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Právní předpisy: 

Evropská legislativa: 

 Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o 
uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů 
znečišťujících látek (dále Protokol o PRTR)  

 

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  (dále nařízení o E-PRTR)  
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Česká legislativa: (kompetence MŽP) 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci) 

Zákon 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 ve znění 
pozdějších předpisů  (dále zákon o IRZ) 

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 

Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění NV č. 145/2008Sb., … 
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EKOAUDIT – Usnesení vlády č. 419/2011 – materiál MPO 

Byla vytvořena meziresortní pracovní skupina k řešení sledování 72 
znečišťujících látek v odpadech: 
- MŽP 

- MPO 

- MZe 

- ČIŽP 

- Svaz chemického průmyslu ČR 

- Krajského úřadu karlovarského kraje 

- Podnik Diamo s.p.  

- Sdružení Arnika 
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MPO navrhlo srovnat požadavky legislativy EU a ČR v bodě: 
 

§ 3 odst. 2 zák. č. 25/2008 Sb. – provozovatel,…, provozující 
provozovnu, …, v níž je prováděna jiná činnost  než je uvedena v 
příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
166/2006, nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této 
příloze, ohlašuje úniky a přenosy znečišťujících látek … a vede 
evidenci údajů pro ohlašování způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 
5 nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.  
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Ad 2 ) § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. 

    - návrh MPO: 

Nepožadovat údaje u jiných činností a činností   s nižší kapacitou 
než je v E-PRTR 

Důvody:  

1) srovnat požadavky leg. EU s legislativou ČR 

2) Snížit zátěž podnikatelů ( 300 tis. podniků, odhad nákladů cca 3 
mld. Kč) 

3) V případě nutnosti, vytipovat činnosti specifické pro ČR a 
stanovit u nich prahové hodnoty pro kapacitu 
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Současný stav: 

 

- Projednávání v pracovní skupině 

- Návrhy připravilo MŽP, Arnika 

- Pracovní skupina se dohodla na využití seznamu činností 
připravený MŽP 

- MPO rozpracovalo návrh MŽP, podklady byly rozeslány všem 
členům pracovní skupiny 

- MŽP upravilo návrhy MPO, požaduje ponechat cca 200 činností 
bez omezení limitů (jsou uvedeny v E-PRTR),  
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Návrh MPO 

    Byly využity podklady: 

 

- 1) CZ – NACE (klasifikace ekonomických činností) – počty 
činností – celkově cca 1 mil. 

- 2) hlášení do IRZ – podle E-PRTR a CZ-NACE 

- 3) hlášení konkrétních podniků podle činností 
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MPO navrhlo 4 kritéria pro výběr činností: 

 

Činnost je srovnatelná s činností podle přílohy I nařízení o E-
PRTR 

Příslušná činnost může mít potenciálně významný negativní 
dopad na zdraví lidí a životní prostředí v ČR 

Z celkového počtu provozoven v roce 2011 u jednotlivých 
činností je více než 50% těch, které ohlašovaly do IRZ v roce 
2009 nebo 2010 

Činnost byla alespoň jednou ohlášena podle přílohy nařízení o 
E-PRTR 
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MPO podle výše uvedeného postupu připravila 2 tabulky: 

Pracovní tabulka – podklad pro návrh zpřesnění §3 odst. 2 
zák. č. 25/2008 Sb. Jsou uvedeny souvislosti: 

 
- Činnosti podle kódů NACE – vybrané podle návrhu MŽP 

- Srovnání jednotlivých činností s činnostmi uvedenými v E-PRTR 

- Celkový počet provozoven uvedených podle kódu NACE v ČR 
uvedených v roce 2011 (zdroj MPO) 

- Počet provozoven ohlašovaných do IRZ označených provozovateli 
zařízení podle NACE v roce 2009 a 2010 

- Počet provozoven, u nichž provozovatelé určili činnost podle nařízení 
o E-PRTR 
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Nejbližší budoucnost 

 

- MŽP upravilo návrhy MPO, požadovalo ponechat cca 200 
činností bez omezení limitů (činnosti jsou uvedeny v E-PRTR)  

- MPO upravilo seznamy, stanovilo limity k požadovaným 
činnostem 

- Další jednání pracovní skupiny bude 13.12.2012 

- Předpoklad - diskuse s Arnikou 
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Kód 
činnosti 

Název činnosti Arnika – návrh prahů MŽP – návrh 
prahů 

MPO – návrh 
prahů 

Odsouhlaseno 
(ANO/NE) 

Odsouhlasená 
prahová 
hodnota 

13.93 Výroba koberců a 
kobercových 
předložek 

o výrobní kapacitě 1t/den o výrobní kapacitě 
5t/den 

o výrobní kapacitě 
5t/den 
 

NE 

13. 93 Výroba lan, 
provazů a 
síťovaných 
výrobků 

Neutrální stanovisko o výrobní kapacitě 
5t/den 
 

o výrobní kapacitě 
5t/den 
 

ANO o výrobní 
kapacitě 5t/den 
 

14.13 Výroba ostatních 
svrchních oděvů 

1 t/den Při této činnosti 
nemusí docházet k 
takovéto enormní přímé 
spotřebě 
rozpouštědel přesto mohou 
být podniky 
výraznými znečišťovateli. 
Doporučujeme 
snížení prahu na 10kg za 
hodinu nebo 25tun 
ročně. 

o výrobní kapacitě 
5t/den 
 

o výrobní kapacitě 
5t/den 
 

NE 

16.22 Výroba 
sestavovaných 

o spotřebě rozpouštědel 10 
kg/hod nebo 20 t/rok; o 
výrobní kapacitě 100 
m2/den 

o spotřebě 
rozpouštědel 30 
kg/hod 
nebo 50 t/rok; o 
výrobní kapacitě 
100 
m2/den 

o spotřebě 
rozpouštědel 30 
kg/hod nebo 50 
t/rok 

NE 

23.12 Tvarování a 
zpracování 
plochého skla 

5t/den lokálně i malé výrobní 
zařízení může 
být velkým producentem 
znečištění 

o kapacitě 
zpracování 5 t/den 

o kapacitě 
zpracování 5 t/den 
 

ANO o kapacitě 
zpracování 5 
t/den 
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Děkuji za pozornost 
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