízení používají nebo jsou jím 

produkovány,  

f) seznam a popis zdrojů emisí a zdrojů hluku, vibrací a neionizujícího záření a popis dalších vlivů zařízení, 

jejich vlastností, účinků na životní prostředí a zdraví lidí a předpokládaného množství emisí do 

jednotlivých složek životního prostředí,  



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: září 2016 Část E, kapitola 3.0, strana 3 
 

g) charakteristiku stavu území (zejména popis stávající imisní situace a stávajícího stavu znečištění půdy a 

podzemních vod), kde je nebo má být zařízení umístěno, včetně vymezení základních střetů v území,  

h) popis technologie a dalších technik k předcházení vzniku emisí, a kde to není možné, k omezení emisí 

znečišťujících životní prostředí,  

i) popis opatření k předcházení vzniku, k přípravě opětovného použití, recyklaci a využití odpadů, které v 

zařízení vznikají,  

j) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí vypouštěných do 

životního prostředí,  

k) porovnání stávajícího nebo uvažovaného zařízení s nejlepšími dostupnými technikami,  

l) popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru, jako například 

hospodárné využívání energie, předcházení haváriím (například zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, § 

40 a 41 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách) a omezování jejich případných následků, vyloučení rizik případného 

znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejícího ze zařízení po ukončení jeho 

činnosti v co největší možné míře,  

m) návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění (§ 13 zákona), včetně vyhodnocení 

souladu návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách, případně i včetně odborného posouzení (§ 

14 odst. 5 zákona), 

n) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly vydány podle zvláštních právních předpisů 

(například zákon č. 100/2001 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 59/2006 Sb.), a podklady k nim, pokud mohou 

nahrazovat údaje uvedené v tomto odstavci,  

o) podklady, které jsou vyžadovány pro vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů podle zvláštních 

právních předpisů (například zákon č. 86/2002 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., zákon 

č. 185/2001 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 Sb.) a integrované povolení je má 

nahradit, pokud již nejsou obsaženy v náležitostech uvedených pod písmeny a) až n), 

p) přehled případných náhradních řešení k navrhovaným technikám a opatřením prověřených 

provozovatelem zařízení, 

q) základní zprávu (§ 4a zákona), pokud je provozovatel zařízení povinen zajistit její vypracování. 

 

Úřad a příslušné správní úřady jsou povinny poskytovat provozovateli zařízení na jeho písemnou žádost 

dostupné informace o stavu životního prostředí v území dotčeném provozem zařízení.  

Vyhláška č. 288/2013 Sb. stanovuje vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění. Vzor žádosti je též k 

dispozici na doprovodném CD. 

 

Základní zpráva (§ 4a zákona) 
Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny nebezpečné látky, které mohou 

způsobit znečištění půdy a podzemních vod (například příloha č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách) v místě zařízení, je 

provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy a předložit základní zprávu úřadu ke 

schválení jako součást žádosti. 

Základní zpráva musí obsahovat informace, které jsou zapotřebí k určení stavu znečištění půdy a podzemních 

vod, aby bylo možno učinit kvantifikované srovnání se stavem při úplném ukončení provozu zařízení podle § 

15a zákona. Náležitosti základní zprávy stanovuje vyhláška č. 288/2013 Sb. 
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Základní zprávu mohou zpracovávat pouze odborně způsobilé osoby podle § 3 zákona o geologických pracích 

(zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích). Při zpracovávání základní zprávy postupují tyto odborně způsobilé 

osoby podle zákona o geologických pracích. 

 

Pro zpracování základní zprávy lze využít dokumenty týkající se znečištění půdy a podzemních vod v místě 

zařízení, zpracované podle jiných právních předpisů (například zákon č. 59/2006 Sb., zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na 

půdě, vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků a vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a 

vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek). 

 

3.1.2 Odborná podpora výkonu státní správy  
(§ 5, 5a zákona) 
Ministerstvo životního prostředí zajistí odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence  

prostřednictvím jím řízené příspěvkové organizace (dále jen "agentura").  

CENIA, česká informační agentura životního prostředí: http://www.cenia.cz 

CENIA vznikla dne 1.4. 2005 z Českého ekologického ústavu. Základní účel CENIA je syntetický výzkum v 

oblasti ekologie a péče o ŽP a odborná podpora výkonu státní správy zejména v oblasti integrované prevence.  

 

Informační systém IPPC: http://www.env.cz/ippc. 

 

Informační systém integrované prevence (§ 5a zákona): 

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje 

ministerstvo, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. 

Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke 

zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle tohoto zákona. 

V informačním systému integrované prevence jsou pro účely zveřejnění vedeny tyto údaje: 

a) stručné shrnutí údajů ze žádosti, 

b) Seznam odborně způsobilých osob včetně vydaných osvědčení o zápisu, 

c) jednotný zkušební řád a požadavky na rozsah odborných znalostí, jejichž prokázání je podmínkou zápisu 

do Seznamu odborně způsobilých osob, 

d) vyjádření odborně způsobilé osoby, 

e) rozhodnutí o žádosti, o změně integrovaného povolení, o sloučení integrovaných povolení, o zrušení 

integrovaného povolení a o vynětí zařízení z režimu tohoto zákona, 

f) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o žádosti, 

g) informace o udělených výjimkách z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 

h) ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení, 

i) změny provozovatelů zařízení, 

j) úplná znění integrovaných povolení, 

k) zprávy o kontrolách, 

l) seznam zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení podle zákona, a jejich provozovatelů, 

m) informace o závěrech o nejlepších dostupných technikách a referenčních dokumentech o nejlepších 

dostupných technikách, 

http://www.cenia.cz/
http://www.env.cz/ippc
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n) informace o povinnostech České republiky vyplývajících z právních předpisů Evropské unie v oblasti 

integrované prevence a omezování znečištění, 

o) další informace z oblasti integrované prevence v rámci České republiky a Evropské unie. 

 

3.1.3 Odborně způsobilá osoba  
(§ 6, 6a-b zákona) 
Odbornou způsobilostí se pro účely zákona rozumí pověření právnické osoby nebo fyzické osoby MŽP k 

poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona, a to zapsáním do Seznamu odborně způsobilých osob. 

MŽP po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle oblasti jejich 

působnosti zapíše s uvedením věcně vymezeného rozsahu odborné způsobilosti do Seznamu odborně 

způsobilých osob právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která prokáže způsobilost podle (dále jen "odborně 

způsobilá osoba"). O provedení tohoto zápisu vydá ministerstvo odborně způsobilé osobě osvědčení. Seznam 

odborně způsobilých osob ministerstvo zveřejňuje ve Věstníku ministerstva a prostřednictvím informačního 

systému integrované prevence. Pokud fyzická nebo právnická osoba nebyla na základě žádosti zapsána do 

Seznamu odborně způsobilých osob, ministerstvo ji o tom sdělením uvědomí do 15 dnů ode dne zjištění 

skutečnosti, na jejímž základě zápis nebyl proveden. 

 

K žádosti fyzické nebo právnické osoby o zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob musí být doloženy 

podklady, ze kterých vyplývá 

a) dostatečná odborná úroveň pro danou kategorii činnosti, zejména v oblasti integrované prevence a 

omezování znečištění a nejlepších dostupných technik, 

b) dostatečné technické, administrativní a organizační zázemí, 

c) nezbytný počet zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, znalostmi a 

schopnostmi, jde-li o právnickou osobu, nebo odborná praxe v oboru, odpovídající vysokoškolské 

vzdělání, znalosti a schopnosti, jde-li o fyzickou osobu, 

d) kategorie činností podle přílohy č. 1 k zákonu, pro něž je žádáno o zápis do Seznamu odborně způsobilých 

osob, 

e) bezúhonnost fyzické osoby nebo zaměstnanců právnické osoby podle písmene c). 

 

Fyzickou nebo právnickou osobu lze zapsat do Seznamu odborně způsobilých osob pouze ze předpokladu, že 

fyzická osoba nebo zaměstnanci právnické osoby uvedení v písm. c) prokázali odborné znalosti z oblastí v 

působnosti tohoto zákona, zejména použití nejlepších dostupných technik, použití emisních limitů, 

používaných technik a jejich dopadů na životní prostředí, a rovněž znalostí právních předpisů upravujících 

ochranu životního prostředí v rozsahu příslušných kategorií činností a souvisejících aspektů technické ochrany 

životního prostředí. Odborné znalosti jsou prokazovány zkouškou před příslušnou komisí složenou ze zástupců 

ministerstva, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. 

 

Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství podle oblasti 

jejich působnosti vypracuje podrobnější požadavky na rozsah odborných znalostí, jejichž prokázání je 

podmínkou zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob, pro jednotlivé kategorie činností podle přílohy č. 1 

k tomuto zákonu. Tyto požadavky a jednotný zkušební řád ministerstvo zveřejní prostřednictvím informačního 

systému integrované prevence. 
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Odborně způsobilá osoba má povinnost vykonávat činnost, k níž je pověřena, tak, aby nedošlo ke střetu zájmů, 

nesmí zejména poskytovat vyjádření u zařízení, které sama provozuje nebo které provozuje osoba jí ovládaná 

nebo ji ovládající, nebo u zařízení, pro které se podílela na vypracování žádosti. 

 

Odborně způsobilá osoba je povinna oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení o provedení 

zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 

Zápis do Seznamu odborně způsobilých osob je platný na dobu určitou, nejdéle na dobu 5 let. Žádost o zápis 

do Seznamu odborně způsobilých osob lze podat opakovaně. 

 

Platnost zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob se prodlužuje nejdéle o dalších 5 let, pokud odborně 

způsobilá osoba nadále splňuje podmínky pro výkon činnosti odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona a 

požádá o prodloužení platnosti zápisu alespoň 6 měsíců před uplynutím stanovené doby jeho platnosti. 

Ministerstvo o prodloužení zápisu vydá odborně způsobilé osobě osvědčení. Odborně způsobilá osoba, které 

nebyl zápis prodloužen, může znovu požádat o prodloužení zápisu nejdříve po uplynutí 1 roku. 

 

V případě zveřejnění nového referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách, nových závěrů o 

nejlepších dostupných technikách nebo jejich změn může ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zemědělství 

a Ministerstvem průmyslu a obchodu provést ověření odborné způsobilosti u všech odborně způsobilých osob 

zapsaných v Seznamu odborně způsobilých osob s rozsahem odborné způsobilosti, který zahrnuje danou 

kategorii činností podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Odborná způsobilost je ověřována zkouškou před 

příslušnou komisí složenou ze zástupců ministerstva, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

zemědělství. Odborně způsobilé osoby jsou povinny prokázat odborné znalosti z oblastí v působnosti tohoto 

zákona ve vazbě na zveřejněné dokumenty uvedené ve větě první. Ministerstvo písemně sdělí dotčeným 

odborně způsobilým osobám termín zkoušky alespoň 30 dnů předem. 

 

Odborně způsobilá osoba je povinna podrobit se kontrole výkonu činnosti. Kontrolu odborně způsobilých osob 

provádí ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství 

podle oblasti jejich působnosti. 

 

Ministerstvo vymaže odborně způsobilou osobu ze Seznamu odborně způsobilých osob, pokud tato osoba 

a) zanikne, jde-li o právnickou osobu, nebo zemře či je prohlášena za mrtvou, jde-li o fyzickou osobu, 

b) pozbude odbornou způsobilost podle § 6 odst. 3 zákona, 

c) poruší opakovaně nebo závažným způsobem povinnost uvedenou v § 6 odst. 7 zákona, 

d) při ověření odborné způsobilosti podle odstavce 3 neprokáže požadované odborné znalosti, nebo 

e) při kontrole výkonu činnosti podle odstavce 4 jsou zjištěny závažné nedostatky. 

Odborně způsobilá osoba, která byla vymazána ze Seznamu odborně způsobilých osob na základě písm. c) až 

e), může opětovně podat žádost o zápis do Seznamu odborně způsobilých osob pro tutéž kategorii činnosti 

podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu nejdříve po uplynutí 3 let ode dne jejího výmazu ze Seznamu odborně 

způsobilých osob. 
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3.1.4 Účastníci řízení  
(§ 7 zákona) 

Účastníky řízení o vydání integrovaného povolení jsou vždy : 

a) provozovatel zařízení,  

b) vlastník zařízení, není-li provozovatelem zařízení 

c) obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,  

d) kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,  

e) občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy nebo hospodářské komory, 

jejichž předmětem činnosti je prosazování a ochrana profesních zájmů nebo veřejných zájmů podle 

zvláštních právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, zákon č. 17/1992 Sb.), dále obce nebo kraje, na jejichž území 

může toto zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásily úřadu do 8 dnů 

ode dne zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti podle § 8 zákona.  

 

Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 

201/2012 Sb. o ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 254/2001 Sb. o 

vodách, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární 

péči), není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v předchozím odstavci.  

 

3.1.5 Rozeslání žádosti a její zveřejnění  
(§ 8 zákona) 

Úřad do 7 dnů ode dne, kdy žádost shledá úplnou, ji zašle k vyjádření:  

a) účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,  

b) příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů (například 

zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb., zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 

254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči) a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,  

c) státu, jehož životní prostředí může být významně nepříznivě ovlivněno provozem zařízení, (dále jen 

"dotčený stát").  

 

Úřad současně prostřednictvím informačního systému integrované prevence, na své úřední desce a na úřední 

desce obce, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno, zajistí zveřejnění stručného shrnutí údajů podle 

§ 4 odst. 1 písm. d) zákona a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, 

popřípadě kopie. Úřad a obec tyto informace vyvěsí na portálu veřejné správy a na svých úředních deskách na 

dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat úřadu své vyjádření k žádosti.  

 

3.1.6 Vyjádření příslušných správních úřadů a účastníků řízení  
(§ 9 zákona) 

Příslušný správní úřad zašle úřadu nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti své vyjádření, které musí 

obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších 

závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení.  

Další účastníci řízení mohou zaslat úřadu svá vyjádření ve stejné lhůtě.  
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3.1.7 Vyjádření odborně způsobilé osoby  
(§ 11 zákona) 

Úřad si může k posouzení žádosti vyžádat zpracování odborného vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných 

technik nebo ve zvláště složitých případech k celé žádosti. Odborné vyjádření může zpracovávat pouze 

odborně způsobilá osoba podle § 6 (bod 3.1.3). O tomto postupu informuje úřad neprodleně účastníky řízení. 
 
Vyjádření odborně způsobilé osoby k použití nejlepších dostupných technik musí minimálně obsahovat 

a) porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami, 

b) posouzení návrhu závazných podmínek provozu zařízení včetně vyhodnocení jejich souladu se závěry o 

nejlepších dostupných technikách a jejich technické splnitelnosti a 

c) vyhodnocení odborného posouzení podle § 14 odst. 5 zákona, pokud bylo předloženo, v případech podle § 

14 odst. 6 a 7 zákona stanovisko k určení nejlepších dostupných technik. 

 

Odborně způsobilá osoba zašle odborné vyjádření úřadu do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržela. Pokud úřad 

neshledá důvody k vrácení vyjádření k dopracování, do 5 pracovních dnů od jeho obdržení jej zveřejní 

prostřednictvím informačního systému integrované prevence a na své úřední desce po dobu 15 dnů. 

 

Úřad může odborné vyjádření vrátit odborně způsobilé osobě k dopracování do 5 pracovních dnů od jeho 

obdržení. Odborně způsobilá osoba vyjádření dopracuje podle pokynů úřadu do 10 dnů ode dne, kdy jí bylo 

vráceno. Dopracované odborné vyjádření úřad zveřejní neprodleně po jeho obdržení. 

 

3.1.8 Ústní jednání o žádosti  
(§ 12 zákona) 

Úřad může po uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 nebo 3 zákona nebo v případě postupu podle § 11 odst. 1 zákona 

po obdržení odborného vyjádření nařídit k projednání žádosti ústní jednání. K ústnímu jednání úřad může 

přizvat kromě účastníků řízení též odborně způsobilou osobu, Českou inspekci životního prostředí (dále jen 

„inspekce“) a příslušné správní úřady. Úřad nařídí ústní jednání vždy, požádá-li o to účastník řízení. Vyžádal-li 

si úřad k posouzení žádostí zpracování odborného vyjádření, může se ústní jednání konat až po uplynutí doby, 

po kterou bylo odborné vyjádření zveřejněno na úřední desce úřadu podle § 11 odst. 3 zákona. 

 
Účastník řízení může požádat o provedení ústního jednání ve lhůtě pro zaslání vyjádření podle § 9 odst. 1 a 3 

zákona nebo v případě vyžádání odborného vyjádření ve lhůtě pro jeho zaslání úřadu podle § 11 odst. 3 

zákona. 

 

3.1.9 Rozhodnutí o žádosti  
(§ 13 zákona) 

Úřad o žádosti provozovatele zařízení rozhodne ve lhůtě do 45 dnů ode dne uplynutí lhůty podle § 9 odst. 1 

zákona. Využije-li úřad postup podle § 11 zákona, pak lhůta pro rozhodnutí o žádosti běží ode dne obdržení 

odborného vyjádření.  

Pokud po projednání žádosti úřad zjistí, že záměr provozovatele zařízení uvedený v jeho žádosti nesplňuje 

požadavky tohoto zákona a zvláštních právních předpisů nebo že závazné podmínky navržené pro provoz 

zařízení jsou z technických důvodů nesplnitelné, žádost o vydání integrovaného povolení zamítne. 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: září 2016 Část E, kapitola 3.0, strana 9 
 

Nejsou-li dány důvody pro zamítnutí žádosti, úřad na podkladě výsledků projednání žádosti vydá integrované 

povolení, které kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje: 

a) firmu nebo název, anebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo osoby, pokud je 

přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, 

b) jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, trvalý 

pobyt, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem, 

c) popis zařízení a popis umístění zařízení, 

d) podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen 

„závazné podmínky provozu“), 

e) výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které 

se nahrazují integrovaným povolením. 

 

V závazných podmínkách provozu úřad stanoví 

a) emisní limity, 

b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka 

pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti a podmínky zajišťující při úplném ukončení provozu 

zařízení navrácení místa provozu zařízení do stavu v souladu s požadavky § 15a zákona, 

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady a opatření ke 

sledování odpadů, které v zařízení vznikají, 

d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy,  

podzemních a povrchových vod, 

e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s 

ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení, 

f) opatření pro hospodárné využívání surovin a energie, 

g) opatření pro předcházení haváriím8) a omezování jejich případných následků, 

h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například 

uvedení zařízení do provozu, zkušební provoz podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon), poruchy 

zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení),  

i) způsob monitorování emisí technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, 

včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) 

zákona též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a 

referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 

j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k 

zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku, 

k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu 

pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní 

kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení; v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) 

zákona též shrnutí výsledků monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími 

dostupnými technikami, 

l) postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k zabránění emisím do půdy a podzemních 

vod a způsoby monitorování půdy a podzemních vod v souvislosti s příslušnými nebezpečnými látkami, které 
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se mohou na daném místě vyskytovat, a s ohledem na možnost znečištění půdy a podzemních vod v místě 

zařízení, 

m) podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů; tyto podmínky mohou být nahrazeny odkazem na 

jiné právní předpisy (například vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

oblastech, vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových). 

 

Součástí odůvodnění integrovaného povolení je i vypořádání připomínek k žádosti obsažených ve vyjádřeních, 

a to v plném rozsahu. Úřad v odůvodnění integrovaného povolení rovněž uvede, na základě jakých závěrů o 

nejlepších dostupných technikách a referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách byly uloženy 

závazné podmínky provozu. V případě udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami podle § 14 odst. 5 zákona musí odůvodnění integrovaného povolení obsahovat konkrétní důvody 

pro udělení této výjimky, včetně závěrů odborného posouzení, a odůvodnění závazných podmínek provozu 

stanovených na základě udělené výjimky. 

 

Závazné podmínky provozu uložené úřadem musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by 

jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením. Tato rozhodnutí, stanoviska, 

vyjádření a souhlasy nelze po vydání integrovaného povolení vydat podle zvláštních právních předpisů. 

 

Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají použití nejlepších dostupných 

technik v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Ministerstva zemědělství, případně dalších 

technických aspektů provozu zařízení souvisejících s těmito nejlepšími dostupnými technikami, zašle 

ministerstvo odvolání nebo rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení včetně tohoto rozhodnutí 

Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zemědělství podle oblasti jejich působnosti k posouzení, 

zda došlo k pochybení při použití příslušných závěrů o nejlepších dostupných technikách a referenčního 

dokumentu o nejlepších dostupných technikách při stanovení závazných podmínek provozu. Tyto ústřední 

správní úřady zašlou své vyjádření do 15 dnů ode dne obdržení odvolání nebo rozkladu proti vydanému 

rozhodnutí. Tato vyjádření jsou podkladem pro vydání rozhodnutí ministerstva nebo ministra životního 

prostředí o odvolání nebo rozkladu. 

 

Pokud se důvody odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti týkají podmínek souvisejících s ochranou 

veřejného zdraví, zašle ministerstvo odvolání nebo rozklad a kopii žádosti k vydání integrovaného povolení 

včetně tohoto rozhodnutí Ministerstvu zdravotnictví, které se k odvolání nebo rozkladu vyjádří z hlediska 

ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví zašle své vyjádření do 15 dnů ode dne obdržení odvolání 

nebo rozkladu proti vydanému rozhodnutí. Toto vyjádření je podkladem pro vydání rozhodnutí ministerstva 

nebo ministra životního prostředí o odvolání nebo rozkladu. 
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3.1.10 Způsob stanovení závazných podmínek provozu  
(§ 14-15a zákona) 

Úřad stanoví emisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 k zákonu, pokud jsou ze zařízení 

vypouštěny, a další emisní limity, které se stanovují na základě jiných právních předpisů (například zákon č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zákon č. 166/1999 Sb. veterinární zákon). Úřad může též 

stanovit emisní limity pro jiné skupiny nebo kategorie znečišťujících látek a příslušné limity pro hluk, vibrace 

a neionizující záření (zákon č. 258/2000 Sb.). Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu 

(zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami), úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny 

jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu. Emisní limity mohou být 

doplněny nebo nahrazeny ekvivalentními parametry nebo jinými technickými opatřeními, která zajistí 

rovnocennou úroveň ochrany životního prostředí. 

 

Emisní limity pro znečišťující látky a příslušné limity pro vibrace, hluk, teplo nebo jiné formy neionizujícího 

záření se vztahují obvykle k místu, kde emise vycházejí ze zařízení. K ředění před místem, kde emise opouští 

zařízení, se při stanovení emisních limitů nepřihlíží. V případě výpustí odpadních vod do kanalizace úřad při 

určování emisního limitu příslušného zařízení může přihlédnout k čisticímu efektu čistírny odpadních vod za 

předpokladu, že je zaručena rovnocenná úroveň ochrany životního prostředí jako celku a že výsledkem není 

větší znečištění životního prostředí. 

 

Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních limitů, úřad vychází z nejlepších dostupných 

technik a použije závěry o nejlepších dostupných technikách, aniž by však předepisoval použití jakékoli 

konkrétní metody či technologie. Takto stanovené závazné podmínky provozu nesmí být mírnější než 

podmínky provozu, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů (například zákon č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zákon č. 166/1999 Sb. veterinární zákon).  

 

Úřad stanoví emisní limity, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně emisí 

spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších 

dostupných technikách, a to jedním z těchto způsobů 

a) stanovením emisních limitů, které nepřekračují úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami; 

tyto emisní limity jsou vyjádřeny za stejné období jako úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami nebo za období kratší a za totožných referenčních podmínek, nebo 

b) stanovením jiných emisních limitů, než jsou hodnoty uvedené v písmeni a), pokud jde o hodnoty, období a 

referenční podmínky. 

Použije-li se postup podle písmene b), úřad nejméně jednou ročně posoudí výsledky monitorování emisí s 

cílem zajistit, aby emise za běžných provozních podmínek nepřekračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími 

dostupnými technikami. 

 

Úřad může v konkrétních případech stanovit mírnější emisní limity, než je stanoveno v předchozím odstavci. 

Postup lze použít, pouze pokud odborné posouzení předložené provozovatelem prokáže, že v jeho důsledku 

nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, celkově bude dosaženo vysoké úrovně ochrany životního 

prostředí a že by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v závěrech 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: září 2016 Část E, kapitola 3.0, strana 12 
 

o nejlepších dostupných technikách vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro životní 

prostředí, a to z důvodů 

a) zeměpisné polohy daného zařízení nebo místních podmínek životního prostředí, nebo 

b) technické charakteristiky daného zařízení. 

Náležitosti obsahu odborného posouzení stanovuje vyhláška č. 288/2013 Sb. 

 

Při stanovení požadavků na monitorování emisí úřad vychází z požadavků na monitorování, které jsou 

popsány v závěrech o nejlepších dostupných technikách, pokud existují. Úřad stanoví minimální frekvenci 

monitorování tak, aby bylo zajištěno pravidelné monitorování půdy alespoň jedenkrát za 10 let a pravidelné 

monitorování podzemních vod jedenkrát za 5 let, není-li toto monitorování založeno na systematickém 

hodnocení rizika znečištění. 

 

Úřad může ke zkoušení a použití nově vznikajících technik udělit dočasnou výjimku z emisních limitů v 

celkové délce nepřesahující 9 měsíců, je-li po uplynutí uvedené lhůty používání techniky buď zastaveno, nebo 

se při činnosti dosáhne alespoň úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami. 

 

Do přijetí rozhodnutí podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o závěrech o 

nejlepších dostupných technikách na úrovni Evropské unie se pro účely stanovení závazných podmínek 

provozu použijí závěry o nejlepších dostupných technikách z referenčních dokumentů o nejlepších dostupných 

technikách přijatých Evropskou komisí před 6. lednem 2011. 

 

Úřad v integrovaném povolení stanoví provozovateli zařízení, který nemůže dosáhnout s použitím nejlepších 

dostupných technik standard kvality životního prostředí, povinnost uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění 

standardu kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu. 

Úřad stanoví v integrovaném povolení v případě, kdy je standard kvality životního prostředí mírnější, než jsou 

požadavky, které se obvykle dosahují s použitím nejlepší dostupné techniky, závazné podmínky provozu tak, 

aby odpovídaly možnosti použití nejlepších dostupných technik. 

 

Ukončení provozu zařízení (§ 15a zákona):  

Ukončení provozu zařízení nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně 

znečištění. Provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, který nebude 

představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

 

Při úplném ukončení provozu zařízení posoudí provozovatel zařízení zejména stav znečištění půdy a 

podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením. 

Pokud zařízení oproti stavu uvedenému v základní zprávě způsobilo významné znečištění půdy nebo 

podzemních vod těmito nebezpečnými látkami, učiní provozovatel zařízení kroky nezbytné k odstranění 

znečištění tak, aby bylo dané místo uvedeno do stavu popsaného v základní zprávě. Za tímto účelem lze 

zohlednit technickou proveditelnost takových opatření. 

 

Provozovatel zařízení po úplném ukončení provozu zařízení v případě, že znečištění půdy a podzemních vod v 

daném místě představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí v důsledku povolených 
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činností prováděných provozovatelem zařízení před schválením základní zprávy, přijme nezbytná opatření k 

odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení množství příslušných nebezpečných látek tak, aby dané místo 

přestalo uvedené riziko představovat. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob 

využívání daného místa a charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno. 

 

Pokud se na provozovatele zařízení nevztahuje povinnost vypracovat základní zprávu, učiní provozovatel 

zařízení po úplném ukončení provozu zařízení nezbytná opatření k odstranění, regulaci, izolaci nebo snížení 

množství nebezpečných látek tak, aby dané místo již v důsledku znečištění půdy a podzemních vod 

způsobeného povolenými činnostmi nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí. Přitom je nutno zohlednit současný nebo budoucí schválený způsob využívání daného místa a 

charakteristiku stavu území, kde je zařízení umístěno. 

 

3.1.11 Základní povinnosti provozovatele zařízení a plnění podmínek integrovaného povolení 
(§ 16-16a zákona) 

Základní povinnosti provozovatele zařízení: 

Provozovatel zařízení je povinen 

a) provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona, včetně podmínek 

provozu zařízení stanovených v provozních řádech a dalších dokumentech schválených v rámci 

integrovaného povolení, 

b) ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by 

mohla mít důsledky pro životní prostředí, 

c) umožnit příslušným správním orgánům výkon kontrolní a přezkumné činnosti podle tohoto zákona bez 

zbytečného odkladu, spolupracovat s nimi a poskytovat jim veškeré požadované informace v pravdivé a 

úplné podobě, 

d) předcházet výskytu havárií, neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné události, havárie 

zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné 

dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném 

povolení, 

e) v případech mimořádných událostí, havárií zařízení a havarijních úniků znečišťujících látek ze zařízení do 

životního prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí, neprodleně přijmout opatření k 

omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších možných mimořádných událostí nebo havárií, 

f) v případě porušení závazných podmínek provozu neprodleně přijmout opatření, která zajistí v nejkratší 

možné době nápravu stavu způsobeného porušením těchto podmínek, 

g) vést evidenci údajů o plnění podmínek integrovaného povolení. 

 

Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení zařízení provozovat.  

 

Plnění podmínek integrovaného povolení: 

Provozovatel zařízení je povinen každoročně předávat úřadu v elektronické podobě zprávu s údaji o plnění 

podmínek integrovaného povolení v rozsahu stanoveném úřadem v integrovaném povolení (dále jen "zpráva o 

plnění podmínek integrovaného povolení"). Pokud provozovatel zařízení ohlásil některé shodné údaje 

požadované k doložení plnění podmínek integrovaného povolení v rámci plnění ohlašovacích povinností podle 
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jiných právních předpisů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí (ISPOP) nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí, postačí uvést odkaz na tyto údaje. 

 

Pro účely ohlašování podle předchozího odstavce je provozovatel zařízení povinen vést evidenci údajů o 

plnění podmínek integrovaného povolení a uchovávat tuto evidenci po dobu 5 let. Při vedení evidence o plnění 

podmínek integrovaného povolení lze využít i údaje shromažďované na základě jiných právních předpisů 

(například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností). 

 

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení stanovuje vyhláška č. 288/2013 Sb. 

 

3.1.12 Přechod integrovaného povolení  
(§ 17 zákona) 
Práva a povinnosti z integrovaného povolení přecházejí na právního nástupce provozovatele zařízení a jsou pro 

něj závazné. Právní nástupce je povinen oznámit přechod integrovaného povolení úřadu do 15 dnů ode dne 

účinnosti převodu nebo přechodu práv a povinností podle zvláštního právního předpisu (například obchodní 

zákoník, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

 

3.1.13 Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení  
(§ 18-19 zákona) 

Úřad provede alespoň každých 8 let přezkum, zda nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně 

závazných podmínek integrovaného povolení. 

 

Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, 

a) má-li za to, že došlo k závažnému porušení podmínek integrovaného povolení, 

b) zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby bylo použito jiné techniky, 

c) vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na základě 

jiných právních předpisů, nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která může mít vliv na závazné 

podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení, nebo 

d) je-li znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje 

standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek 

provozu zařízení, nebo 

e) použije-li úřad při stanovování emisních limitů postup podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona a výsledky 

monitorování prokáží, že emise za běžných provozních podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami. 

 

Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o 

závěrech o nejlepších dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu. Při 

přezkumu se zohlední všechny nové nebo aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné 

pro dané zařízení, které byly přijaty na úrovni Evropské unie podle čl. 13 odst. 5 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU od udělení povolení nebo jeho posledního přezkumu. Úřad na základě 
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provedeného přezkumu zajistí, aby do 4 let od zveřejnění příslušných závěrů o nejlepších dostupných 

technikách byly závazné podmínky integrovaného povolení v souladu se závěry o nejlepších dostupných 

technikách a aby provozovatel zařízení byl povinen tyto podmínky dodržovat. 

 

Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o nejlepších dostupných technikách, úřad vždy přezkoumá 

závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik 

významné snížení emisí. 

 

Úřad může provést přezkum podmínek integrovaného povolení 

a) na základě ohlášení změny v zařízení, 

b) na základě podnětu inspekce nebo krajské hygienické stanice, nebo 

c) je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality životního prostředí. 

 

Přezkum závazných podmínek integrovaného povolení se provádí šetřením v místě provozu zařízení nebo 

přezkumem podkladů předložených provozovatelem zařízení, případně jiných podkladů souvisejících se 

závaznými podmínkami integrovaného povolení. Zaměstnanci úřadu se při přezkumné činnosti prokazují 

služebním průkazem, který je současně dokladem o jejich pověření k provedení přezkumu. 

 

O plánovaných přezkumech, o výsledcích provedených přezkumů, uložených pokutách a opatřeních k nápravě 

informuje úřad neprodleně inspekci a krajskou hygienickou stanici. Úřad též může inspekci a krajskou 

hygienickou stanici přizvat k přezkumu. 

 

Provozovatel zařízení je povinen na žádost úřadu předložit veškeré informace, které jsou nezbytné k přezkumu 

závazných podmínek integrovaného povolení, včetně výsledků monitorovaní emisí a jiných údajů 

umožňujících srovnání provozu zařízení s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v příslušných 

závěrech o nejlepších dostupných technikách a s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými 

technikami. 

 

Na základě přezkumu je úřad oprávněn 

a) uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě opatření k nápravě, 

b) v případě zjištění, že zařízení je provozováno v rozporu s podmínkami integrovaného povolení, 

rozhodovat o správních deliktech, 

c) vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu 

integrovaného povolení, 

d) vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, 

e) zahájit z moci úřední řízení o změně integrovaného povolení. 
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3.1.14 Řízení o změně integrovaného povolení  
(§ 19a-19b zákona) 

Řízení o změně integrovaného povolení: 

Dojde-li úřad na základě ohlášení plánované změny zařízení nebo na základě přezkumu k závěru, že se jedná o 

podstatnou změnu zařízení, vyzve provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o 

změnu integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují.  

 

Provozovatel zařízení může v rámci ohlášení plánované změny v zařízení přímo podat žádost o změnu 

integrovaného povolení. Dojde-li úřad k závěru, že se jedná o podstatnou změnu zařízení, v řízení se dále 

postupuje obdobně podle § 3 až 15 zákona. Pokud úřad dojde k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu v 

zařízení, pokračuje v řízení o žádosti podle správního řádu. 

 

Pokud provozovatel zařízení v rámci ohlášení plánované změny v zařízení podal žádost o změnu 

integrovaného povolení a úřad shledá důvody pro přezkum závazných podmínek integrovaného povolení, 

může úřad po dobu přezkumu přerušit řízení o změně integrovaného povolení. 

 

Změna zařízení se vždy považuje za podstatnou v případě, že zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s 

nejlepšími dostupnými technikami nebo vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného 

povolení provedeného podle § 18 odst. 2 písm. d) zákona. Pokud provozovatel zařízení podá samostatnou 

žádost o udělení výjimky podle § 14 odst. 5 zákona, postupuje se v řízení o změně integrovaného povolení 

obdobně podle § 3 až 15 zákona. 

 

Na žádost provozovatele zařízení úřad vydá úplné znění výrokové části integrovaného povolení, jak vyplývá z 

rozhodnutí o jeho změně. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a 

jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. Úřad může úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydat i z 

moci úřední v souvislosti s vydáním rozhodnutí o změně integrovaného povolení. Úplné znění výrokové části 

integrovaného povolení se zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence. 

 

Opatření k nápravě a zastavení provozu zařízení: 

V případě, že provozovatel zařízení neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo integrovaným 

povolením, jsou úřad nebo inspekce oprávněny uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě 

opatření k nápravě. Po dobu lhůty k provedení opatření k nápravě se nepoužijí § 37 a 38 zákona. 

 

Úřad nebo inspekce jsou oprávněny uložit provozovateli zařízení opatření k nápravě i v případě, že 

provozovatel zařízení neporušil povinnosti stanovené tímto zákonem nebo integrovaným povolením, jedná-li 

se o mimořádné události, havárie zařízení nebo havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního 

prostředí, které mají závažné dopady na životní prostředí. 

 

Pokud provozovatel zařízení uložená opatření k nápravě ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou úřad nebo 

inspekce oprávněny vydat rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části. 
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Úřad je oprávněn vydat rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části též v případě, že 

provozovatel zařízení nepodá ve stanovené lhůtě žádost o změnu integrovaného povolení. 

 

Úřad nebo inspekce vydají rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části, pokud 

porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo integrovaným povolením představuje nebezpečí, že 

dojde k bezprostřednímu závažnému nepříznivému dopadu na životní prostředí. Toto rozhodnutí lze vydat i 

bez předchozího uložení opatření k nápravě. 

 

Úřad nebo inspekce uloží podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele zařízení, který 

není původcem závadného stavu. Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě a rozhodnutí o omezení nebo 

zastavení provozu zařízení uložené provozovateli zařízení na jeho právního nástupce. 

 

3.1.15 Zánik integrovaného povolení  
(§ 20 zákona) 

Integrované povolení zaniká při zániku provozovatele zařízení bez právního nástupce. 

Úřad rozhodne o zrušení integrovaného povolení z moci úřední nebo na žádost provozovatele zařízení při 

a) ukončení provozu poté, co byly splněny podmínky integrovaného povolení spojené s ukončením provozu 

zařízení, nebo 

b) nevyužívání integrovaného povolení bez vážného důvodu po dobu delší než 4 roky. 

 

Úřad na žádost provozovatele zařízení rozhodne o vynětí zařízení z režimu tohoto zákona, pokud provozovatel 

zařízení dostatečným způsobem prokáže pokles kapacity zařízení pod příslušnou prahovou hodnotu uvedenou 

v příloze č. 1 k zákonu. Účastníky řízení o vydání tohoto rozhodnutí jsou provozovatel zařízení a vlastník 

zařízení, není-li provozovatelem zařízení. V rozhodnutí úřad uvede výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a 

souhlasů podle zvláštních právních předpisů nutných k dalšímu provozu zařízení, které by jinak byly 

nahrazeny integrovaným povolením. Ke každému z těchto správních aktů úřad přiřadí závazné podmínky 

integrovaného povolení, které se k němu vztahují. Zároveň úřad pro jednotlivé skupiny závazných podmínek 

integrovaného povolení stanoví, že se zrušují ke dni nabytí právní moci příslušného rozhodnutí podle 

zvláštních právních předpisů, případně dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního 

předpisu, pro které budou podkladem příslušná stanoviska, vyjádření nebo souhlasy podle zvláštních právních 

předpisů. Dnem nabytí právní moci posledního z vydaných rozhodnutí integrované povolení zaniká. 

 

Žádost o vynětí zařízení z režimu zákona může podat i provozovatel zařízení, ve kterém neprobíhá žádná z 

činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

 

3.1.16 Sloučení integrovaných povolení 
(§20b zákona) 

Úřad na žádost provozovatele zařízení rozhodne o sloučení dvou nebo více integrovaných povolení do jednoho 

integrovaného povolení, jedná-li se o integrovaná povolení vydaná pro zařízení provozovaná stejným 

provozovatelem na stejném místě. Sloučení integrovaných povolení spočívá ve změně jednoho z 

integrovaných povolení, kterých se sloučení týká, a zrušení ostatních dotčených integrovaných povolení. 
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Účastníky řízení o sloučení integrovaných povolení jsou subjekty, které byly účastníky řízení o vydání 

integrovaných povolení, kterých se sloučení týká, popřípadě jejich právní nástupci.  

 

3.1.17 Kontrola  
(§ 20c zákona) 

Kontrola, kterou podle tohoto zákona provádí inspekce, zahrnuje veškeré činnosti, včetně výkonu kontroly na 

místě provozu zařízení, monitorování emisí a kontrol dokumentace a podkladů, ověřování vlastního 

monitorování, kontrol používaných technik a vhodnosti řízení provozu zařízení z hlediska životního prostředí, 

prováděné s cílem kontrolovat zařízení z hlediska dodržovaní povinností stanovených tímto zákonem nebo 

integrovaným povolením, podporovat dodržovaní těchto povinností a tam, kde je to nezbytné, monitorovat 

jejich dopad na životní prostředí. 

 

Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je současně dokladem o jejich 

pověření k provedení kontroly. 

 

Inspekce zpracovává plán kontrol na období kalendářního roku. Plány kontrol se vztahují na všechna zařízení, 

pro která bylo vydáno integrované povolení podle tohoto zákona. 

 

Plán kontrol musí minimálně obsahovat 

a) obecné posouzení příslušných významných otázek v oblasti životního prostředí, 

b) zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje, 

c) seznam zařízení, na která se vztahuje, 

d) postupy pro vypracování programů běžných kontrol, 

e) postupy pro mimořádné kontroly. 

 

Inspekce na základě plánů kontrol pravidelně vypracovává programy běžných kontrol, včetně stanovení 

četnosti kontrol na místě u různých druhů zařízení. Doba mezi dvěma kontrolami na místě se stanoví na 

základě systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotčených zařízení, přičemž v případě 

zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí být delší než 1 rok a v případě zařízení představujících nejnižší 

riziko delší než 3 roky. 

 

Při systematickém posuzování rizik v oblasti životního prostředí se vždy posoudí 

a) možné a skutečné dopady dotyčných zařízení na lidské zdraví a životní prostředí při zohlednění úrovní a 

druhů emisí, citlivosti místního prostředí a rizika havárií, 

b) historie dodržování podmínek integrovaného povolení, 

c) účast provozovatele zařízení v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) 

nebo jiném systému environmentálního řízení. 

 

Mimořádné kontroly se provádějí zejména za účelem prošetření stížností týkajících se životního prostředí a 

vyšetření závažných havárií, mimořádných událostí a případů nedodržování požadavků v oblasti životního 

prostředí, a pokud je třeba, i před vydáním integrovaného povolení, přezkumem závazných podmínek 
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integrovaného povolení nebo změnou integrovaného povolení. Mimořádné kontroly lze provádět též na 

základě poznatků kontrolního orgánu z vlastní kontrolní činnosti. 

 

Pokud inspekce zjistí v rámci výkonu kontroly na místě závažné porušení závazných podmínek integrovaného 

povolení, provede do 6 měsíců od této kontroly opakovanou kontrolu na místě. 

 

V návaznosti na každou kontrolu na místě vypracuje inspekce vedle protokolu o kontrolním zjištění zprávu, 

která obsahuje popis kontrolního zjištění a závěry o případných dalších opatřeních (dále jen „zpráva“). 

 

Stejnopis zprávy zašle inspekce provozovateli zařízení do 2 měsíců od provedení výkonu kontroly na místě, 

pouze pokud v této lhůtě nebyl vyhotoven protokol o kontrolním zjištění. 

 

Inspekce zveřejní zprávu prostřednictvím informačního systému integrované prevence do 4 měsíců od 

uskutečnění výkonu kontroly na místě. 

 

Inspekce informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných kontrolách a uložených pokutách a 

opatřeních k nápravě. 

 

Kontrolu dodržování závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v 

oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření provádí krajské hygienické 

stanice. 

Krajská hygienická stanice informuje inspekci a úřad o plánovaných kontrolách a uložených pokutách. 
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4.0 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný 
systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí  

 
Problematiku integrovaného registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí upravuje zákon č. 25/2008 Sb. Tento zákon ruší 
dosavadní předpisy – část zákona č. 76/2002 Sb., který upravoval IRZ a prováděcí předpisy – NV č. 368/2003 
Sb., o integrovaném registru znečišťování a vyhlášku č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení 
evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Platnost zákona 
č. 25/2008 Sb. je od 12.2.2008. 

Aktuální informace, dokumenty a další informace jsou na stránkách ISPOP (www.ispop.cz) a IRZ 
(www.irz.cz). Praktický výtah z těchto informací naleznete v kapitole 4.6. 

 

4.1 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 
(§ 1-3 zákona č. 25/2008 Sb., nařízení EP a Rady č. 166/2006, NV č. 145/2008 Sb.) 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství (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) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen 
"integrovaný registr znečišťování" nebo "IRZ") ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a 
přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na 
úrovni Evropských společenství (Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). 

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy (§ 3 zákona 

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy). Správcem IRZ je Ministerstvo životního prostředí (dále jen 
"ministerstvo" nebo "MŽP"). 

Povinný provozovatel ohlašuje MŽP prostřednictvím integrovaného registru znečišťování stanovené údaje. 

Kdo je povinným provozovatelem? 

a) provozovatel uvedený v nařízení EP č. 166/2006 (tj. provozovatel každé provozovny, která vykonává jednu 
nebo více činností uvedených v příloze č. 2 nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v 
uvedené příloze č. 2), 

b) provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou 
tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je 
prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu (příloha č. 6 
této příručky). 

Co se ohlašuje? 

1. Úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle nařízení EP č. 166/2006, tj. 

- úniky jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze č. 3 do ovzduší, vody a půdy, u které byla 
překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze č. 3, 

- přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo ostatních odpadů překračující 2000 tun 
za rok mimo lokalitu,  

- přenosy jakékoliv znečišťující látky uvedené v příloze č. 3 a obsažené v odpadních vodách určených k 
čištění mimo lokalitu, u které byla překročena prahová hodnota stanovená v příloze č. 3, sloupci 1b. 

2. Úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot podle přílohy č. 4. 

3. Přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které 
vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, podle přílohy č. 5. 

http://www.ispop.cz/
http://www.irz.cz/
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Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok. 
Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP – www.ispop.cz). 

Provozovatel je povinen vést evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení (ES) č. 
166/20061) pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů. 

Problematika IRZ je podrobněji řešena na stánkách www.irz.cz. V kapitole 4.1.1 uvádíme výběr z otázek a 
odpovědí k problematice IRZ.  

Následující schéma pro hlášení do IRZ Vám usnadní rozhodování - zjistíte kdo a co hlásí do IRZ. 

 

http://www.ispop.cz/
http://www.irz.cz/
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4.1.1 Vybrané otázky a odpovědi k IRZ 
(zdroj: www.irz.cz) 

 Komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ? 
Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká podle zákona č. 25/2008 Sb.: 

1. provozovateli uvedenému v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (příloha č. 2 příručky), 

2. provozovateli (provozovatel činností z přílohy zákona 25/2008 Sb.), kterým je podnikající fyzická osoba nebo 
právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek 
provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v 
příloze k zákonu (příloha č. 6 příručky), 

v případě, že množství znečišťujících látek v únicích (do ovzduší, vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, 
v odpadech) je vyšší než stanovený ohlašovací práh, případně je-li překročeno množství produkovaných odpadů 
(stanoven ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2000 t/rok). Příklady z praxe k 
povinnosti ohlašování do IRZ naleznete na stránkách www.irz.cz. 

 Jaké údaje se ohlašují do IRZ? 
Do IRZ se ohlašují: 

1. úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006), 

2. úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se 
stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného 
registru znečišťování životního prostředí, 

3. přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají 
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se 
stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného 
registru znečišťování životního prostředí, 

 Do kdy se údaje do IRZ ohlašují a existuje možnost odložení termínu hlášení 
Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31.3. běžného roku za předchozí kalendářní rok. Možnost odložení 
termínu hlášení není zákonem umožněna. 

 Kdo je provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006? 
Provozovatel musí splňovat podmínku zařazení do přílohy č. I nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, 
kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES. Musí provozovat činnost (činnosti) uvedenou v příloze I nařízení. Nařízení naleznete na Doprovodném CD, 
příloha č. I je také uvedena v příručce pod přílohou č. 2 příručky.). Příloha č. I obsahuje 65 sledovaných činností 
z následujících 9 odvětví: 

1. energetika; 
2. výroba a zpracování kovů; 
3. zpracování nerostů;  
4. chemický průmysl;  
5. nakládání s odpady a odpadními vodami;  
6. výroba a zpracování papíru a dřeva;  
7. intenzivní živočišná výroba a akvakultura;  
8. živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů; a  
9. ostatní činnosti. 

 Kde a jak zjistíme, zdali je naše společnost povinna ohlašovat údaje podle nařízení o E-PRTR? 
Pro ohlašování podle nařízení o E-PRTR musí být současně splněny tyto dvě podmínky: 

1. Společnost je provozovatelem zařízení, které vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení o E-
PRTR nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze (viz příloha č. 2 příručky). 

2. Jsou překročeny příslušné prahové hodnoty pro úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy (viz příloha II 
nařízení) nebo jsou překročeny prahové hodnoty pro přenos nebezpečných odpadů (2 t/rok) či ostatních odpadů 
(2 000 t/rok) nebo přenosy jakékoliv znečišťují látky obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, 
u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b (viz příloha č. 3 příručky). 

 Vzniká ohlašovací povinnost provozovateli v případě, že nejsou překročeny žádné stanovené ohlašovací prahy? 
Ne. Ohlašovací povinnost vzniká provozovateli, pokud množství ohlašované látky v únicích nebo přenosech za rok je 
vyšší než stanovené ohlašovací prahy. 

 Jak přesně chápat v souvislosti s IRZ pojem úniky, přenosy a jaký je mezi nimi rozdíl? 
Úniky jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 jako jakékoli zavedení znečišťujících 
látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo 

http://www.irz.cz/
http://www.irz.cz/
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nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím 
kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod. Pro účely IRZ se ohlašují údaje o únicích příslušných 
látek do ovzduší, do vody a do půdy. 

Přenosem se rozumí: 

- přesun odpadů určených k využití nebo odstranění, 

- přesun znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny, 

- přesun znečišťujících látek v odpadech určených k odstranění nebo využití, mimo hranice provozovny. 

Z těchto definic vyplývá rozdíl mezi úniky a přenosy. Přenosem rozumíme výstup odpadních látek (odpadů, odpadních 
vod) mimo provozovnu k dalšímu využití či odstranění, zatímco únik je přímé vypouštění znečišťujících látek do 
recipientu (voda, ovzduší, půda). 

 Kdo ověřuje data nahlášená provozovateli do IRZ? 
Data ohlášená do IRZ ověřuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. ČIŽP provádí kontrolu plnění 
ohlašovací povinnosti do IRZ. 

 Jaký je rozdíl mezi integrovaným systémem ohlašovacích povinností a integrovaným registrem znečišťování? 
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen „ISPOP“) Ministerstva 
životního prostředí MŽP není totožný s integrovaným registrem znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný 
registr znečišťování“ nebo „IRZ“). Oba pojmy i systémy je třeba důsledně rozlišovat, neboť mají rozdílné funkce, 
strukturu a využití. 

- Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (podle zákona č. 25/2008 Sb.) zajišťuje funkci ohlašovacího 
místa (rozhraní), kde se různé ohlašované údaje (formuláře) shromažďují, evidují, třídí a distribuují. ISPOP poskytuje 
služby různým institucím nebo registrům veřejné správy (mezi jinými i IRZ). 

- Integrovaný registr znečišťování je registr vybraných údajů o znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. 
Rozsah údajů, vymezení ohlašujících subjektů a jejich povinností určují příslušné právní předpisy (zákon č. 25/2008 
Sb., nařízení vlády č. 145/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES). 

 Může provozovatel při zjišťování toho, zda překračuje ohlašovací prahy u ohlašovaných látek, využít povinností 
uložených ve zvláštních právních předpisech? 
Ano. Pokud provozovatel disponuje validními informacemi o únicích (případně přenosech) ohlašovaných látek 
v provozu (v odpovídajících jednotkách pro IRZ), které jsou zjištěny pomocí povinností uložených složkovými zákony, 
je samozřejmě možné je použít i pro ohlášení do IRZ. Za kvalitu takto získaných údajů odpovídá provozovatel. 

 Množství ohlašované látky se zjišťuje zvlášť pro jednotlivý odpad nebo se sčítá v rámci všech odpadů, 
obsahujících ohlašovanou látku, jedné provozovny? 
Pro potřeby IRZ je ohlašováno množství ohlašované látky za rok v kilogramech (kg/rok). Vyskytuje-li se tedy 
ohlašovaná látka ve více přenosech, je třeba uvést celkové množství látky za jeden kalendářní rok (tedy součet 
hmotnostních množství ohlašované látky ze všech přenosů v daném roce). 

 Jakým způsobem budou údaje do IRZ ohlašovány? 
Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky 
v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok. 

 Kde jsou uvedeny povinné údaje ohlašované do IRZ? 
Povinné údaje pro ohlašování jsou uvedeny v příloze č. 3 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. 

 Kde jsou uvedeny ohlašované látky do IRZ včetně prahových hodnot pro úniky a přenosy? 
Látky včetně jejich prahových hodnot pro ohlašování do IRZ jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006/ES a v 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.. 

 

 

 

 

http://www.cenia.cz/
http://www.cizp.cz/
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb011-08.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb011-08.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb046-08.pdf
http://www.irz.cz/repository/e-prtr_regulace.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2008/sb046-08.pdf
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4.2 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí 
(§ 4 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění 
ohlašovacích povinností podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách), který vede ministerstvo. 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem 
veřejné správy (§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy) a je součástí jednotného 
informačního systému životního prostředí. 

Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí (nebo datové schránky ISDS) se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném 
ministerstvem pro každý ohlašovací rok pro každou ohlašovací povinnost. 

Podrobněji se integrovanému systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění 
ohlašovacích povinností (ISPOP) věnuje kapitola 4.6. 

 

4.3 Správní delikty 
(§ 5-6 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 zákona se dopustí správního deliktu tím, že:  

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3, 

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo 

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 zákona se dopustí správního deliktu tím, že:  

a) neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3, 

b) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo 

c) nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 2. 

Za správní delikty se uloží pokuta do 500 000 Kč. Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže 
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu 
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku 
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“). 

Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby (§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku) nebo v 
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad (zrušeno novelou 281/2009 Sb. od 1.1.2011). Příjem z pokut připadá z 50% 
do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k 
ochraně životního prostředí, a z 50% je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. 
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4.4 Výkon státní správy  
(§ 7-8 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Ministerstvo  

a) zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září 
následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy (§ 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb.) a zabezpečuje 
jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky, 

b) zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů, 

c) zveřejňuje na portálu veřejné správy do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok 
datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí, 

d) metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí, 

e) poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě 
a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 

 
Inspekce  

a) kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů 
nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování, 

b) rozhoduje o správních deliktech podle § 5 zákona. 

 

4.5 Přechodná a zrušovací ustanovení 
(§ 9-10 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a 
ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009. Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 
plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009. 

 
Přechodné ustanovení pro zákon č. 76/2002 Sb. – způsob ohlašování za rok 2007 a 2008 
(§ 12 zákona č. 25/2008 Sb.) 

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do 12.2.2008, 
splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do 
dne 12.8.2008, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009 

Provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje 
ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje 
evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 
96/61/ES. 
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4.6 Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 
 

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (www.ISPOP.cz) je zřízen 

zákonem č. 25/2008 Sb. ISPOP zajišťuje příjem vybraných hlášení v oblasti životního prostředí v 

elektronické podobě, jejich zpracování a automatizované kontroly (vyplnění povinných údajů, požadovaný 

formát vyplňovaných údajů a logické vazby) a přenos hlášení příslušným institucím veřejné správy (ORP, 

KÚ, ČIŽP). 

 

Novinka v ISPOP - Informační systém základních registrů (ISZR): 

ISPOP bude využívat napojení na následující registry: 

- Registr osob - ROS - údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech 

veřejné moci. 

- Registr obyvatel  - ROB - aktuální referenční údaje o fyzických osobách. 

- Registr územní identifikace adres a nemovitostí  - RUIAN - údaje o základních územních prvcích, 

např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic. 

 

4.6.1 Vznikl ohlašovací povinnosti 
 

Zákon č. 25/2008 Sb. ukládá povinnost v roce hlásit údaje z průběžné evidence prostřednictvím ISPOP 

(integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností) níže uvedené ohlašovací povinnosti. Podmínky pro 

vznik jednotlivých ohlašovacích povinností jsou uvedené v jednotlivých složkových zákonech. V následující 

tabulce je uveden přehled hlášení: 

PDF formuláře na 
účtu ISPOP Ohlašovací povinnost Termín podání / 

Ověřovatel 

F_IRZ Formulář pro hlášení do Integrovaného registru znečišťování 
§ 3 zákona č. 25/2008 Sb. 

31. 3.  
MŽP 

F_VOD_38_4 
Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, 
správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 
zákona č. 254/2001 Sb. 

dle rozhodnutí 
vodoprávního 

úřadu 
vodoprávní úřad 

F_VOD_PV 
Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané 
množství podzemní vody / Poplatkové přiznání pro výpočet 
vyrovnání poplatku  § 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha 

15.10./15.2. 
ČIŽP 

F_VOD_OV Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování / Poplatkové přiznání za 
zdroj znečišťování; § 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. - příloha 

15.10./ 15.2. 
ČIŽP 

F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody 
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 1 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody 
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 2 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_VYPOUSTENI Vypouštěné vody 
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 3 

31. 1.  
správce povodí 

F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody 
§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 4 

31. 1.  
správce povodí 

F_OVZ_SPE Ohlášení souhrnné provozní evidence  
podle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. 

31.3. 
MŽP 

F_OVZ_POPL Podání poplatkového přiznání 
podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. 

31.3. 
KÚ (MHMP) 
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F_OVZ_PO 

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s 
halony, množství v nich obsažených halonů 
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k vyhl. č. 257/2012 
Sb. 

31.3. 
MŽP 

F_OVZ_RL 

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných 
látek (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, 
zneškodnění, znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) 
§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k vyhl. č. 257/2012 
Sb. 

31.3. 
MŽP 

F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
§ 21 a §22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 

15.2. 
ORP 

F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a 
nakládání s odpady § 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 4 

15.2. 
ORP 

F_ODP_PROD_EL 
Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. 
hlášení o produkci a nakládání s odpady; § 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. 
- příloha č. 8 

15.2. 
ORP 

F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů 
§ 23 odst. (1) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22 

do 15 D od 
zahájení/přerušení/ 
ukončení provozu 

KÚ 

F_ODP_DO Dopravce odpadů 
§ 23 odst. (3) vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27 

do 15 D od 
zahájení/přerušení/ 
ukončení provozu 

KÚ 

F_ODPRZ_VOZ 

Roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel 
o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o 
odpadech 
§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 5 

31.3. 
MŽP 

F_ODPRZ_EL 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a 
odděleného sběru elektroodpady; § 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha 
č. 4 

31.3. 
MŽP 

F_ODPRZ_ 
ZPETODB 

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý 
kalendářní rok; § 20 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 19 

31.3. 
MŽP 

F_ODP_PCB 

Evidenční list pro inventarizaci zařízení a látek podle § 39 odst. (8) 
zákona o odpadech, u nichž se prokazuje nepřítomnost PCB podle § 
27 odst. (7) zákona o odpadech, § 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha 
č. 2 

od 1.1. (ihned po 
změně) 
CENIA 

F_ODPRZ_BAT 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru bateriií a 
akumulátorů za uplynulý kalendářní rok 
vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 3 

31.3. 
MŽP 

F_ODPRZ_PNEU 
Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za 
uplynulý kalendářní rok 
vyhl. č. 465/2013 Sb. - příloha č. 2 

31.3. 
MŽP 

F_OBL_RV Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 
údajů z této evidence. Vyhl. č. 641/2004 Sb. 

15.2. 
CENIA 

 
Výše uvedená hlášení je možné také vyplňovat v komerčním software třetích stran. Podmínkou je dodržení 
datového standardu platného pro příslušný ohlašovací rok (např. EVI, ENVITA…). 

 
 
4.6.2 Registrace subjektu  
 

Pro práci v informačním systému ISPOP musí Váš počítač splňovat minimální technické požadavky (viz 

informace o nastavení PC na www.ispop.cz) a musíte mít nainstalovanou aplikaci ADOBE READER min. 

verze 10. 

https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/technicka-specifikace.html
http://www.ispop.cz/
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Registrace subjektu v ISPOP je nezbytná. Registrační formulář naleznete na portálu ISPOP v sekci “CHCI 

PODAT HLÁŠENÍ“. Formulář je nutné autorizovat (viz bod 5). Po registraci má subjekt k dispozici 

uživatelský účet, v kterém se zobrazují všechna hlášení zaslaná za organizaci do ISPOP a stav jejich 

zpracování.  

Po odeslání formuláře je na email, který jste vyplnili v registračním formuláři, odeslána zpráva potvrzující 

přijetí žádosti o registraci. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jsou uživateli doručeny po kontrole 

formuláře včetně jeho autorizace operátorem systému. Je nutné proto počítat s několikadenní prodlevou.  

Registrace nových subjektů – ohlašovatelů: 

Ohlašovatel vyplní do registračního formuláře pouze IČO (u právnické osoby a OSVČ) nebo číslo občanského 

průkazu, příp. pasu (u fyzických osob). Na základě tohoto údaje si ISPOP zbývající údaje načte ze základních 

registrů! 

 

Subjekty – ohlašovatelé již dříve registrovaní v ISPOP: 

Registrace subjektů - ohlašovatelů, kteří se registrovali v předešlých letech, ZŮSTÁVÁ PLATNÁ. 

 

V případě, že ohlašovatel zjistí, že údaje o subjektu načtené do ISPOP nejsou správné, žádá o změnu v 

základních registrech, ne na CENIA či ISPOP! 

 

4.6.3 Autorizace formulářů 
 

Od 1. 9. 2016 probíhá u všech odeslaných hlášení automatická autorizace. To znamená, že po odeslání 

validního hlášení do ISPOP proběhne autorizace okamžitě a hlášení se dostane rovnou k ověřovateli (ORP, 

KÚ, MŽP...). Uživatelům již nebude emailem zasílán dokument k listinné autorizaci, který bylo nutné 

vytisknout, podepsat a zaslat poštou na adresu CENIA. Dále není nutné do hlášení vkládat kvalifikované 

elektronické podpisy z důvodu autorizace. Samozřejmě, hlášení obsahující elektronický podpis budou i nadále 

zpracována.  

Způsoby zaslání hlášení (webovou službou nebo datovou schránkou ISPOP) zůstávají stále stejné. 

POZOR! Způsob autorizace registračních formulářů zůstává stejný! Automatická autorizace se týká pouze 

odeslaných hlášení.  

 

4.6.4 Přihlášení do uživatelského účtu 
 

Pro přihlášení do Vašeho účtu na www.ispop.cz použijte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi po 

registraci. Pokud máte přístupové údaje z minulých let, není registrace nutná a platí Vám původní přístupové 

údaje. 

Proveďte kontrolu registrací provozoven IRZ a ovzduší, za které budete hlásit do ISPOP a nezaregistrované 

provozovny zaregistrujte – tento krok je nutný pouze pokud chcete zpracovat hlášení do IRZ nebo 

souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výši poplatků, ostatní formuláře 

lze podávat bez registrace provozoven IRZ a ovzduší. Registrace provozovny IRZ je schvalována operátorem 

ISPOP, je proto nutné počítat s vícedenní prodlevou. Registrace provozovny se neautorizuje (tj. provádíte ji 

pouze přímo na Vašem účtu v ISPOP). 

http://www.ispop.cz/
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Po přihlášení na účet ISPOP (a kliknutí do sekce MŮJ ÚČET) má uživatel k dispozici (mimo jiné):  

- možnost stažení a následné vyplnění formulářů předvyplněné identifikačními údaji z registrace subjektu, 

- přehled doručených hlášení včetně informace o stavu hlášení (např. Přiděleno ověřovateli apod.), 

- možnost přidávat další uživatele (další Správce subjektu nebo Běžné uživatele), 

- možnost administrovat svůj účet (změna hesla). 

 

4.6.5 Vyplnění ohlašovacích formulářů  
 

 Formuláře, které jsou na Vašem účtu v ISPOP (viz tabulka v bodě 4.6.1): 

Formuláře najdete po přihlášení na www.ispop.cz – klikněte na tlačítko "Můj účet" a následně v menu na 

položku "Stažení formuláře". Pak vyberte subjekt, za který chcete hlásit a následně po kliknutí na tlačítko 

"Vybrat" se objeví okno se seznamem formulářů. 

Tyto formuláře lze vyplňovat online v internetovém prohlížeči přímo ve Vašem uživatelském účtu nebo si 

je můžete uložit do Vašeho počítače a pracovat s nimi offline (bez připojení k internetu). Formuláře jsou 

ve formátu PDF.  

 Komerční software: 

Nebo můžete pro vytvoření hlášení použít vlastní software (např. EVI), jehož výstupem je také hlášení ve 

formátu datového standardu MŽP.  

 

Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné. Každé 

první zaslání formuláře je hlášení řádné.  Druhé (tj. opravné) je hlášení doplněné, v rámci kterého je nutno 

uvést evidenční číslo řádného (tj. původního) podání.  

 

Podejte formulář do ISPOP : 

Podání PDF formulářů lze učinit následujícími způsoby: 

a. pomocí tlačítka "Odeslat online" v dolní části formuláře. 

b. pomocí tlačítka "Odeslat do datové schránky" nebo manuálním odesláním souboru do datové schránky 

(ID: 5eav8r4). 

 

Jinými kanály nelze formulář zaslat (např. emailem)!!! 

Agendy z tabulky B se podávají prostřednictvím portálových aplikací podniků povodí. 

 

Kontrola doručených hlášení na Vašem účtu v ISPOP: 

Ohlašovatel si může provést kontrolu doručených hlášení na svém účtu (záložka „Přehled doručených 

hlášení“):  

Mohou nastat 2 základní situace: 

- hlášení není v přehledu, tzn., že hlášení bylo nezpracovatelné.  Ohlašovatel musí zaslat nové správné 

hlášení (po provedení "On line kontroly" s výsledkem → „Kontrola proběhla v pořádku.“) 

http://www.ispop.cz/
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- hlášení je v přehledu, tzn., že hlášení bylo přijato a bylo mu přiděleno číslo dokumentu ve tvaru 

ISPOP_XXXX. 

Pokud je hlášení v přehledu, ve sloupci „Stav“ mohou být následující informace o stavu hlášení: 

- „Není zpracovatelné“ (ale bylo přiděleno na účet subjektu), tzn., že hlášení obsahovalo validační chyby a 

ohlašovatel musí znovu zaslat nové správné řádné hlášení. 

-  

- „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“, tzn., že hlášení je již autorizované a ověřovatel (úřad) má toto 

hlášení k dispozici ve svém ověřovatelském účtu ISPOP. 

 

Hlášení je řádně podáno pouze v případě, že „došlo“ ke stavu „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“! 
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5.0 Výkon státní správy  
(§ 28 -36 zákona č. 76/2002 Sb.) 

Státní správu vykonávají: 

a) Ministerstvo životního prostředí,  

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

c) Ministerstvo zemědělství,  

d) Ministerstvo zdravotnictví,  

e) krajské úřady,  

f) inspekce,  

g) krajské hygienické stanice (§ 82 zákona č. 258/2000 Sb.).  

 
Dále jsou uvedeny vybrané činnosti státní správy. 

 
Ministerstvo životního prostředí  

1. rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně 

nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,  

2. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím kraje,  

3. rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspekce,  

4. provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,  

   

 

- rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně 

nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,  

- provádí kontrolu integrovaného povolení anebo provozu zařízení s výjimkou zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu,  

- ukládá pokuty podle § 37 odst. 2 a 3,  

- vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42,  

 
Krajský úřad: 

- rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně 

nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, a na žádost provozovatele mu poskytne předběžnou 

informaci o úplnosti žádosti před jejím podáním, 

- provádí přezkum plnění závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení 

pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 

- rozhoduje o správních deliktech podle § 37, 

- vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 42 zákona, 

- hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním 

úřadům, 

- vydává rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 

zákona, 

- je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může 

významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, 
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- schvaluje základní zprávu, 

- ukládá opatření k nápravě, 

- provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít integrované povolení, 

- na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti, 

- informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, 

- zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené zákonem, 

- je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného 

právního předpisu, pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních 

právních předpisů, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání 

integrovaného povolení podle zákona. 

 

Česká inspekce životního prostředí  

- kontroluje plnění povinností stanovených zákonem a povinností stanovených integrovaným povolením v 

oblasti životního prostředí, 

- omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, 

- rozhoduje o správních deliktech, 

- zveřejňuje zprávy z kontrol prostřednictvím informačního systému integrované prevence, 

- ukládá opatření k nápravě, 

- zpracovává plány kontrol na příslušný kalendářní rok, 

- zpracovává programy běžných kontrol, 

- informuje úřad a krajskou hygienickou stanici o plánovaných kontrolách, uložených pokutách a opatřeních 

k nápravě. 

 

Krajská hygienická stanice  

- posuzuje žádost z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, 

vibrací a neionizujícího záření, 

- kontroluje plnění závazných podmínek stanovených v integrovaném povolení k ochraně veřejného zdraví v 

oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření, 

- omezuje nebo zastavuje provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo 

hrozí závažné poškození zdraví člověka z důvodu nepříznivých účinků hluku, vibrací a neionizujícího 

záření, 

- rozhoduje o správních deliktech, 

- zveřejňuje zprávy z kontrol v informačním systému integrované prevence. 

 

Úřad nebo inspekce může provozovateli zařízení uložit pořádkovou pokutu do 100 000 Kč, jestliže nesplní 

povinnost podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona tím, že neumožní inspektorům inspekce, pověřeným 

zaměstnancům krajského úřadu nebo MŽP vstup na dotčené nemovitosti, odebírání vzorků anebo jiným 

obdobným způsobem neposkytne součinnost při kontrole nebo přezkumu. Pořádková pokuta může být uložena 

i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 1 000 000 Kč. Příjem z 

pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu. 
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6.0 Správní delikty  
(§ 37-38 zákona č. 76/2002 Sb.) 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob: 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) nebo d), 

b) uvede v žádosti podle § 4 nesprávné údaje, které mohou mít vliv na vydání integrovaného povolení,  

c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19a odst. 1, 

d) neohlásí úřadu údaje o plnění podmínek integrovaného povolení podle § 16a odst. 1 nebo poskytne údaje 

neúplné či nesprávné, 

e) nevede evidenci údajů pro ohlašování podle § 16a odst. 2, 

f) nepřijme opatření k omezení dopadů na životní prostředí a k zamezení dalších mimořádných událostí nebo 

havárií podle § 16 odst. 1 písm. e), nebo 

g) nepřijme opatření k zajištění nápravy stavu způsobeného porušením závazných podmínek provozu podle § 

16 odst. 1 písm. f). 

 
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako právní nástupce provozovatele zařízení dopustí správního 

deliktu tím, že neoznámí úřadu přechod integrovaného povolení podle § 17. 

 
(3) Odborně způsobilá osoba se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí ministerstvu změnu údajů 

uvedených v osvědčení o provedení zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 odst. 8. 

 
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že 

provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o podstatné změně 

integrovaného povolení nebo v rozporu s integrovaným povolením. 

 
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel zařízení dopustí správního deliktu tím, že 

neprovede podle § 19b odst. 1 nebo 2 opatření k nápravě anebo neomezí nebo nezastaví provoz zařízení nebo 

jeho části podle § 19b odst. 3, 4 nebo 5. 

 
(6) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 až 3, 

b) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 4 a 5. 

 

Společná ustanovení 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 

možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

 
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke 

způsobu jeho spáchání, ke vzniklým nebo hrozícím škodlivým následkům v oblasti životního prostředí nebo v 

oblasti zdraví člověka a době trvání protiprávního stavu. 

 
(3) Je-li projednán správní delikt spáchaný provozovatelem zařízení, lze na jeho návrh zastavit správní řízení, 

jestliže provozovatel zařízení zajistil odstranění následků porušení povinnosti, přijal faktická opatření 

zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení pokuty by vzhledem k nákladům na 
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učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. Z důvodu provádění opatření zamezujících vzniku dalších 

nepříznivých následků lze řízení o správním deliktu přerušit. 

 
(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 

roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. 

 
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni inspekce nebo krajský úřad. Příslušným 

orgánem k projednání správního deliktu je ten orgán, který zahájí řízení jako první. Ministerstvo projedná 

správní delikt v prvním stupni, jde-li o správní delikt podle § 37 odst. 3, nebo jde-li o zařízení, jehož provoz 

může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. Krajská hygienická stanice projednává v 

prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona, jde-li o ochranu veřejného zdraví v oblasti ochrany před 

nepříznivými účinky hluku, vibrací a neionizujícího záření. 

 
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby21a) nebo v přímé souvislosti s 

ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. 

 
(7) Příjem z pokut uložených inspekcí a krajskou hygienickou stanicí je z 50 % příjmem Státního fondu 

životního prostředí České republiky a z 50 % příjmem rozpočtu kraje. Polovina příjmu z těchto pokut, který je 

příjmem rozpočtu kraje, je účelově určena k ochraně životního prostředí. Pokuty uložené krajským úřadem 

vybírá a vymáhá krajský úřad, příjem z pokut je příjmem kraje. 
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7.0 Přechodná a společná ustanovení  
(§ 42 – 46 zákona č. 76/2002 Sb., čl. II zákona 69/2013 Sb.) 

7.1 Přechodná a společná ustanovení zákona č. 76/2002 Sb. 
(§ 42-45 zákona 76/2002 Sb.)  
Přechodná ustanovení (§ 42-44 zákona): 

Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) do 30. října 1999 a které uvedl do provozu do 30. října 2000, 

pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je povinen mít integrované povolení k tomuto 

datu.  

 

Provozovatel zařízení, které:  

a) uvedl do provozu do dne nabytí účinnosti zákona a jestliže se zároveň nejedná o zařízení uvedené v 

předchozím odstavci, 

b) neuvedl do provozu do dne nabytí účinnosti zákona, pro které však bylo vydáno stavební povolení podle 

zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu), 

 podá do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona úřadu žádost o vydání integrovaného povolení.  

 

Společná ustanovení (§ 45 zákona):  

Stavební povolení pro zařízení [§ 2 písm. a)] nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.  

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. prosince 2002 a do tohoto 

data nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musí doložit integrované povolení současně s návrhem, na 

základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006, o 

územním plánování a stavebním řádu). Tímto návrhem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, 

žádost o souhlas se zkušebním provozem a návrh na zahájení kolaudačního řízení. 

Změna zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě 

pravomocně schválené změny integrovaného povolení podle § 19a zákona. V případě, že se jedná o změnu 

zařízení, jejíž provedení vyžaduje stavební povolení, postupuje se obdobně podle prvního odstavce. 

 

Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které byly podle zvláštních právních předpisů vydány nebo 

nabyly právní moci před nabytím právní moci územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství), se 

integrovaným povolením nenahrazují.  

 

Při vydání integrovaného povolení po vydání územního rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího 

prostoru úřad vychází též z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, vydaných podle zvláštních právních 

předpisů, které tvořily podklad pro tato rozhodnutí.  

 

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které integrované povolení  

nezahrnuje, zůstávají integrovaným povolením nedotčeny.  

 

 

 



 Příručka pro oblast životního prostředí 
 

E – integrovaná prevence  Datum vydání: září 2016 Část E, kapitola 7.0, strana 2 
 

7.2 Přechodná a společná ustanovení zákona č. 69/2013 Sb. 
(Čl. II zákona 69/2013 Sb.)  
Přechodná ustanovení: 

1. Na zařízení uvedená do provozu před 7. lednem 2013, zařízení, pro něž bylo vydáno pravomocné 

integrované povolení, nebo zařízení, jejichž provozovatelé podali úplnou žádost o vydání integrovaného 

povolení před 7. lednem 2013 a která byla uvedena do provozu nejpozději 7. ledna 2014, se do 7. ledna 

2014, není-li v bodě 2 stanoveno jinak, použije zákon č. 76/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, pokud jde o zařízení, v nichž jsou provozovány činnosti uvedené v příloze č. 1 k 

zákonu č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bodech 

a) 1.1 s výjimkou spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW, 

b) 1.2 a 1.3, 

c) 1.4 písm. a), 

d) 2.1 až 2.6, 

e) 3.1 až 3.5, 

f) 4.1 až 4.6 s výjimkou výroby na základě biologických procesů, 

g) 5.1 s výjimkou činností uvedených pod písmeny e), h) a k), 

h) 5.2 písm. a) s výjimkou odstranění nebo využití ostatního odpadu v zařízeních určených k tepelnému 

zpracování odpadu při kapacitě větší než 3 t za hodinu, nejedná-li se výhradně o využití nebo odstranění 

komunálního odpadu, 

i) 5.3 písm. a) podbodech 1 a 2, 

j) 5.4, 

k) 6.1 písm. a) a b), 

l) 6.2 a 6.3, 

m) 6.4 písm. a), 

n) 6.4 písm. b) podbodu 1, 

o) 6.4 písm. b) podbodu 2 s výjimkou činností provozovaných v zařízeních, která nejsou žádný rok v 

nepřetržitém provozu po dobu delší než 90 po sobě jdoucích dnů a jejichž výrobní kapacita je větší než 

600 t za den a současně nepřekračuje 300 t za den v průměru za čtvrtletí, 

p) 6.4 písm. c) a 

q) 6.5 až 6.9. 

 

2. Na zařízení uvedená v bodě 1 se do 7. ledna 2014 použijí ustanovení § 2 písm. a), d), g) a h), § 3 odst. 1 a 

4 až 6, § 3a, § 4 odst. 1 písm. a), c), f), g), l) a p), § 7 odst. 1, § 8 odst. 2, § 11 a 12, § 13 odst. 1, § 13 odst. 

2 písm. a) a c) až e), § 13 odst. 4 písm. d) a h), § 13 odst. 6 až 11, § 16 odst. 1 písm. a), § 17, § 18 odst. 6 

až 8, § 19 písm. b) a e), § 19a odst. 1 až 5 a odst. 7, § 20, 20a, § 37 odst. 2, 4 a 6, § 38 odst. 3, 5 a 7 a § 45 

odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Provozovatelé zařízení, v nichž jsou provozovány činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla uvedena do provozu před 7. lednem 

2013 a nevztahuje se na ně bod 1, jsou povinni mít pro toto zařízení nejpozději k 7. červenci 2015 

integrované povolení podle § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, mají-li v úmyslu provozovat tato zařízení po 7. červenci 2015. 
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4. Provozovatelé zařízení uvedených v bodě 1, kteří jsou povinni zajistit zpracování základní zprávy podle § 

4a odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží 

úřadu základní zprávu ke schválení v rámci prvního řízení o změně integrovaného povolení podle § 19a 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, které bude zahájeno po 7. 

lednu 2014. 

5. Provozovatelé zařízení uvedených v bodě 3, kteří jsou povinni zajistit zpracování základní zprávy podle § 

4a odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží 

základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení. 

6. Zápisy do Seznamu odborně způsobilých osob provedené před nabytím účinnosti tohoto zákona podle § 6 

odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede 

ministerstvo po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle 

oblasti jejich působnosti do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s přílohou č. 1 k 

zákonu č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a vydá odborně 

způsobilým osobám nová osvědčení o zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob podle § 6 odst. 2 

zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání nových 

osvědčení o zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob zůstávají v platnosti osvědčení vydaná na 

základě zápisů do Seznamu odborně způsobilých osob provedených před nabytím účinnosti tohoto zákona 

podle § 6 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

7. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle 

dosavadních právních předpisů. 
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8.0 Správní poplatky  
(§ 57 zákona č. 368/1992 Sb.) 

a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení uvedenému v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci 

30 000,- Kč. 

b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 

zákona o integrované prevenci  10 000,- Kč. 

c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 

zákona o integrované prevenci  5 000,- Kč. 

 

Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu integrovaného povolení podána na jeho výzvu 

podle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o integrované prevenci. 

 

Poznámky: 

1. Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za podání žádosti o integrované povolení k 

provozu zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, a podle písmene b) této 

položky, vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v 

příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. 

2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky, vydává-li integrované povolení k provozu 

zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li rozhodnutí o změně 

integrovaného povolení při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované 

prevenci. 
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9.0 Kontakty, otázky a odpovědi k IRZ, ISPOP  
 

Důležité kontakty: 
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC 
Oddělení IPPC - Projekt IRZ 
Vršovická 65 
100 10 Praha 10 
 
 
Provozní podpora: 

1.  Podpora ohlašování do ISPOP 
Zajišťuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí: 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
Litevská 1174/8 
100 05 Praha 10 
 
Telefonní linka: +420 267 225 267 
  
  

2. Podpora agendy IRZ 
Zajišťuje CENIA, Česká informační agentura životního prostředí. 
Informační podpora při ohlašování do IRZ, poskytování informací při zpracování agendy IRZ, stanoviska k 
povinnosti ohlašovat do IRZ. 
 
Telefonní linka: +420 267 225 268 
Helpdesk pro IRZ: irz.info@cenia.cz 
  
  

3. Podpora agendy ovzduší ČHMÚ 
Zajišťuje ČHMÚ, Český hydrometeorologický ústav 
Informační podpora při zpracování agendy a plnění ohlašovacích povinností v oblasti ovzduší. 
 
Telefonní linka: +420 244 032 432 
Helpdesk ovzduší: spe-helpline@chmi.cz 

 

Otázky a odpovědi k IRZ a ISPOP:  
Aktuální otázky a odpovědi k problematice IRZ a ISPOP naleznete na internetových stránkách: 

 

www.irz.cz 

www.ispop.cz 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:irz.info@cenia.cz
mailto:spe-helpline@chmi.cz
http://www.irz.cz/
http://www.ispop.cz/
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10.0 Seznam souvisejících předpisů 
 

Zákon č. 76/2002 Sb. 
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o 
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 

 

Částka 34 vydaná dne 1.3.2002 
Účinné od 1.1.2003   

1.3.2002 (dnem vyhlášení) § 5 a 6 
Autor Parlament 

 

Novelizováno 
předpisem č. k datu poznámka 

521/2002 Sb.   1.1.2003 zákon; mění; též ruší část pátou 
437/2004 Sb.   26.7.2004 zákon; mění 
695/2004 Sb.   31.12.2004 zákon; mění 
444/2005 Sb. 1.1.2006 zákon; mění 
222/2006 Sb. 1.6.2006  
435/2006 Sb.        úplné znění 

25/2008 Sb. 12.2.2008 zákon; mění 
227/2009 Sb.   1.7.2010 zákon; mění 
281/2009 Sb.   1.1.2011 zákon; mění 

85/2012 Sb. 19.4.2012 zákon; mění 
69/2013 Sb. 19.3.2013 zákon; mění 
64/2014 Sb. 1.5.2014 zákon; mění 
39/2015 Sb. 1.4.2015 zákon; mění 

 

Podřazené předpisy k zákonu (případné novelizace jsou uvedeny v obsahu doprovodného CD) 
288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci 

 
Zákon novelizuje 

předpis č. k datu poznámka 
254/2001 Sb.   1.1.2003 mění 
334/1992 Sb.   1.1.2003 mění 
289/1995 Sb.   1.1.2003 mění 
309/1991 Sb.   1.1.2003 mění 
114/1992 Sb.   1.1.2003 mění 
185/2001 Sb.   1.1.2003 mění 
164/2001 Sb.   1.1.2003 mění 
166/1999 Sb.   1.1.2003 mění 
258/2000 Sb.   1.1.2003 mění 
368/1992 Sb.   1.1.2003 mění 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=254/2001;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=334/1992;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=289/1995;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=309/1991;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=114/1992;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=185/2001;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=164/2001;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=166/1999;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=258/2000;z;S
http://www.fulsoft.cz/onlaw/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=368/1992;z;S
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Zákon č. 25/2008 Sb. 
Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 

 

Částka 11 vydaná dne 12.2.2008 
Účinné od 12.2.2008 (dnem vyhlášení)   
Autor Parlament 

 

Novelizováno 
předpisem č. k datu poznámka 

227/2009 Sb.   1.7.2010 zákon; mění 
281/2009 Sb.   1.1.2011 zákon; mění 
77/2011 Sb.   25.3.2011 zákon; mění 

201/2012 Sb.  1.9.2012 zákon; mění 
169/2013 Sb.  1.10.2013 zákon; mění 
255/2016 Sb. 1.9.2016 zákon; mění 

 
Novelizuje 

předpis č. k datu poznámka 
76/2002 Sb.   12.2.2008 mění 

254/2001 Sb.   12.2.2008 mění 
86/2002 Sb.   12.2.2008 mění 

185/2001 Sb.   12.2.2008 mění 
477/2001 Sb.   12.2.2008 mění 

Ruší 
předpis č. poznámka 

368/2003 Sb.    
304/2005 Sb.    
572/2004 Sb.    

 
Podřazené předpisy k zákonu (případné novelizace jsou uvedeny v obsahu doprovodného CD) 

145/2008 Sb.  
 

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 

  

 

 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
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 
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