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1 Obaly od agrochemikálií a ohlašování do
IRZ
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Vymezení problému
Započítávají se do množství nebezpečných odpadů i znečištěné obaly od
agrochemikálií, které jsou provozovatelem využívány k ochraně obilí?
Agrochemikálie
jsou
z obalů
přímo
nalévány
do
mobilních
rozstřikovacích strojů a následně aplikovány na pole. Ke vzniku obalů
dochází na jednotlivých polích. Ke smíchání agrochemikálií s vodou
dochází přímo v rozstřikovači.

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

-

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o
E-PRTR),
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
4

www.irz.cz
(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení
ohlašovacího prahu.
Obaly znečištěné agrochemikáliemi
Předmětem dotazu jsou obaly znečištěné agrochemikáliemi - katalogové číslo 15
01 02 - kategorie nebezpečné odpady. Prázdné obaly vznikají použitím
nakupovaných agrochemikálií do mobilních prostředků (rozstřikovačů) a jejich
následnou aplikací na pole. Ke smíchání agrochemikálií s vodou dochází přímo v
rozstřikovači a nikoli ve stacionárním míchacím zařízení.
 Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje
přesně zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny
dochází k únikům nebo přenosům v množství přesahujícím
ohlašovací prahy.
 Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je pouze odpad
vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných
zařízení. Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti
s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění
ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a
případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno
s ohlašovacím prahem.
 Popsaným způsobem vzniklý odpad (prázdné obaly) nevzniká
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
Agrochemikálie jsou přímo dávkovány do mobilních rozstřikovačů
a aplikovány na polích mimo samotnou provozovnu provozovatele.

 Pokud by agrochemikálie byly použity jako surovina v souvislosti s

činností
provozovaného
zařízení
(například
by
docházelo
v provozovně
k jejich
dalšímu
zpracování
prostřednictvím
technologického postupu), pak odpady z této činnosti (včetně
znečištěných obalů) by bylo nutné z hlediska IRZ sledovat a v
případě překročení ohlašovacích prahů pro přenos znečišťujících
látek v odpadech a přenos odpadů mimo lokalitu (provozovnu) by
vznikala ohlašovací povinnost do IRZ.
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2 Odpady zůstávající v provozovně a
ohlašování do IRZ
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Vymezení problému
Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovna, ze které bylo oprávněné
osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale
zároveň v provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v
průběžné evidenci odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v
průběhu ledna 2010.

Řešení
Předmětem dotazu je ohlašovací povinnost provozovny, ze které bylo oprávněné
osobě za rok 2009 předáno k likvidaci 1,2t nebezpečného odpadu, ale zároveň na
provozovně zůstala 1t nebezpečného odpadu, který byl v průběžné evidenci
odpadů převeden do roku 2010 a zlikvidován až v průběhu ledna 2010.
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
-

-

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o
E-PRTR),
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
 Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje
stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje,
že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických
jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).
 Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).
 Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více
činností uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené
činnosti, které po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími
v dané lokalitě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.
 Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
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 Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny
mimo provozovnu.
 Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady
jsou určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství
látky (odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
povinnost.
Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, které tvoří stacionární
technické jednotky, v nichž je vykonávána určitá činnost, při které dochází k
únikům znečišťujících látek nebo přenosům znečišťujících látek v odpadech a
odpadních vodách mimo provozovnu nebo přenosům odpadů mimo provozovnu.
Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně překročeny
ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody
nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo provozovnu nebo v
odpadech mimo provozovnu - příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je za rok přeneseno více než 2
tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo provozovnu.
Ohlašovací povinnost vzniká pouze v případě překročení příslušných ohlašovacích
prahů.
 Z hlediska odpadů se v IRZ sledují - přenosy odpadů
(nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu (článek 5
nařízení č. 166/2006/ES) a přenosy znečišťujících látek v
odpadech přenášených mimo provozovnu (příloha č. 2 nařízení
vlády č. 145/2008 Sb.).
 Přenosem mimo lokalitu v případě odpadů se rozumí – přesun
odpadů určených k využití nebo odstranění mimo hranice
provozovny (článek 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES).
 V článku 5 nařízení č. 166/2006/ES odst. 1 písm. je stanoveno,
že provozovatel ohlásí: „přenosy nebezpečných odpadů
překračující 2 tuny za rok nebo nikoliv nebezpečných odpadů
překračující 2000 tun za rok mimo lokalitu…“
 Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení příslušného
ohlašovacího prahu a přesunu odpadu mimo lokalitu
provozovny.

Závěr
 Vznik ohlašovací povinnosti do IRZ je vztažen k ohlašovacímu
roku, ve kterém musí dojít k překročení ohlašovací prahu.
 Z dotazu vyplývá, že za ohlašovací rok 2009 bylo z provozovny
předáno méně než 2 tuny nebezpečných odpadů. Tento údaj
nemusí být do IRZ ohlašován.
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 Množství odpadu předaného za leden roku 2010 musí být
započítáno do celkového množství nebezpečných odpadů za rok
2010 a porovnáno s ohlašovacím prahem.
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3 Přenosy odpadů a ohlašování do IRZ
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Vymezení problému
Kdy je provozovatel povinen ohlašovat do IRZ přenosy odpadů mimo
hranici provozovny?
 Překročí – li zároveň obě prahové hodnoty, tj. 2 t NO a zároveň
i 2000 t ostatních odpadů nebo jednu z nich , tj. buď překročí 2
t NO, ale nepřekročí 2000 t ostatních odpadů, nebo překročí
2000 t ostatních odpadů, ale nepřekročí 2 t NO?
 Pokud opravdu platí, že pro povinnost hlásit do IRZ stačí
překročit hranici 2 tun produkce nebezpečných odpadů bez
ohledu na obsaženou látku v těchto odpadech, týká se
překročení hranice součtu všech odpadů nebo jednotlivého
odpadu, hlásí se do IRZ pouze odpady u kterých byla
překročena hodnota 2 tuny nebo všechny nebezpečné odpady za
provozovnu v daném roce ?

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

-

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení o
E-PRTR),
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

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

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

-

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

-

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

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.
11
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-

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

-

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

Přenos odpadu mimo provozovnu
„Přenosem mimo lokalitu“ se podle článku 2 odst. 11 nařízení č. 166/2006/ES
rozumí: „přesun odpadů určených k využití nebo odstranění a znečišťujících látek
v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny“.
V článku 5 nařízení č. 166/2006/ES odst. 1 písm. je stanoveno, že provozovatel
ohlásí: „přenosy nebezpečných odpadů překračující 2 tuny za rok nebo
nikoliv nebezpečných odpadů překračující 2000 tun za rok mimo
lokalitu…“
 Ohlašovací povinnost do IRZ je v případě přenosu odpadu mimo
provozovnu spuštěna, pokud je překročen kterýkoli z uvedených
ohlašovacích prahů (2t/rok nebo 2000t/rok).
 Pokud jsou překročeny oba ohlašovací prahy, musí provozovatel
provozovny uvést v hlášení oba údaje (např. 4t/rok
nebezpečného odpadu a 2500t/rok ostatního odpadu).
Zjišťování množství odpadu přeneseného mimo provozovnu
Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které
nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není
nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska
složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s
ohlašovacím prahem.
 Množství přeneseného nebezpečného odpadu mimo provozovnu
se porovnává s ohlašovacím prahem (ohlašovací práh 2 tuny) po
sečtení množství všech druhů odpadů kategorie nebezpečný,
vzniklých přímo nebo v přímé souvislosti s činností
provozovaných zařízení nezávisle na tom, zda toto množství
obsahuje některou z ohlašovaných znečišťujících látek (podle
přílohy č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
 Stejný postup musí být uplatněn i v případě ostatního odpadu
(ohlašovací práh 2000 t/rok).
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4 Pole jako provozovna podle zákona o IRZ
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Vymezení problému
Zemědělský podnik obhospodařuje zemědělskou půdu (na celkové
výměře přes 1000 ha). Jednotlivá pole se nacházejí v různých
katastrálních územích, v některých případech významně prostorově
vzdálených od střediska zemědělského podniku. Mají být jednotlivá pole
považována za provozovny ve smyslu zákona č. 25/2008 Sb.?

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací
povinnosti
do
integrovaného
registru
znečišťování
(IRZ)
řídí
následujícími platnými právní předpisy:
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení
o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Pole jako provozovna podle zákona o IRZ
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

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

-

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

-

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

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. Důležitým aspektem identifikace provozovny
jsou její zeměpisné souřadnice. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou
jedním z údajů, které jsou ohlašovatelé povinni uvést. Lokalita se nestane
dvěma lokalitami pouze proto, že dva pozemky téhož provozovatele jsou
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odděleny fyzickou překážkou, jako je například silnice, železniční trať nebo
řeka.
-

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

-

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

Ohlašovací jednotkou pro integrovaný registr znečišťování je jednotlivá
provozovna s přesnou polohou, která může být určena zeměpisnými
souřadnicemi.
 Do IRZ se ohlašuje za jednotlivé provozovny.
 Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v
provozovně překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé
ohlašované látky (v únicích do ovzduší, vody a půdy, v
přenosech v odpadních vodách nebo v odpadech - příloha II
nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č.
145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více než 2 tuny
nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo
provozovnu.
 Ohlašovací povinnost vzniká pouze
příslušných ohlašovacích prahů.

v

případě

překročení

Provozovatel zemědělského podniku má ve většině případu několik polí (půdních
bloků podle zákona č. 252/1997 o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů;
evidenci využití půdy vede Ministerstvo zemědělství), které jsou často z hlediska
IRZ na zeměpisně oddělených plochách (polích), tudíž se nacházejí v různých
lokalitách z nichž každá plocha (pole) by musela být samostatně vymezená jako
provozovna.
Provozovna dle zákona č. 25/2008 Sb. může být určena:
 jedním provozovatelem,
 stacionárními technickými jednotkami a souvisejícími činnostmi,
 stejnou lokalitou (polohou).
Dle zákona č. 25/2008 Sb. je v provozovně vykonávaná určitá činnost
prostřednictvím stacionárních technických jednotek. Pěstování zemědělských
plodin (hospodářské využívání půdy) je možné chápat jako „určitou činnost“.
Tato činnost, ale není vykonávaná prostřednictvím stacionárních technických
jednotek. V technologickém postupu pěstování zemědělských plodin se využívají
zejména mobilní mechanizační (technické) prostředky. Mobilní prostředky
využívané v technologickém postupu pěstování se přesouvají po různých
lokalitách a tudíž je nelze definovat jako stacionární technické jednotky.
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 Pole nenaplňuje definici provozovny podle zákona č. 25/2008
Sb. Ačkoliv je pole jako takové stacionární, není technickou
jednotkou.

Závěr
 Jednotlivá pole (půdní bloky) nesplňují definici provozovny
podle zákona č. 25/2008 Sb.
 Provozovatel
nemusí
registrovat
samostatné provozovny.

jednotlivá

pole

jako
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5 Chov prasat s nižší kapacitou než podle
nařízení o E-PRTR a ohlašování do IRZ
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Vymezení problému
Plní ohlašovací povinnost do IRZ chovatel prasat, jehož chov nespadá
kapacitou pod vyjmenovanou činnost 7. a) (ii) nebo 7. a (iii) v příloze I
nařízení č. 166/2006/ES, ale přesáhl ohlašovací práh pro úniky
amoniaku do ovzduší (10 000kg/rok)? Celkový únik amoniaku do
ovzduší byl 15 000 kg/rok.

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31. 3. 2010) se plnění ohlašovací povinnosti
do integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení
o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
- Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

povinnost

vzniká

pouze

při

překročení

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

Povinné subjekty pro ohlašování do IRZ
Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatelé vymezení v § 3 odst. 1 a § 3
odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
 § 3 odst. 1 - provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006/ES.
 § 3 odst. 2 – provozovatel provozující provozovnu v níž je
prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č.
166/2006/ES, nebo činnost s nižší kapacitou než je uvedena
v příloze I nařízení č. 166/2006/ES.
Intenzivní chov prasat s prostorem:
- pro více než 750 kusů prasnic - činnost 7. a) (iii) z přílohy I nařízení o EPRTR,
- pro více než 2000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg) - činnost 7. a)
(ii) z přílohy I nařízení o E-PRTR.
 Pokud zařízení intenzivního chovu prasat má vyšší kapacitu než
je uvedeno výše, spadá provozovatel takového chovu do
vymezení v § 3 odst. 1 zákona č. 25/2008 Sb. V takovém
případě by při plnění ohlašovací povinnosti uvedl kód činnosti
podle přílohy I nařízení č. 166/2006/ES.
 Provozovatel intenzivního chovu s prostorem pro nižší počet
kusů prasat spadá do vymezení v § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008
Sb.
 Obě skupiny provozovatelů ovšem ve vztahu k IRZ musí
v oblasti úniků a přenosů sledovat stejný rozsah údajů (vyplývá
z § 3 odst. 2).
Stěžejní pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ není tedy počet kusů chovaných
zvířat, ale množství látek vypouštěných v únicích nebo předávaných v odpadech
nebo odpadních vodách mimo provozovnu resp. množství odpadů přenášených
mimo provozovnu. Celkový únik amoniaku do ovzduší z provozovny byl 15
000kg/rok.
 Ohlašovací práh pro únik amoniaku do ovzduší je podle přílohy
II nařízení č. 166/2006/ES je 10 000kg/rok. Ohlašovací práh
byl provozovnou překročen.
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 V případě překročení ohlašovacího prahu vzniká ohlašovací
povinnost.

Závěr
 Provozovatel intenzivního chovu prasat s nižší kapacitou než je
uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES plní v případě
překročení ohlašovacího prahu ohlašovací povinnost do IRZ.
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6

Kapacita zařízení a ohlašovací povinnost
do IRZ
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Vymezení problému
Plní ohlašovací povinnost do IRZ provozovatel zařízení s kapacitou větší
než je uvedena v příloze I nařízení č. 166/2006/ES, pokud za ohlašovací
rok nedošlo k překročení ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy?

Řešení
Předmětem dotazu je provozovna, ve které je provozováno zařízení podle přílohy
I nařízení č. 166/2006/ES. Za ohlašovací rok nedošlo k překročení ohlašovacích
prahů stanovených v nařízení č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

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

-

-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna
2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících
látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (nařízení
o E-PRTR),
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů,
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících
látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do
integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Povinné subjekty pro ohlašování do IRZ
Ohlašovací povinnost do IRZ plní provozovatelé vymezení v § 3 odst. 1 a § 3
odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
 § 3 odst. 1 - provozovatel uvedený v nařízení č. 166/2006/ES.
 § 3 odst. 2 – provozovatel provozující provozovnu v níž je
prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení č.
166/2006/ES, nebo činnost s nižší kapacitou než je uvedena
v příloze I nařízení č. 166/2006/ES.

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

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

Závěr
 Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v
únicích do ovzduší, vody a půdy, v přenosech v odpadních vodách a
v odpadech - příloha II nařízení o E-PRTR a příloha č. 1 a č. 2
nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také pokud je přeneseno více
než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun ostatního odpadu mimo
provozovnu.
 Samotný provoz zařízení uvedeného v příloze I nařízení č.
166/2006/ES nezakládá automaticky povinnost ohlašovat údaje
do IRZ.
 Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení příslušného
ohlašovacího prahu.
 Pokud k překročení žádného ohlašovacího prahu nedošlo, nevzniká
provozovateli zařízení ani ohlašovací povinnost do IRZ.
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© Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, 2010.

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