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Obsah prezentace 

 

• Integrovaná prevence – právní rámec, obsah, principy 

• Integrované povolení 

• KDO (zařízení) 

• CO (integrované povolení) 

• JAK (postup při vydání integrovaného povolení) 

• Kontrola a přezkum integrovaného povolení 

• Změna, sloučení, ukončení a zrušení integrovaného povolení 

• Sankce 

• Informační systém integrované prevence 
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Integrovaná prevence – právní rámec 

 
EU 

 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU, o průmyslových 

emisích 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES, o integrované 

prevenci a omezování znečištění – zrušena ode dne 07. 01. 2014 

 

ČR 

• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění a 

o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (ZIP) 

• Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání 

integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 

 

 



Integrovaná prevence – pojem 

IPPC – Integrated Prevention Pollution and Control 

 

• Průřezový nástroj ochrany životního prostředí, jehož účelem je dosažení 

vysoké ochrany životního prostředí jako celku 

 

• Je systémově i právně nadřazena tzv. složkovému principu ochrany ŽP 

 

• Pomocí závazných podmínek provozu stanovených ve správním aktu 

(integrovaném povolení) řeší komplexně dopady průmyslových činností 

na vybrané složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, nakládání s 

odpady) 
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Integrovaná prevence – principy 

 

• Dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

• Zamezení přenosu znečištění mezi jednotlivými složkami ŽP 

• Uplatnění opatření preventivně zamezujících vzniku emisí – aplikace 

BAT 

• Administrativní integrace – vydávání jednoho povolení 

• Vyjednávání závazných podmínek provozu zařízení 

• Informování veřejnosti a její účast na povolovacím procesu 

• Pravidelná přezkoumávání vydaných integrovaných povolení a 

pravidelná kontrola provozovaných zařízení 

• Subsidiarita 
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Integrované povolení 

Vymezení zařízení  

 Definice v § 2 písm. a) ZIP 

 

Zařízení 

 

• Stacionární jednotka 

• Jedna nebo více činností uvedených v příloze č. 1 ZIP 

• Jakékoliv přímo spojené činnosti, které souvisí s činností uvedenou v 

příloze č. 1 ZIP probíhající ve stejném místě a mohly by ovlivnit emise 

a znečištění 

• Stacionární jednotka, v níž neprobíhá žádná z činností uvedených v 

příloze č. 1, bylo-li požádáno o vydání integrovaného povolení 
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Integrované povolení 

Vymezení zařízení  

 Definice v § 2 písm. a) ZIP 

 

Zařízením není 

• Stacionární technická jednotka používaná k výzkumu, vývoji a zkoušení 

nových výrobků a procesů 

 

Zákon se nevztahuje na: 

• Znečištění způsobené vniknutím radioaktivních látek do ŽP 

• Vypouštění radioaktivních látek do ŽP a emisní limity stanovené pro tyto 

látky 

• Nakládání s GMO 
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Integrované povolení 

Zařízení podléhající integrovanému povolení  

 Kategorie činností (příloha č. 1 ZIP) 

 

1. Energetika 

2. Výroba a zpracování kovů 

3. Zpracování nerostů 

4. Chemický průmysl 

5. Nakládání s odpady 

6. Ostatní průmyslové činnosti 
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Integrované povolení 

Příklady činností 1/2 

 1. Energetika – např. spalovací zařízení o tep. příkonu větším než 50 MW 

 

2. Výroba a zpracování kovů – např. slévárny od 20 t/den, tavírny od        

20 t/den, povrchové úpravy kovů (elektrolytickými nebo chemickými 

postupy) s objemem lázní od 30 m3 

 

3. Zpracování nerostů – např. výroba skla od 20 t/den, výroba keramických 

výrobků od 75 t/den nebo kapacitě pecí od 4m3, při hustotě vsázky od 

300 kg/m3 

 

4. Chemický průmysl – chemická nebo biologická výroba základních 

anorganických a organických látek, hnojiv, biocidů, farmaceut. produktů 

a výbušnin 
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Integrované povolení 

Příklady činností 2/2  

 5. Nakládání s odpady – např. skládky odpadů, odstraňování/využívání 

nebezpečných odpadů od 10 t/den 

 

6. Ostatní průmyslové činnosti  

• Intenzivní chovy 

• drůbež od 40.000 kusů 

• prasata od 2.000 kusů 

• prasnice od 750 kusů 

• Výroba potravin 

• z živočišných surovin od 75 t/den 

• z rostlinných surovin od 300 t/den  

• zpracování mléka od 200 t/den 

• Odstraňování nebo zpracování VŽP s kapacitou nad 10 t denně 

• Jatka s kapacitou nad 50 t opracovávaných těl denně 

• Povrchové úpravy při spotřebě organického rozpouštědla nad 150 kg/hod. 

nebo od 200 t/rok. 
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Integrované povolení 

Vymezení zařízení 

 Zařízení:  teplárna ve Zlíně 

"fluidní kotel K31, fluidní kotel K32, plynové kotle K21, 

K22, horkovodní kotel K10 a skládka stabilizátu"  

Provozovatel: Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 

Tepelný příkon: 440 MW 

Kategorie činností: 1.1 Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW nebo více 
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Integrované povolení 

Vymezení zařízení 
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Odběr povrchové vody 

Vypouštění odpadních vod do toku 

Skládka stabilizátu 

Nakládání s odpady 

Skladování paliva 

Odprášení spalin 

Turbogenerátory 

Sklad chemikálií Vodní hospodářství 

Chemická úpravna vody 

Předávací stanice tepla 

Zařízení dle příl. č. 1 ZIP 

Kotle (fluidní, plynové, horkovodní) 
Kompresorovna 



Integrované povolení – pojem 1/2 

 

§ 2 písm. g) ZIP 

• 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 

 

 

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále "ZOV") 

• Postupem při vydání IP je nahrazováno: 

• závazné stanovisko § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu dle    

§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší (§ 40 odst. 2 ZOV) 
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Integrované povolení – pojem 2/2 

 

Další právní předpisy, jejichž některá ustanovení jsou nahrazována  

• č. 254/2001 Sb., o vodách 

• č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

• č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon 

• č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

• č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

 

Stavební povolení pro zařízení dle ZIP nelze vydat bez pravomocného 

integrovaného povolení. (§45 odst. 1 ZIP) 
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Integrované povolení – proces 

Dotčené subjekty 
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ZIP ZOOV 

Povolující úřad KÚ, MŽP MŽP, KÚ, OÚ 

Účastníci řízení Provozovatel, 

vlastník, obec, kraj, 

další 

Provozovatel 

Dotčený stát ANO NE 

Příslušné správní orgány Správní orgány, 

jejichž povolení jsou 

nahrazována 

„ČIŽP“ 

Odborně způsobilá osoba ANO NE 

Ministerstva MŽP, MZe, MPO, 

MZdr 

MŽP 

Kontrola (a přezkum) ČIŽP, KHS, KÚ (MŽP) ČIŽP, OÚ ORP, MŽP, 

osoba pověřená MZe  



Integrované povolení – proces  

Účastníci řízení 

 § 7 ZIP 

 

• Provozovatel zařízení, vlastník zařízení 

 

• Obec, kraj 

 

• Účastník, který by jím byl dle zvláštních právních předpisů 

 

• Přihlásí-li se do 8 dnů ode dne zveřejnění informace o zahájení řízení 

• Občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zaměstnavatelský 

svaz, hospodářská komora, jejichž předmět činnosti je prosazování a 

ochrana profesních nebo veřejných zájmů  

• Obce, kraje - na jejichž území může být ovlivněno ŽP 
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Integrované povolení – proces 

Žádost 

 Náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor 

žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 

• Provozovatel, zdůvodnění a umístění zařízení (kapitola 1-4) 

• Stručné shrnutí (5) 

• Popis zařízení (6) 

• Suroviny, meziprodukty, výrobky (7) 

• Paliva, energie (8) 

• Emise (ovzduší, voda, podzemní voda, půda, další vlivy na ŽP) (9) 

• Hluk, vibrace, neionizující záření (10) 

• Odpady (11) 

• Monitorování vlivu na ŽP (12) 

• Návrh závazných podmínek provozu zařízení (16) 

• Přílohy (mj. výpis z OR, projektová dokumentace, rozptylová studie, 

odborný posudek, návrh provozních řádů zařízení) 
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Integrované povolení – proces 

Postup při vydání integrovaného povolení 

 • Předjednání žádosti 

• Předložení žádosti (20 dní kontrola, 7 dní rozeslání) 

• Rozeslání (účastníci řízení, příslušné správní úřady, dotčený stát) a 

zveřejnění stručného shrnutí a informace o žádosti – úřední deska kraje, 

obce, informační systém IPPC (lhůta pro vyjádření 30 dnů) 

• Žádost o vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) (k aplikaci BAT, 

případně k celé žádosti) (30 dnů) 

• Úřád má možnost vrátit vyjádření OZO (5 pracovních dnů) 

• OZO vyjádření přepracuje (10 dnů) 

• Ústní jednání o žádosti (účastníci řízení, případně odborně způsobilá 

osoba, ČIŽP a příslušné správní úřady) – po uplynutí lhůty pro 

zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby (15 dnů) 

• Rozhodnutí o žádosti – integrované povolení (45 dnů od uplynutí lhůty k 

vyjádření účastníků, případně OZO) 
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Integrované povolení – proces 

Postup při vydání integrovaného povolení  
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Po dobu 15 dnů 

Do 30 dnů 

do 45 dnů od uplynutí lhůty k vyjádření účastníků, případně OZO 

Vyjádření k žádosti Krajský úřad 

 
Zveřejnění vyjádření odborně 

způsobilé osoby 

Nařízení ústního jednání 

 

 
Rozhodnutí KÚ o vydání IP 

 

Nabytí právní moci rozhodnutí 

 

Odvolání účastníků řízení proti 

rozhodnutí 

 

do 15 dnů do 15 dnů 

Do 8 dnů od zveřejnění 

Rozeslání žádosti k 

vyjádření 

 

Zveřejnění stručného 

strhnutí po dobu 30 dnů 

 

Odborně 

způsobilá 

osoba 

 

Příslušné 

správní úřady 

 

Veřejnost Přihl. dalších 

účastníků 

řízení 

Účastníci 

řízení 

 

Sousední 

dotčený stát 

 

do 7 dnů od shledání žádosti úplnou 

do 7 dnů od shledání 

žádosti úplnou 

do  20  dnů od obdržení 

žádosti zhodnocení 

úplnosti žádost 

Provozovatel 

 

Žádost o vydání IP Krajský úřad 

doplnění žádosti 

Zdroj: MŽP 

Vrácení vyjádření k doplnění 



Integrované povolení – proces 

Náležitosti povolení 

§ 13 odst. 3 ZIP 

• Provozovatel, popis zařízení 

• Závazné podmínky provozu 

• Výčet nahrazovaných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů 

• Požadavky uvedené ve stanoviskou nebo závěru zjišťovacího řízení dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

• Zrušení všech pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a 

souhlasů nebo jejich částí, které se nahrazují integrovaným povolením 

• Schválení základní zprávy 

Odůvodnění 

• Vypořádání připomínek obdržených v rámci řízení 

• Závěry o BAT a referenční dokumenty, na jejichž podkladě byly 

stanoveny závazné podmínky provozu 

• Důvody pro udělení výjimky z úrovně emisí spojených s BAT 
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Integrované povolení – proces 

Závazné podmínky provozu 1/3 

 § 13 odst. 4 ZIP 

 

Musí vždy zahrnovat podmínky, postupy, opatření, které by jinak byly 

stanoveny podle zvláštních právních předpisů 

 

• Emisní limity (emisní limity, emisní stropy) 

• Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožování zdraví 

člověka po ukončení činnosti zařízení (odstranění zařízení, rekultivace 

skládky odpadů, následná péče o skládku odpadů) 

• Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s 

odpady a opatření ke sledování vznikajících odpadů 

• Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, ochranu ŽP, zejména 

ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod (úklid ploch, 

opatření pro zamezení emisí pachových látek, imisní monitoring) 
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Integrované povolení – proces 

Závazné podmínky provozu 2/3 

 • Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka ŽP, které úřad shledá 

nezbytnými s ohledem na místní podmínky a tech. charakter zařízení 

(studie proveditelnosti opatření, plán modernizace) 

• Opatření pro hospodárné využívání surovin a energie 

• Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich následků 

• Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od 

podmínek běžného provozu (uvedení do provozu, zkušební provoz) 

• Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí 
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Integrované povolení – proces 

Závazné podmínky provozu 3/3 

 • Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění 

• Postup vyhodnocování podmínek integrovaného povolení (závěrečná 

zpráva plnění podmínek IP, výsledky měření a plnění emisních limitů) 

• Postupy a požadavky na pravidelnou údržbu zařízení a postupy k 

zabránění emisím do půdy a podzemních vod a způsoby monitorování 

půdy a podzemních vod (výměna adsorpčních náplní) 

• Podmínky pro posouzení dodržování emisních limitů (může být odkaz 

na právní předpis) 

• Podmínky stanovené ve stanovisku nebo závěru zjišťovacího řízení 
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Integrované povolení – proces  

Způsob stanovení závazných podmínek 1/3 

 Úřad stanoví emisní limity (EL) pro: 

• znečišťující látky uvedené v příloze č. 2 ZIP pokud jsou ze zařízení 

vypouštěny 

• další EL, které se stanovují na základě jiných právních předpisů 

Úřad může stanovit 

•  EL pro jiné skupiny a kategorie znečišťujících látek a příslušné limity pro 

hluk, vibrace a neionizující záření 

 

Při stanovení závazných podmínek provozu, zejména emisních limitů, úřad 

vychází z nejlepších dostupných technik a použije Závěry o nejlepších 

dostupných technikách (u BREF zpracovaných dle IED) 

V povolení nelze předepisovat konkrétní metody či technologie. 

 

Takto stanovené podmínky provozu nesmí být mírnější, než podmínky, které 

by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů. 
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Integrované povolení – proces  

Způsob stanovení závazných podmínek 2/3 

 Úřad zajistí, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně 

emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (u BREF zpracovaných 

dle IED), jak jsou stanoveny v rozhodnutích o závěrech o nejlepších 

dostupných technikách, a to jedním z těchto způsobů  

 

• stanoví emisní limity, které nepřekračují úrovně emisí spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami  

• stanoví jiné emisní limity, než je uvedeno v BAT (pokud jde o hodnoty, 

období a referenční podmínky) – minimálně 1x za rok úřad posoudí 

výsledky monitoringu – cílem je, aby emise nepřekračovaly úrovně 

spojené s BAT 
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Integrované povolení – proces  

Způsob stanovení závazných podmínek 3/3 

 • Stanovení mírnějších EL než je uvedeno v závěrech o BAT – odborné 

posouzení   

• BAT nejsou v žádných závěrech o BAT – postup v souladu s kriterii příl. 

č. 3 ZIP a dle výše uvedených zásad 

• závěry o BAT se nevztahují na prováděnou činnost – úřad stanoví 

podmínky na základě BAT, které po projednání s provozovatelem určí 

pro dotyčné činnosti nebo procesy (přihlíží se kriteriím v příl. č. 3 ZIP) 

• dočasná výjímka z BAT – zkoušení nově vznikajících technik – max. na 

9 měsíců 

26 



Integrované povolení – proces 

Stanovení závazných podmínek - příklady 

  

Příklady stanovení závazných podmínek provozu zařízení na základě 

maximálního využití možností zákona o integrované prevenci: 

 

Stanovení emisních stropů pro AMO – nebyl splněn standard kvality ŽP – dle 

§ 14 odst. 3 a § 15 odst. 1 ZIP byly stanoveny dodatečné podmínky pro 

splnění standardu kvality ŽP – individuální emisní stropy pro některé zdroje 

znečišťování ovzduší 

 

Provoz zařízení Nápravná opatření – Laguny Ostramo 

Stanovení imisního monitoringu 

Zastavení zařízení při překročení stanovených imisních koncentrací na 

hranici areálu nebo v měřících stanicích umístěných v zástavbě. 
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Základní povinnosti provozovatele zařízení 

 

§ 16 ZIP 

• Provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením 

• Ohlásit úřadu každou plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu 

nebo rozsahu zařízení, která by mohla mít důsledky pro ŽP 

• Umožnit příslušným správním orgánům výkon kontroly a přezkumu 

• Předcházet haváriím, neprodleně hlásit úřadu a ČIŽP všechny 

mimořádné události, havárie, havarijní úniky, které mají závažné dopady 

na životní prostředí, přijmout opatření k omezení jejich dopadů na ŽP a 

k zamezení dalších mimořádných událostí nebo havárií 

• Neprodleně hlásit porušení závazných podmínek a přijmout opatření, 

která zajistí v nejkratší možné době nápravu stavu způsobeného 

porušením těchto podmínek 

• Podávat každoročně zprávu o plnění podmínek IP (vzor zprávy stanoví 

prováděcí právní předpis) 
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Kontrola a přezkum 

Kontrola 

§ 20b ZIP (kontrola) 

• ČIŽP (KHS) 

• Kromě protokolu zpracovává ČIŽP zprávu 

• Obsahuje popis kontrolních zjištění a závěry o dalších opatřeních  

• Do 2 měsíců od provedení kontroly v místě zašlou provozovateli (pokud nebyl 

vyhotoven protokol o kontrolním zjištění) 

• Zpráva je zveřejněna v informačním systému IPPC do 4 měsíců od kontroly 

• Závažné porušení závazných podmínek – do 6 měsíců provede 

opakovanou kontrolu na místě 

 

O plánovaných kontrolách, uložených pokutách a opatření k nápravě (ČIŽP) 

informují úřad, KHS a ČIŽP 
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Kontrola a přezkum 

Přezkum 1/2 

 § 18 ZIP 

• Úřad 

• Alespoň každých 8 let, zda nedošlo ke změně okolností, které povedou 

ke změně závazných podmínek 

• Úřad vždy přezkoumá závazné podmínky 

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

• zjistí-li, že provozní bezpečnost procesu nebo činnosti zařízení vyžaduje, aby 

bylo použito jiné techniky 

• vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí 

nebo jiná změna zvláštních právních předpisů 

• 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 

• použije-li úřad při stanovování emisních limitů postup podle § 14 odst. 4 písm. 

b) ZIP a výsledky monitorování prokáží, že emise za běžných provozních 

podmínek překračovaly úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými 

technikami 
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Kontrola a přezkum  

Přezkum 2/2 

 • Úřad provede přezkum všech závazných podmínek integrovaného 

povolení, je-li zveřejněno rozhodnutí o závěrech o nejlepších 

dostupných technikách pro hlavní činnost zařízení 

• Pokud se na zařízení nevztahují žádné závěry o BAT, úřad vždy 

přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, umožňuje-li 

vývoj v oblasti nejlepších dostupných technik významné snížení emisí 

• Byla-li pro zařízení udělena výjimka z úrovní emisí spojených 

s nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5, je úřad povinen 

posoudit důvodnost udělení této výjimky v rámci přezkumu závazných 

podmínek integrovaného povolení 

• Úřad může provést přezkum 

• Na základě ohlášení plánované změny zařízení 

• Na základě podnětu ČIŽP nebo KHS 

• Je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě překračován standard kvality ŽP 
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Kontrola a přezkum  

Přezkum – následná opatření 

 § 19 ZIP 

Úřad může 

• Uložit provozovateli zařízení provést opatření k nápravě 

• Rozhodovat o správních deliktech 

• Vyzvat provozovatele k podání žádosti o změnu IP 

• Vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o omezení nebo zastavení 

provozu zařízení nebo jeho části 

• Zahájit řízení o změně integrovaného povolení 
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Opatření k nápravě, zastavení provozu 

 

§ 19b 

• Opatření k nápravě 

• Úřad nebo ČIŽP 

• Provozovatel neplní podmínky IP, ZIP 

• Mimořádná událost, havárie, havarijní únik látek do ŽP, které mají závažné 

dopady ŽP 

• Po dobu lhůty pro opatření k nápravě se nepoužijí ustanovení o sankcích 

• Lze uložit i právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného 

stavu 

• Příklad: omezení škály přijímaných vstupů do zařízení (skládka, ČOV) 

• Rozhodnutí o omezení nebo zastavení provozu 

• Úřad nebo ČIŽP 

• Pokud provozovatel neprovede opatření k nápravě 

• Porušení povinností IP nebo zákona představuje nebezpečí, že dojde k 

bezprostřednímu závažnému ohrožení ŽP (i bez nápravných opatření) 
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Podstatná změna integrovaného povolení 

 

§ 19a ZIP 

Řízení na základě přezkumu nebo na základě oznámení plánované změny 

zařízení 

• Podstatná změna 

• změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která 

může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí 

• současně s ohlášením změny může provozovatel předložit žádost o 

změnu IP – vzor je shodný s žádostí o vydání IP 

• v řízení se postupuje obdobně jako v případě žádosti o vydání IP 
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Nepodstatná změna integrovaného povolení 

 

§ 19a ZIP 

• Nepodstatná změna 

• změna, která nemá významný negativní vliv na ŽP a na zdraví lidí 

• o změně rozhoduje úřad z moci úřední 

• účastníci řízení – provozovatel, vlastník zařízení a ten, kdo by jím byl podle 

zvláštních právních předpisů 

• vyjádření příslušných správních úřadů, jejichž působnosti se změna dotýká 

 

Příklad: 

Stavba kompostárny (bez VŽP) v areálu skládky 

Náhrada stávajícího kotle pro vytápění provozu kotlem srovnatelného 

příkonu 

 

Úplné znění výrokové části IP vydává úřad na žádost nebo může vydat z 

moci úřední (rozhodné je znění výrokových částí vydaného IP a jednotlivých 

rozhodnutí o jeho změně) 
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Přechod a sloučení integrovaného povolení 

 

Přechod § 17 ZIP 

• 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 do 15 

dnů. 

 

Sloučení § 20a ZIP 

• Lze sloučit více IP do jednoho (IP jsou vydána pro zařízení stejného 

provozovatele na stejném místě) 
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Ukončení provozu zařízení 

 

§ 15a ZIP 

• Podmínky jsou stanoveny v IP 

• Provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do 

stavu, který nebude představovat žádné významné riziko pro lidské 

zdraví nebo ŽP 

• Provozovatel zejména posoudí stav znečištění půdy a podzemních vod 

nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými 

daným zařízením, je-li významné znečištění oproti základní zprávě → 

odstranění znečištění 
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Zánik integrovaného povolení 

 

§ 20 ZIP 

• Integrované povolení zaniká při zániku provozovatele bez právního 

nástupce 

 

• Úřad rozhodne z moci úřední nebo na žádost provozovatele o zrušení IP 

• Při ukončení provozu poté, co byly splněny podmínky IP spojené s ukončením 

provozu zařízení 

• Při nevyužívání integrovaného povolení bez vážného důvodu po dobu delší 

než 4 roky  

 

• Na žádost provozovatele 

• Vynětí zařízení z režimu ZIP pokud provozovatel dostatečně prokáže pokles 

kapacity zařízení pod příslušnou prahovou hodnotu (účastníci řízení 

provozovatel a vlastník zařízení) 
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Sankce 
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Delikt ZIP 

[kč] 

ZOV 

[kč] 

Neposkytnutí součinnosti při kontrole nebo 

přezkumu – pořádková pokuta 

do 100.000 - 

Provoz zařízení bez povolení nebo v 

rozporu s povolením 

do 10.000.000 do 10.000.000 

Neplnění ohlašovací povinnosti, uvedení 

nesprávných údajů v žádosti, nepřijetí 

opatření k omezení dopadů na ŽP 

do 2.000.000 do 20.000 – 

2.000.000 



Informační systém integrované prevence 1/2 

 
§ 5a ZIP 

• www.mzp.cz/ippc 

• Je spravován MŽP 

• Slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování 

informací a přístupu veřejnosti k informacím dle ZIP 

• Informace o provozovateli a zařízení 

• Stručné shrnutí 

• Vyjádření odborně způsobilé osoby 

• Rozhodnutí o žádosti, o odvolání proti rozhodnutí o žádosti, o změně 

integrovaného povolení, o sloučení integrovaných povolení, o zrušení 

integrovaného povolení, o vynětí zařízení z režimu ZIP 

• Informace o udělených výjimkách z úrovní emisí spojených s BAT 

• Ohlášené údaje o plnění podmínek integrovaného povolení 

• Změny provozovatelů zařízení 

• Úplná znění integrovaných povolení 

• Zprávy o kontrolách 

• Seznam zařízení, pro která bylo vydáno integrované povolení 
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Informační systém integrované prevence 2/2  

 

• Seznam odborně způsobilých osob 

• Jednotný zkušební řád a požadavky na rozsah odborných znalostí, 

jejichž prokázání je podmínkou zápisu do Seznamu odborně 

způsobilých osob 

• Informace o závěrech o BAT a BREF 

• Informace o povinnostech ČR vyplývajících z právních předpisů 

Evropské unie v oblasti IPPC 

• Další informace z oblasti integrované prevence v ČR a v EU 

 

Další informace www.ippc.cz 
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Děkuji za pozornost 
 

 

Ing. et Ing. Bc. Ondřej Skoba 
 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
oddělení hodnocení ekologických rizik 

 

577 043 391, ondrej.skoba@kr-zlinsky.cz 
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