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REZORTNÍ PŘEDPISY 

 
Jednací řád  

Rady Státního fondu životního prostředí České republiky 

Preambule 

V souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního 
prostředí, v platném znění a článkem 3 bod 3 statutu Státního fondu životního prostředí České 
republiky se vydává tento jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 

Tento jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky upravuje 
podrobnosti o složení, počtu členů a činnosti Rady Státního fondu životního prostředí České 
republiky. 

Článek 1 

Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto jednacího řádu, pokud není stanoveno jinak: 

1. pojmem „Rada“ se rozumí Rada Státního fondu životního prostředí České republiky, 
která byla zřízena zákonem ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
České republiky a je konzultačním a poradním orgánem ministra životního prostředí; 

2. pojmem „Fond“ se rozumí Státní fond životního prostředí České republiky, který spravuje 
a řídí ministerstvo životního prostředí dle zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu 
životního prostředí České republiky; 

3. pojmem „ministr“ se rozumí ministr životního prostředí; 

4. pojmem „podpora“ se rozumí dotace, půjčky, převzetí závazku a další pomoc právnickým 
a fyzickým osobám. 

Článek 2  

Úkoly Rady 

Rada projednává na svých zasedáních, není-li dále v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, 
otázky tvorby a užití finančních prostředků z Fondu, zejména: 

1. posuzuje: 

1.1 otázky a koncepci užití prostředků z Fondu, 

1.2 roční rozpočet příjmů a výdajů Fondu, 

1.3 systém navržených opatření a jejich zabezpečení Fondem, 
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1.4 návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu; 

2. opatřuje stanoviskem a doporučením projednané materiály;  

3. vyjadřuje se k návrhům (opatřením) na poskytnutí podpory, včetně jejich výše; 

4. doporučuje ministrovi výši čerpání prostředků z Fondu pro jednotlivé konkrétní případy; 

5. při posuzování předložených materiálů vychází ze zásad ochrany a péče o životní 
prostředí. 

Článek 3 

Členství v Radě 

1. Návrh na jmenování/odvolání členů Rady předkládá náměstek ministra příslušné sekce 
pověřené metodickým řízením Fondu. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává 
ministr. Členové Rady jsou jmenováni na dobu volebního období Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky; členství v Radě však definitivně zaniká až jmenováním nové 
Rady. 

2. Rada má nejméně 17 stálých členů. Rada je složena zejména ze zákonodárných  
a ekologických odborníků a zástupců státní správy a samosprávy. 

3. Členy Rady jsou: 

2.1 osm členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 

2.2 dva členové Senátu Parlamentu České republiky, 

2.3 zástupce Ministerstva životního prostředí,  

2.4 zástupce Ministerstva financí, 

2.5 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, 

2.6 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, 

2.7 zástupce Asociace krajů ČR, 

2.8 zástupce Svazu měst a obcí, 

2.9 zástupce nevládních neziskových organizací. 

4. Předsedu Rady vybírá ze členů Rady ministr. 

5. Předseda Rady svolává a řídí jednání Rady. Předseda Rady dále zejména: 

5.1  řídí činnost Rady, 

5.2 předkládá členům Rady návrhy k projednání, 

5.3  navrhuje program jednání Rady, 

5.4  rozhoduje o tom, zda na jednání Rady budou pozváni hosté. 

6. Předseda Rady stanoví místopředsedu Rady, který jej zastupuje v době jeho 
nepřítomnosti. Jednání Rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen Rady. 
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Článek 4  

Příprava zasedání Rady 

1. Rada se schází v průběhu celého roku, zpravidla šestkrát ročně. 

2. Pokud nebyl termín zasedání stanoven na předchozím jednání Rady, určuje tento termín 
předseda Rady, ministr nebo náměstek ministra příslušné sekce, zodpovědný za metodické 
řízení Fondu. 

3. Členové Rady jsou povinni se každého zasedání Rady zúčastnit, v případě neúčasti je člen 
povinen se omluvit minimálně dva dny před termínem zasedání Rady. Pokud se člen Rady 
Fondu neúčastní více jak dvakrát za rok jednání osobně ani prostřednictvím jím 
zmocněného náhradníka, může být z Rady odvolán. V případě hlasování per rollam, viz 
čl. 5, odst. 6 tohoto jednacího řádu, nemůže za členy hlasovat pověřený náhradník. 

4. Pozvánky na zasedání jsou zasílány členům Rady nejméně 5 (pět) pracovních dnů před 
stanoveným termínem zasedání Rady. Uvedená lhůta se nepoužije při přijetí usnesení 
mimo zasedání podle článku 5, odst. 6 tohoto jednacího řádu. 

5. Program zasedání Rady navrhuje předseda Rady; o návrhu programu jsou členové Rady 
informováni nejlépe předem. Program Rady je schvalován při zahájení jednání Rady, po 
projednání případných návrhů na jeho změny. Návrhy na změny programu jsou oprávněni 
předkládat všichni členové Rady. K návrhu na změny programu se vyjadřují a schvalují 
členové Rady. 

6. Materiály a odborné podklady pro zasedání Rady připravuje Fond, který dále 
administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady. 

Článek 5 

Jednání Rady 

1. Jednání Rady jsou neveřejná. Z pověření předsedy Rady nebo ministra mohou být 
přizváni na jednání Rady hosté. 

2. Jednání Rady je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů Rady. Schvalování 
materiálu předkládaného Radě je taktéž podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny 
přítomných členů Rady. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Rada 
veřejným hlasováním. 

3. Nemůže-li se člen ze závažných důvodů zúčastnit jednání, může na zasedání za sebe 
vyslat svého zástupce s písemným plným zmocněním, maximálně však dvakrát do roka. 

4. Doporučení, stanoviska a návrhy Rady předkládá Rada ministrovi prostřednictvím Fondu. 
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, místopředsedy nebo v zastoupení jimi 
písemně pověřeného člena Rady.  

5. Z každého jednání Rady se pořizuje ve lhůtě 5 pracovních dnů zápis, který podepisuje 
předseda nebo jím určený člen Rady. Stejný postup je uplatněn při jednání per rollam. 

6. Rada může přijímat navrhované usnesení i mimo zasedání Rady formou per rollam.  
V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat zasedání Rady, předloží návrh 
usnesení Rady členům Rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové Rady 
učinit písemné vyjádření prostřednictvím e-mailu a/nebo faxem. Pokud se v této lhůtě 
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k návrhu usnesení člen Rady Fondu nevyjádří, je to považováno, že se hlasování 
nezúčastnil. Rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování mimo zasedání Rady 
nadpoloviční počet členů Rady. K přijetí usnesení Rady je potřeba nadpoloviční počet 
hlasujících členů Rady. Pověřený zaměstnanec Fondu, který předložil návrh usnesení, pak 
oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům Rady. Zaslání návrhu usnesení Rady  
i vyjádření členů Rady k návrhu usnesení může být provedeno faxem a/nebo e-mailem. 

Článek 6 

Externí spolupráce 

1. Rada si může vyžádat dílčí stanoviska odborných pracovníků a požádat o spolupráci 
odborníky nebo odborné instituce, kteří nejsou jejími členy (dále jen „experti“). 

2. Experti se mohou na pozvání předsedy Rady účastnit jejího jednání „ad hoc“ jako hosté 
k určité problematice, dle článku 5, odst. 1 tohoto jednacího řádu, nebo mohou 
zpracovávat expertízy na základě zadání Rady nebo ministra. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se jednací řád účinný od 14. listopadu 2012, č.j.: 93823/ENV/12 

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. 

V Praze dne …5. 9. 2013                                                     

Mgr. Tomáš Jan Podivínský 

ministr 
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METODICKÉ DOKUMENTY 
 

 
 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona  

o integrované prevenci 
 

METODICKÝ DOKUMENT K PROBLEMATICE ZÁKLADNÍ ZPRÁVY 

 

Konečný návrh 

 

ÚVOD A STATUS DOKUMENTU 

 

1. ČASOVÉ VYMEZENÍ POVINNOSTI ZPRACOVAT ZÁKLADNÍ ZPRÁVU 

 

1.1. Stávající provozovatelé 

1.2. Provozovatelé nových zařízení 

1.3. Provozovatelé zařízení, která nově vstupují do režimu integrované prevence 

1.4. Provozovatelé, kteří žádali či žádají dobrovolně o integrované povolení 

 

2. POSTUP PŘI VYHODNOCOVÁNÍ POVINNOSTI ZPRACOVAT ZÁKLADNÍ ZPRÁVU 

 

2.1. Obecný postup při vyhodnocování 

2.2. Postup provozovatele 

2.3. Postup povolujícího a kontrolního orgánu 

 

3. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE OBECNÝCH ODKAZŮ, UVEDENÝCH V PROVÁDĚCÍM PŘEDPISE 

 

4. OSTATNÍ OKRUHY 

 

4.1. Vztah základní zprávy k minulé kontaminaci 

4.2. Změna zařízení související s nebezpečnými látkami 

4.3. Aktualizace základní zprávy 

4.3. Schvalování základní zprávy společně se změnou integrovaného povolení 

4.4. Vzájemná vazba základní zprávy, žádosti o vydání integrovaného povolení a integrovaného 

povolení 

 
PŘÍLOHY 

 
Příloha 1: Schéma postupu v případě stávajících provozovatelů 
Příloha 2: Schéma postupu v případě nových provozovatelů 
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ÚVOD A STATUS DOKUMENTU 
 
Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích přinesla do oblasti integrované prevence řadu 
požadavků v oblasti ochrany půdy a podzemních vod, z nichž za nejdůležitější lze považovat 
vypracování základní zprávy jako podkladu, který bude určující pro povinnosti vymezených 
provozovatelů ve vztahu k budoucímu ukončení provozu zařízení. Změny evropské legislativy byly 
převedeny do národního práva prostřednictvím novelizace zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 69/2013 Sb. Požadavky na 
základní zprávu jsou nadefinovány v rámci přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona o integrované prevenci. 
 

Účelem tohoto materiálu je provozovatelům, povolujícím úřadům a kontrolním orgánům 
v této oblasti přiblížit vazbu mezi relevantními ustanoveními předpisů integrované prevence 
a ostatní legislativou stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto 
problematikou. 
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1. ČASOVÉ VYMEZENÍ POVINNOSTI ZPRACOVAT ZÁKLADNÍ ZPRÁVU 
 
1.1. Stávající provozovatelé 
 
Stávající provozovatelé jsou vymezeni v souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 1 
zákona č. 69/2013 Sb. jako provozovatelé za řízení uvedených do provozu p řed 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.  
 
Zároveň musí být plněna podmínka, že činnost provád ěná v zařízení spadala 
pod p ůsobnost zákona o integrované prevenci (tj. byla uvedena v příloze č. 1 zákona 
o integrované prevenci) před novelizací zákonem č. 69/2013 Sb. 
 
Vymezení tedy nezahrnuje provozovatele, kteří dlouhodobě provozují svoji činnost 
v tzv. složkovém režimu a s novelou zákona o integrované prevenci zákonem č. 69/2013 Sb. 
jim vznikla povinnost mít integrované povolení. 
 
Na výše uvedenou skupinu provozovatelů (za předpokladu, že splňují požadavky § 4a odst. 
1 zákona o integrované prevenci, blíže specifikované v kapitole 2 a 3 tohoto materiálu) 
se vztahuje přechodné ustanovení čl. II bod 4 a vzniká povinnost p ředložit povolujícímu 
úřadu základní zprávu ke schválení v rámci prvního řízení o zm ěně integrovaného 
povolení  podle § 19a zákona o integrované prevenci, které bude zahájeno po 7. lednu 
2014.  
 
 
1.2. Provozovatelé nových za řízení 
 
Provozovatelé nových zařízení jsou takové subjekty, které nově vstupují do režimu 
integrované prevence na základ ě svých podnikatelských aktivit  (budují nová zařízení 
či technologie, kde je prováděna činnost podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci) 
a podle § 45 odst. 1 zákona o integrované prevenci jsou povinni mít integrované povolení 
před vydáním stavebního povolení.  
 
Za nová zařízení se považují i taková zařízení, která do režimu integrované prevence spadají 
na základě úpravy stávající technologie (např. změnou jedné z pecí v existujícím provozu 
dojde k překročení prahové hodnoty pro příslušnou kategorii v příloze č. 1 apod.). 
 
Pro uvedenou skupinu provozovatelů (za předpokladu, že splňují požadavky § 4a odst. 1 
zákona o integrované prevenci, blíže specifikované v kapitole 2 a 3 tohoto materiálu) platí, 
že základní zpráva je p ředkládána jako sou část žádosti o integrované povolení  podle § 
4 odst. 1 písm. q) zákona o integrované prevenci. 
 
 
1.3. Provozovatelé za řízení, která nov ě vstupují do režimu integrované prevence 
 
Dotčení provozovatelé jsou vymezeni v souladu s přechodným ustanovením čl. II bod 3 
zákona č. 69/2013 Sb. jako provozovatelé zařízení, která byla uvedena do provozu před 7. 
lednem 2013. 
 
Zároveň musí být plněna podmínka, že činnost provád ěná v zařízení nov ě spadá 
pod  p ůsobnost zákona o integrované prevenci  (tj. byla přidána do přílohy č. 1 zákona 
o integrované prevenci) novelizací zákonem č. 69/2013 Sb. Jedná se o činnosti, 
které nejsou výslovn ě uvedeny v p řechodném ustanovení čl. II bod 1 zákona 
č. 69/2013 Sb. 
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Tento typ provozovatelů doposud integrované povolení mít nemusel. Nově má povinnost mít 
nejpozději k 7. červenci 2015 integrované povolení. 
 
Pro uvedenou skupinu provozovatelů (za předpokladu, že splňují požadavky § 4a odst. 1 
zákona o integrované prevenci, blíže specifikované v kapitole 2 a 3 tohoto materiálu) podle 
přechodného ustanovení čl. II bod 5 zákona č. 69/2013 Sb. platí, že základní zpráva je 
předkládána jako sou část žádosti o integrované povolení  podle § 4 zákona o 
integrované prevenci. 
 
 
1.4. Provozovatelé, kte ří žádali či žádají dobrovoln ě o integrované povolení 
 
Tzv. dobrovolná integrovaná povolení (tj. integrovaná povolení vydaná pro zařízení, 
kde neprobíhá žádná s činností uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, 
kde bylo požádáno o vydání integrovaného povolení podle § 2 písm. a) zákona o 
integrované prevenci) nejsou výslovně řešena v přechodných ustanoveních zákona o 
integrované prevenci, nicméně lze dovodit následující.  
 
Na všechna stávající zařízení, která disponovala k 7. lednu 2013 tzv. dobrovolným 
integrovaným povolením lze vztáhnout přechodné ustanovení čl. II. bod 1 zákona 
č. 69/2013 Sb., a to i vzhledem ke skutečnosti, že účelem daného přechodného ustanovení 
je řešení přechodu mezi dosavadní a novou právní úpravou u zařízení, která jsou již 
provozována v režimu integrované prevence, resp. již mají vydané integrované povolení 
nebo o něj mají zažádáno.  
 
Pokud zařízení disponuje tzv. dobrovolným integrovaným povol ením  a jeho činnost není 
ani po novele zákonem č. 69/2013 Sb. zahrnuta v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci 
i v případě, že jeho činnost je po novele zákonem č. 69/2013 Sb. zahrnuta v příloze č. 1 
zákona o integrované prevenci, se postupuje shodně a aplikuje se postup podle kapitoly 
1.1. tohoto materiálu. 
 
V případě, že provozovatel nedisponuje tzv. dobrovolným integrovaným povolením  
a podává o n ěj žádost, postupuje se ve vztahu k základní zpráv ě jako u jakéhokoliv 
jiného za řízení, kde je žádáno o integrované povolení – tj. ve smyslu § 4, § 4a a 
souvisejících ustanovení zákona o integrované prevenci.   
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2. POSTUP PŘI VYHODNOCOVÁNÍ POVINNOSTI ZPRACOVAT ZÁKLADNÍ ZPRÁVU 
 
2.1. Obecný postup p ři vyhodnocování 
 
Zákon o integrované prevenci vymezuje situaci, kdy vzniká povinnost zpracovat základní 
zprávu, v § 4a odst. 1 takto: Pokud jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení 
vypouštěny nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod 
v místě zařízení, je provozovatel zařízení povinen zajistit vypracování základní zprávy 
a předložit základní zprávu úřadu ke schválení jako součást žádosti o vydání integrovaného 
povolení. 
 
Nebezpečné látky jsou pak definovány v § 2 písm. o) pouze odkazem na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí. 
 
Při vyhodnocování toho, zda mohou uvedené látky způsobit znečištění půdy nebo 
podzemních vod, je použito kritérií z národní legislativy. V obecnější rovině se záležitostí 
zabývá kapitola 5.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o integrované prevenci 
 
Používání nebezpe čných látek 

 
Vyhodnocují se nebezpečné látky nebo směsi a meziprodukty, které jsou používány, 
vyráběny nebo vypouštěny ze zařízení (jako vstup do hodnocení lze využít žádost o 
integrované povolení, aktualizované dle stávajícího stavu). Jako meziprodukty se uvádí 
pouze izolované meziprodukty podle právní úpravy na úseku nakládání s chemickými 
látkami.   
 
Předpokládá se současné splnění následujících kritérií 
 

- Jedná se o nebezpečné látky a směsi podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí. 

 
- Provozovatel zachází se závadnými látkami  podle definice § 39 odst. 1 zákona 

o vodách1 ve větším rozsahu (podle § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb.) nebo je 
zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 
vody (podle § 2 písm. c) vyhlášky č. 450/2005 Sb. a § 39 odst. 2 zákona o vodách). 
Na uvedeného provozovatele se vztahuje povinnost zpracovat havarijní plán 
podle zákona o vodách. 

 
- Závadné látky jsou zároveň zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami 

podle přílohy č. 1 zákona o vodách 
 

- Nebezpečná látka nebo směs je považovaná za nebezpečnou pro životní prostředí 
podle skupin nebezpečnosti v § 5 odst. 1 písm. o) zákona č. 350/2011 Sb., 
chemického zákona. Bere se do úvahy pouze nebezpečnost ve vztahu k vodě či 
půdě. 

 

                                                           
1 látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod 
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Pokud jsou všechna uvedená kritéria splněna, má provozovatel povinnost zpracovat základní 
zprávu.  
 
 
Nakládání s odpady 
 
Vysvětlivky ke kapitole 5.1. Vymezení nebezpečných látek, směsí a nebezpečných odpadů, 
které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod Přílohy č. 2 vyhlášce č. 288/2013 
Sb. uvádí k problematice nebezpečných odpadů následující „Jedná se zejména o 
nebezpečné odpady, které jsou v technologickém postupu používány jako surovina a 
nebezpečné odpady z výrobní činnosti, které jsou shromažďovány a dočasně skladovány 
v areálu provozovatele před jejich předáním oprávněné osobě“. Text je nutné chápat pouze 
ve vztahu k vyplnění uvedené tabulky, nikoliv jako obecný výklad toho, kdy je nutné 
zpracovávat základní zprávu.  
 
Povinnost zpracovat základní zprávu se v § 4a zákona o integrované prevenci odvozuje od 
používání, výroby nebo uvolňování nebezpečných látek definovaných v nařízení č. 
1272/2008 – tam je také stanoveno v čl. 1 odst. 3, že odpady2 nejsou látkou, směsí ani 
předmětem ve smyslu článku 2 tohoto nařízení. 
 
Kromě výše uvedených nebezpečných látek se povinnost základní zprávy aplikuje 
v omezeném rozsahu i na oblast odpadů. Pokud v předmětném zařízení dochází k využívání 
odpadů ve smyslu definice § 4 odst. 1 písm. q) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a výstupem je výrobek, který naplňuje kritéria uvedená v části „ Používání nebezpe čných 
látek“ , vzniká povinnost zpracovat základní zprávu. 

Postup je relevantní pouze v zařízeních, kde dochází k využívání nebezpečných odpadů 
podle definice v § 4 odst. 1 písm. q) zákona o odpadech. 
 
 
2.2. Postup provozovatele 
 
Stávající provozovatel vyhodnocuje povinnost zpracování základní zprávy na základě 
existujících dokumentů k provozu zařízení, přičemž u každého bodu vyhodnocení podle 
kapitoly 2.1. přesně uvede, z jakého dokumentu a z které jeho části vycházel. 
Jedná se primárně o žádost o vydání integrovaného povolení (pokud je aktuální), 
bezpečnostní listy, identifikační listy nebezpečných odpadů a havarijní plány. 
Veškeré podklady musí být prokazatelně aktuální v době hodnocení. Odkazované 
dokumenty se doporučuje přiložit do přílohy. 
 
Pro vyhodnocení lze přiměřeně použít kapitolu 5 Přílohy č. 2 vyhlášky č. 288/2013 Sb., 
přičemž se neuvádí odpady, pouze nebezpečné látky. 
 
Hodnocení zpracovává provozovatel primárně pro svoji potřebu. V případě, že provozovatel 
dojde k závěru, že není potřeba zpracovávat základní zprávu, měl by být připraven svůj 
závěr doložit povolujícímu orgánu zároveň s ohlášením plánované změny zařízení nebo 
podáním žádosti o změnu integrovaného povolení. 
 
V případě zcela nových zařízení (kap. 1.2.) nebo zařízení nově vstupujících do režimu 
integrované prevence (kap. 1.3.) se pak základní zpráva předkládá v rámci podání žádosti 
o vydání integrovaného povolení. 

                                                           
2 podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech. 
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2.3. Postup povolujícího a kontrolního orgánu 
 
Pokud provozovatel nepředložil základní zprávu a povolovací orgán chce uvedenou 
skutečnost v odůvodněných případech ověřit, postupuje podle kapitoly 2.1. Pokud se jedná 
o stávajícího provozovatele, provádí povolující orgán toto ověření v rámci přezkumu 
podle § 18 odst. 6 písm. a) zákona o integrované prevenci. Potřebné podklady k 
vyhodnocení, které nemá povolující orgán k dispozici, je provozovatel povinen předložit 
podle § 18 odst. 11 zákona o integrované prevenci. 
 
Pokud kontrolní orgán zjistí v rámci své kontrolní činnosti skutečnosti nasvědčující tomu, 
že ačkoli provozovatel nepředložil základní zprávu, byly splněny zákonem stanovené 
podmínky pro vznik povinnosti základní zprávu vypracovat, je to důvodem k podání podnětu 
k přezkumu podle § 18 odst. 6 písm. b) zákona o integrované prevenci. 
 
Pokud v této souvislosti provozovatel neuvedl povolujícímu úřadu správné a kompletní údaje 
o nebezpečných látkách, které jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení 
vypouštěny (ať už v rámci řízení, kdy měla být předložena základní zpráva, nebo 
v minulosti), mohl se tím dopustit správního deliktu podle § 37 odst. 1 písm. a) a/nebo b) 
zákona o integrované prevenci.  
 
Pokud provozovatel zpracoval své vlastní hodnocení podle kap. 2.2 a poskytl jej povolujícím 
nebo kontrolním orgánům, ověřuje se v rámci přezkumu či kontroly jeho věcná správnost. 
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3. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE K PROVÁDĚCÍMU PŘEDPISU 
 

Kapitola Titulní list základní zprávy 

Část Vysvětlivky 

Příslušný text Bod 5 – K identifikaci zpracovatele základní zprávy je třeba uvést 
obchodní firmu, název nebo jméno, popř. jména, a příjmení, adresu, 
IČ (bylo-li přiděleno), telefon, email, identifikaci odborné 
způsobilosti zpracovatele základní zprávy  (čj., datum platnosti, 
oblast odborné způsobilosti), datum zpracování základní zprávy, 
razítko (tzv. kulaté) a podpis. 

Odkazuje na § 3 a § 3a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Odborná způsobilost musí odpovídat charakteru dokumentu – tj. oblasti hydrogeologie, 
sanační geologie a/nebo  environmentální geologie (alespoň jedna z uvedených). 

Příslušný text Bod 5 – K identifikaci zpracovatele základní zprávy je třeba uvést 
obchodní firmu, název nebo jméno, popř. jména, a příjmení, adresu, 
IČ (bylo-li přiděleno), telefon, email, identifikaci odborné způsobilosti 
zpracovatele základní zprávy (čj., datum platnosti, oblast odborné 
způsobilosti), datum zpracování základní zprávy, razítko (tzv. kulaté)  
a podpis. 

Podle § 3 odst. 5 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích ve znění pozdějších 
předpisů odpovědný řešitel geologických prací opatřuje projekty, dílčí a závěrečné zprávy 
geologických prací vlastnoručním podpisem a otiskem kulatého razítka, které obsahuje malý 
státní znak České republiky, jméno odpovědného řešitele geologických prací, vyznačený obor 
nebo specializaci a pořadové číslo, pod kterým mu bylo osvědčení odborné způsobilosti 
vydáno. 

 

Kapitola 5. Vymezení nebezpečných látek, směsí a nebezpečných odpadů, 
které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod 

Část 5.1. Suroviny, meziprodukty, výrobky a nebezpečné odpady  - 
Vysvětlivky  

Příslušný text Nebezpečné látky a směsi musí minimálně splňovat všechna 
následující kritéria: 

• jedná se o látky nebo sm ěsi nebezpe čné pro životní 
prost ředí podle právní úpravy na úseku nakládání 
s chemickými látkami, 

• jsou na seznamu nebezpe čných a zvláš ť nebezpečných 
závadných látek  podle právní úpravy na úseku ochrany vod,  

• splňují požadavek zacházení ve v ětším rozsahu nebo 
zvýšené nebezpe čí pro povrchové nebo podzemní vody  
podle právní úpravy na úseku ochrany vod, 
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Látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí podle skupin nebezpečnosti v § 5 odst. 1 
písm. o) zákona č. 350/2011 Sb., chemického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Seznam nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek je příloha č. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.  
Požadavek na zacházení ve větším rozsahu nebo zvýšené nebezpečí pro povrchové 
nebo podzemní vody podle § 39 odst. 2 zákona o vodách (tj. zacházení ve větším rozsahu 
nebo zvýšené nebezpečí pro povrchové nebo podzemní vody je blíže specifikován 
prováděcím předpisem k zákonu o vodách - § 2 písm. b) a c) vyhlášky 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.). 
Kromě toho je nutné splnit základní požadavek přímo z § 4a odst. 1 zákona o integrované 
prevenci, tj. že se jedná se o nebezpečné látky a směsi podle čl. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí. 

Příslušný text Nebezpečné odpady musí minimálně vykazovat nebezpečné 
vlastnosti související s možností způsobit znečištění půdy 
a podzemních vod, jako je schopnost uvol ňovat nebezpe čné látky 
do životního prost ředí při nakládání s nimi. 

Při vyhodnocení schopnosti uvolňovat nebezpečné látky jsou podkladem zejména 
identifikačními listy odpadů uvedené § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., zákona 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 5 a příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady (zejména pak část 6. Nebezpečné vlastnosti odpadu a 
7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě). 

Příslušný text Bod 1. - Uvede se identifikace nebezpečné látky nebo směsi např. 
podle bezpečnostního listu . U nebezpečných odpadů pak kategorie 
odpadu  podle právní úpravy na úseku nakládání s odpady, druh 
a katalogové číslo odpadu. 

Bezpečnostní list podle Čl. 31 Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Nařízení 
REACH). 
Kategorie odpadu ošetřuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) 

Příslušný text Jako meziprodukty se uvádí pouze izolované meziprodukty podle právní 

úpravy na úseku nakládání s chemickými látkami.   

Izolované meziprodukty jsou blíže definovány čl. 2 (22) Nařízení (ES) č. 1272/2008 
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). 

Příslušný text Bod 3. 
Vlastnosti ve vazbě na znečištění půdy a podzemních vod - 
Informace o vlastnostech, vychází z údajů vymezených na úseku 
nakládání s chemickými látkami . V případě, že se tato informace 
nachází v bezpečnostním listu , lze jej v příloze přiložit a pouze se 
na něj odkázat. U nebezpečných odpadů lze analogicky odkázat 
na identifika ční listy nebezpe čných odpad ů. 
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Vychází se ze skupin nebezpečnosti v § 5 odst. 1 zákona č. 350/2011 Sb., chemického 
zákona, ve znění pozdějších předpisů.  
Bezpečnostním listem se rozumí Bezpečnostní list podle Čl. 31 Nařízení č. 1907/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky (REACH). 
Identifikačními listy odpadů se rozumí listy uvedené podle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 5 a příloze č. 3 vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Příslušný text Bod 4. 

Popis nakládání – Popíší se opatření, která jsou prováděna 
na ochranu životního prostředí, jako je zabránění průniků 
do podzemních vod a půdy, podle právní úpravy na úseku 
nakládání s chemickými látkami, ochrany vod a integ rované 
prevence .  Identifikuje se místo v rámci zařízení, kde k nakládání 
dochází a doporučuje se doplnit tento údaj souřadnicemi 
(souřadnicový systém S-JTSK). U zařízení před výstavbou nebo 
ve výstavbě nebo v případě relevantní změny v provozu zařízení 
uvést předpokládané údaje. 

V případě úseku nakládání s chemickými látkami lze konkrétněji odkázat na část 
bezpečnostního listu podle Čl. 31 Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) – 
Příloha II Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů, 6. Opatření v případě náhodného úniku. 
U ochrany vod je odkazováno na vyhlášku 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, ve znění pozdějších 
předpisů. Konkrétně na § 5 odst. 3 písm. e) – g). 
V případě integrované prevence pak na § 4 odst. 1 písm. l), § 13 odst. 1, zejména písm. d) a 
l) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 1 
vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci – 
zejména kapitola 9.3. (3 a 4), kapitola 9.4. (3 a 4). 

 

Kapitola 5. Vymezení nebezpečných látek, směsí a nebezpečných odpadů, 
které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod 

Část 5.2. Emise do půdy  - Vysvětlivky 

Příslušný text Nejedná se o zapravování hnojiv (v četně statkových hnojiv), 
pomocných látek, upravených kal ů a sediment ů do půdy 
za účelem jejich využití v zemědělství, dále se neuvádí havarijní 
emise či emise v důsledku porušení právních povinností. 

Hnojiva a další uvedené pojmy jsou definovány v § 2 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Příslušný text Uvádí se odstra ňování odpad ů s obsahem zne čišťujících látek  
podle legislativy na úseku nakládání s odpady, jedná-li 
se o zapravování odpad ů, které v za řízení vznikají, do p ůdy 
v míst ě daného za řízení. Provozovatel zařízení musí mít příslušný 
způsob odstraňování odpadů povolen v integrovaném povolení.  
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Odstranění odpadů je chápáno v souladu s § 4 odst. 1 písm. u) a přílohou č. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Podle zákona o odpadech je v příloze 3 pod kódem R 10 stanoven jako jeden z možných 
způsobů využití odpadů „aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 
ekologii“. V příloze 4 je jako jeden z možných způsobů odstraňování odpadů pod kódem D2 
uvedena „úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě 
apod.)“. Za relevantní z hlediska vnášení znečišťujících látek do půdy lze považovat 
i odstraňování podle kódu D3 „Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných 
odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.)“ Povinnosti při 
používání kalů jsou stanoveny v § 33 zákona o odpadech a v prováděcí vyhlášce 
č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění 
vyhlášky č. 504/2004 Sb. V této vyhlášce jsou mj. stanoveny mezní hodnoty koncentrací 
vybraných rizikových prvků v půdě a mezních hodnot koncentrací vybraných rizikových látek 
a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě.  

Příslušný text Bod 3. - Popsat charakter emisí do půdy (hlavní vlastnosti látek 
a zapravovaného odpadu , včetně kategorie odpadu  podle 
legislativy na úseku nakládání s odpady, vznik, vliv na životní 
prost ředí). 

Hlavní vlastnosti látek – zejména část bezpečnostního listu podle čl. 31 Nařízení 
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky (REACH) – Příloha II Pokyny pro sestavení 
bezpečnostních listů, 2. Identifikace rizik. 
Vlastnosti zapravovaného odpadu, kategorie odpadu, vznik a vliv na životní prostředí – 
Identifikačními listy odpadů se rozumí listy uvedené § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., 
zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 5 a příloze č. 3 vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (body 2, 4, 5 a 6). 

 

Kapitola 6. Podkladová zpráva podle právní úpravy v oblasti geologie 

Část Vysvětlivky 

Příslušný text Podkladová zpráva se zpracovává přiměřeně podle právní úpravy 
na úseku geologie , relevantní pro tento typ dokumentu. 

Konkrétně je odkazováno na Přílohu č. 11 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů 
a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek - OSNOVA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O 
PRŮZKUMU ANTROPOGENNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ. 

Příslušný text Součástí podkladové zprávy je informace o stávajícím využití 
a případně o minulých využitích místa , vymezeného v kapitole 4. 
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Pro zpracování uvedené části základní zprávy je možné využít např. tyto podklady: 
- výsledky závěrečné zprávy o průzkumu ekologické újmy na půdě dle vyhlášky 

č.17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 
- výsledky účelového monitoringu jakosti podzemní vody a horninového prostředí dle 

vyhlášky č. 450/2005 Sb. o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech 
havarijního plánu, 

- výsledky monitorování složek životního prostředí pro potřeby havarijního plánování 
dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

- výsledky průzkumu prováděné dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 

- výsledky ekologického auditu, zpracovaného dle zákona č. 92/1992 Sb. o 
podmínkách převodu majetku na jiné osoby, 

- výsledky monitoringů realizovaných v rámci nápravných opatření starých 
ekologických zátěží 

- žádost o integrované povolení – kapitola „Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného 
území“  

V případě absence či nedostatečnosti dostupných informací se přistupuje k dodatečnému 
vzorkování lokalit. Při tomto postupu se posupuje podle následujících metodických pokynů: 

- Metodický pokynu pro průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP, částka 9, září 
2005)  

- Vzorkovací práce v sanační geologii (Věstník MŽP, částka 2, Příloha 2, únor 2007) 

Příslušný text Při zpracování podkladové zprávy se v co největší míře využijí 
existující podklady , vztahující se k místu provozu, včetně informací 
z hodnocení rizik podle právní úpravy na úseku ekologické újmy. 

Pro zpracování uvedené části základní zprávy je možné využít např. tyto podklady: 
 

- výsledky závěrečné zprávy o průzkumu ekologické újmy na půdě dle vyhlášky 
č.17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 

- výsledky účelového monitoringu jakosti podzemní vody a horninového prostředí dle 
vyhlášky č. 450/2005 Sb. o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech 
havarijního plánu, 

- výsledky monitorování složek životního prostředí pro potřeby havarijního plánování 
dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, 

- výsledky průzkumu prováděné dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. o projektování, 
provádění a vyhodnocování geologických prací, 

- výsledky ekologického auditu, zpracovaného dle zákona č. 92/1992 Sb. o 
podmínkách převodu majetku na jiné osoby, 

- výsledky monitoringů realizovaných v rámci nápravných opatření starých 
ekologických zátěží. 

- žádost o integrované povolení – kapitola „Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného 
území“ 
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Příslušný text Zpracovatel základní zprávy na základě existujících podkladů 
a případného dodate čného pr ůzkumu  určí, zda má znečištění 
vymezené v kapitole 4 nacházející se na lokalitě relevantnost 
k nebezpečným látkám, směsím a nebezpečným odpadům 
vymezeným v kapitole 5. Dále pak na základě stejného vymezení 
postupuje ve vztahu k možné budoucí kontaminaci – tj. určí 
a kvantifikuje indikátory, které mohou být nebezpečnými látkami, 
směsmi a nebezpečnými odpady vymezenými v kapitole 5 
do budoucna ovlivněny. Účelem je stanovit relevantní indikátory , 
kvantifikovat je a popsat související nejistoty. 

V případě absence či nedostatečnosti dostupných informací se přistupuje k dodatečnému 
vzorkování lokalit. Při tomto postupu se posupuje podle následujících metodických pokynů: 

- Metodický pokynu pro průzkum kontaminovaného území (Věstník MŽP, částka 9, 
září 2005)  

- Vzorkovací práce v sanační geologii (Věstník MŽP, částka 2, Příloha 2, únor 2007) 
Relevantní indikátory, které lze pro postup potenciálně použít, lze nalézt v Metodickém 
pokynu Indikátory znečištění (Věstníku MŽP, únor 2012). 

 

Kapitola 7. Určení stavu znečištění půdy a podzemních vod 

Část 7.1. Závazné parametry relevantních indikátorů  - Vysvětlivky 

Příslušný text Bod 1. – Při vymezení indikátor ů se vychází z právní úpravy 
a metodických pokyn ů na úseku ochrany p ůdy a horninového 
prostředí a ochrany vod. Uvádí se pouze ty indikátory, které mohou 
být ovlivněny provozem předmětného zařízení. 

Příslušné indikátory lze nalézt ve věstníku MŽP 02/2012 jako „Metodický pokyn Indikátory 
znečištění“. 
Je nutné zohlednit možnou migraci látek či její vyloučení ve vztahu k místům, kde dochází 
k nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi. 

 

Kapitola 10. Přílohy 

Část Vysvětlivky 

Příslušný text Zahrnují se i přílohy podle požadavk ů na podkladovou zprávu 
podle legislativy v oblasti geologie  podle kapitoly 6. 

Primárně je odkazováno na požadavky ohledně příloh, jak je uvádí Příloha č. 11 vyhlášky 
č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 
oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek  - 
OSNOVA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PRŮZKUMU ANTROPOGENNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ V 
HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ. 
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4. OSTATNÍ OKRUHY 
 
4.1. Vztah základní zprávy k minulé kontaminaci 
 
Základní zpráva musí podle § 4a odst. 2 zákona o integrované prevenci 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. 
 
Uvedený § 15a odst. 3 zákona o integrované prevenci ukládá provozovateli při úplném 
ukončení provozu zařízení posoudit zejména stav zne čišt ění půdy a podzemních vod 
nebezpečnými látkami používanými, vyráb ěnými nebo vypoušt ěnými daným 
zařízením . 
 
Z uvedeného plyne, že indikátory, uvedené v základní zprávě, se vztahují k nebezpečným 
látkám ve vztahu k provozu dílčího zařízení.  
 
Dále je řešen postup v případě zjištění dosud neznámého znečištění půdy a podzemních vod 
z minulosti při geologickém průzkumu, který je prováděn pro účely zpracování základní 
zprávy, podle zákona o integrované prevenci. 
 
Ukládání nápravných opatření podle tohoto zákona přichází v úvahu v případě, že se má 
jednat o nápravná opatření, která se vztahují k zařízení, jak je vymezeno ve vydaném 
integrovaném povolení.  
 
Podle § 19b odst. 1 zákona o integrované prevenci úřad nebo inspekce uloží provozovateli 
zařízení opatření k nápravě, pokud provozovatel neplní povinnosti, které jsou mu stanoveny 
zákonem o integrované prevenci nebo integrovaným povolením. Podle § 19b odst. 2 zákona 
o integrované prevenci dále úřad nebo inspekce mohou provozovateli zařízení uložit opatření 
k nápravě i v případě, že provozovatel 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.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že podle zákona o integrované prevenci lze uložit opatření 
k nápravě závadného stavu, který bylo prokazatelně způsobeno provozovatelem zařízení, 
ve vazbě na porušení povinností nebo mimořádné události či havárie. Ukládání povinností 
za účelem odstranění zjištěného závadného stavu v integrovaném povolení zákon 
o integrované prevenci nepředpokládá, k tomuto účelu slouží právě opatření k nápravě. 
Nicméně nelze vyloučit, aby úřad na základě obdržené základní zprávy, obsahující informaci 
o dosud neznámém znečištění, provedl přezkum a na jeho základě dospěl k závěru, že je 
třeba změnit podmínky integrovaného povolení např. co se týče monitoringu nebo opatření 
k prevenci havárií a omezení jejich případných následků.  
 
V případě, že nejsou naplněny předpoklady pro aplikaci zákona o integrované prevenci, 
lze využít jiných předpisů, zejména  
 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 
- zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů 
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Příslušné správní orgány na základě údajů o nově zjištěném znečištění v základní zprávě 
musí postupovat tak, jak jim ukládají právní předpisy. Pokud úřad na základě obdržené 
základní zprávy zjistí, že nelze uložit nápravná opatření podle zákona o integrované 
prevenci, ale zřejmě jsou dány důvody k uložení opatření k nápravě podle jiného právního 
předpisu, je v souladu se zásadou spolupráce správních orgánů, stanovenou v § 8 správního 
řádu, povinen informovat příslušné orgány.  
 
 
4.2. Změna zařízení související s nebezpe čnými látkami 
 
Povinnost zpracovat základní zprávu se váže podle § 4a odst. 1 zákona o integrované 
prevenci na situaci, kdy jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny 
nebezpečné látky, které mohou způsobit znečištění půdy a podzemních vod v místě zařízení. 
Uvedená skutečnost je hodnocena postupem v kapitole 2, předkládání základní zprávy je 
řešené v kapitole 1. Vychází se z aktuální situace, jak je popsána ve vydaných integrovaných 
povoleních a/nebo v žádosti.  
 
Nicméně v praxi může nastat situace, kdy aktuálně nejsou požadavky na zpracování 
základní zprávy naplněny, nicméně v budoucnu provozovatel bude plánovat takové změny 
v zařízení, že budou splněny podmínky pro vznik povinnosti zajistit zpracování základní 
zprávy a předložit ji úřadu ke schválení, vymezené v § 4a odst. 1 zákona o integrované 
prevenci.  
 
Vzhledem k tomu, že podle § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci se předkládá 
základní zpráva ke schválení jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení, měl by 
provozovatel zařízení předložit základní zprávu povolujícímu úřadu v rámci žádosti o změnu 
integrovaného povolení ve smyslu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci.   
 
Samotná skutečnost, že je předkládána základní zpráva, nezakládá důvody k tomu, aby byla 
změna posuzována jako podstatná podle definice v § 2 písm. i) zákona o integrované 
prevenci. Charakter změny musí posoudit povolující úřad podle předložených technických 
informací.  
 
Pokud provozovatel provede ohlášení plánované změny zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) 
zákona o integrované prevenci, jehož součástí je řádně zpracovaná základní zpráva, 
lze podané ohlášení změny i v případě, že v jeho rámci není výslovně žádáno o změnu 
integrovaného povolení, vzhledem k procesnímu režimu základní zprávy podle § 4a odst. 1 
považovat podle jeho obsahu za žádost o změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 
zákona o integrované prevenci.  
 
Jestliže provozovatel podá žádost o změnu integrovaného povolení nebo provede pouze 
ohlášení plánované změny zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované 
prevenci, a součástí žádosti resp. ohlášení změny není zpracovaná základní zpráva, 
nicméně povolující úřad se na základě dostupných informací domnívá, že provozovatel 
má povinnost základní zprávu zpracovat, postupuje se v rámci přezkumu integrovaného 
povolení podle kapitoly 2.3. 
 
Pokud z provedeného přezkumu vyplyne povinnost zpracování základní zprávy, 
povolující orgán podle § 37 odst. 3 správního řádu vyzve provozovatele k doplnění žádosti 
resp. podaného ohlášení změny. Doplněné ohlášení změny zařízení je obdobně jako ve výše 
uvedeném  případě, kdy ohlášení změny bylo podáno včetně základní zprávy, považováno 
za žádost o změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované 
prevenci. 
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Obdobně jako při postupu podle bodu 4.4 lze využít institut rozhodnutí v části věci podle § 
148 správního řádu.  
 
4.3. Aktualizace základní zprávy 
 
Základní zpráva podle § 4a zákona o integrované prevenci má sloužit jako srovnávací 
dokument při ukončení provozu zařízení. Jedná se o porovnání stavu znečištění půdy 
a podzemních vod v místě zařízení při ukončení provozu zařízení se stavem znečištění 
tohoto místa v době, kdy byla zpracována základní zpráva. V § 4a odst. 1 je stanoveno, kdy 
má být předložena ve vazbě na podání žádosti o integrované povolení nebo jeho změnu pro 
zařízení, přičemž se zcela zřejmě jedná o předložení jednorázové. 
 
Situaci, kdy po předložení základní zprávy dojde ke změně nebezpečných látek, se kterými 
je v zařízení nakládáno, zákon o integrované prevenci výslovně neřeší. Na tuto situaci však 
lze aplikovat § 15a odst. 4, podle kterého aniž je dotčen odst. 3, 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 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.  
 
Z daného ustanovení vyplývá, že provozovatel zařízení, na kterého se vztahuje povinnost 
zpracovat základní zprávu, má kromě povinnosti uvést ve stanovených případech místo 
zařízení do stavu popsaného v základní zprávě (§ 15a odst. 3 zákona o integrované 
prevenci) též obecnější povinnost přijmout ve vazbě na kontaminaci půdy a podzemních vod 
v místě zařízení v důsledku povolených činností prováděných provozovatelem „před 
schválením základní zprávy“, která představuje významné riziko pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí, přijmout opatření, aby dané místo přestalo takové riziko představovat.  
 
Povinnost podle § 15a odst. 3 zákona o integrované prevenci je tedy vázána na znečištění 
vzniklé před termínem pro předložení základní zprávy, a proto ji nelze vztáhnout na 
znečištění způsobené změnami v nebezpečných látkách, se kterými je v zařízení nakládáno, 
ke kterému došlo po zpracování základní zprávy. Nicméně zákon o integrované prevenci 
obsahuje též obecnější ustanovení § 15a odst. 2, podle kterého 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. 
 
K možnosti dovodit povinnost aktualizace základní zprávy ve vazbě na změnu používaných 
(vyráběných, vypouštěných) nebezpečných látek z dalších zákona o integrované prevenci 
lze uvést, že základní zpráva je samostatných dokumentem, a nelze tedy na ni vztáhnout 
ustanovení týkající se přezkoumání a aktualizace povolení (§ 18 zákona o integrované 
prevenci).  
 
Ze zákona o integrované prevenci nevyplývá povinnost provozovatele za řízení 
aktualizovat základní zprávu ve vazb ě na změny ohledn ě nebezpečných látek,  které 
jsou v zařízení používány, vyráběny nebo ze zařízení vypouštěny.  
 
 
4.4. Schvalování základní zprávy v p řípadě stávajících provozovatel ů 
 
Kapitola 1 podrobně řeší předkládání základní zprávy. V případě stávajících provozovatelů 
(za předpokladu, že splňují požadavky § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci, 
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blíže specifikované v kapitole 2 a 3 tohoto materiálu) se aplikuje přechodné ustanovení čl. II 
bod 4 a vzniká povinnost p ředložit povolujícímu ú řadu základní zprávu ke schválení 
v rámci prvního řízení o zm ěně integrovaného povolení  podle § 19a zákona o 
integrované prevenci, které bude zahájeno po 7. lednu 2014.  
 
Vzhledem k tomu, že podle § 4a odst. 1 zákona o integrované prevenci se předkládá 
základní zpráva ke schválení jako sou část žádosti o vydání integrovaného povolení , 
měla by být první změna po 7. lednu 2014 podána jako žádost o změnu integrovaného 
povolení ve smyslu § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci.  
 
Pokud provozovatel provede po 7. lednu 2014 pouze ohlášení plánované změny zařízení 
podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, jehož součástí je řádně 
zpracovaná základní zpráva, lze podané ohlášení změny i v případě, že v jeho rámci není 
výslovně žádáno o změnu integrovaného povolení, vzhledem k procesnímu režimu základní 
zprávy podle § 4a odst. 1 považovat podle jeho obsahu za žádost o změnu integrovaného 
povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci. Pokud provozovatel po 7. lednu 
2014 podá žádost o změnu integrovaného povolení nebo provede pouze ohlášení plánované 
změny zařízení podle § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, a součástí 
žádosti resp. ohlášení změny není zpracovaná základní zpráva, nicméně povolující úřad 
se na základě dostupných informací domnívá, že provozovatel má povinnost základní zprávu 
zpracovat, postupuje se v rámci přezkumu integrovaného povolení podle kapitoly 2.3. 
 
Pokud z provedeného přezkumu vyplyne povinnost zpracování základní zprávy, povolující 
orgán podle § 37 odst. 3 správního řádu vyzve provozovatele k doplnění žádosti 
resp. podaného ohlášení změny. Doplněné ohlášení změny zařízení je obdobně jako ve výše 
uvedeném  případě, kdy ohlášení změny bylo podáno včetně základní zprávy, považováno 
za žádost o změnu integrovaného povolení podle § 19a odst. 2 zákona o integrované 
prevenci.  
 
Vzhledem k diametrálně odlišné problematice, která může být řešena při změnovém řízení 
podle zákona o integrované prevenci, jehož součástí je i základní zpráva, lze využít 
ustanovené § 148 správního řádu (rozhodnutí v části věci). Jedná se zejména o případy, 
kdy je z objektivních důvodů nutno doplnit do základní zprávy další informace a zároveň je již 
možno vydat vlastní věcné rozhodnutí, které bylo původním ohlášením změny/žádosti 
o změnu integrovaného povolení. 
 
Povinnost předložení základní zprávy se nevztahuje na změny zahájené z moci úřední 
v případě nepodstatné změny (tj. pokud nebyla provozovatelem ohlášena plánovaná změna 
v provozu zařízení) podle § 19 zákona o integrované prevenci. 
 
 
4.5. Vzájemná vazba základní zprávy, žádosti o vydá ní integrovaného povolení 
a integrovaného povolení  
 
Základní zpráva podle § 4a zákona o integrované prevenci může být využita provozovatelem 
jako důležitý expertní podklad pro zpracování některých kapitol žádosti o integrované 
povolení, konkrétně charakteristiku stavu území podle § 4 odst. 1 písm. g), popis 
dosavadních nebo zvažovaných opatření pro měření a monitorování emisí podle § 4 odst. 1 
písm. j), popis předcházení havárií a omezování jejich případných následků, vyloučení rizik 
případného znečištěni životního prostředí ohrožování zdraví člověka pocházející ze zařízení 
po ukončení jeho činnosti podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona o integrované prevenci. 
 
Povolující úřad může použít základní zprávu při stanovování následných závazných 
podmínek provozu podle § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci: 
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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 
 
d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména 
ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod,   
 
g) opatření pro předcházení haváriím 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, 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 (…) 
 
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; 
 
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 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.  
 
V návaznosti na vlastní způsob stanovování závazných podmínek provozu může být 
základní zpráva rovněž podkladem pro stanovování podmínek v oblasti monitorování půdy 
a podzemních vod podle § 14 odst. 8 zákona o integrované prevenci. 
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 Vyhodnocení 

povinnosti zpracovat 
základní zprávu 

Zpracovává provozovatel 
podle kap. 2.2. 

          

  ↓                  

    Ano  →             

                    

   Ne                 

                    

 Ohlášení plánované 
změny zařízení / 
žádost o změnu 
integrovaného 
povolení bez 
základní zprávy 

Podává provozovatel.            

                    

 Přezkum 
integrovaného 
povolení 

V odůvodněných 
případech provádí 
povolující úřad podle 
kap. 2.3. 

          

                    

 Výzva k doplnění 
žádosti 
resp. podaného 
ohlášení změny 

Na základě přezkumu 
provádí povolující úřad 
podle kap. 4.4. 

          

       →             

             ↓       

           Zpracování základní 
zprávy 

Připravuje odborně 
způsobilá osoba podle 
zákona o geologických 
pracích. 

                    

           Žádost o změnu 
integrovaného 
povolení se základní 
zprávou 

Podává provozovatel – 
podrobněji viz kapitola 1, 
4.2. a 4.4. 

                    

           Řízení o změně 
integrovaného 
povolení se základní 
zprávou 

Provádí povolující úřad 
podle kap. 4.4. 

 
 
 
 
Příloha 1: Schéma postupu v případě stávajících provozovatelů 
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 Vyhodnocení 

povinnosti zpracovat 
základní zprávu 

Zpracovává provozovatel 
podle kap. 2.2. 

          

  ↓                  

    Ano  →             

                    

   Ne                 

                    

 Žádost o integrované 
povolení bez 
základní zprávy 

Podává provozovatel.            

                    

 Ověření úplnosti 
žádosti  

Provádí povolující úřad 
podle § 3 odst. 5 zákona 
o integrované prevenci  

          

                    

 Výzva k doplnění 
žádosti  

Na základě ověření 
provádí povolující úřad 

          

       →             

             ↓       

           Zpracování základní 
zprávy 

Připravuje odborně 
způsobilá osoba podle 
zákona o geologických 
pracích. 

                    

           Žádost o integrované 
povolení se základní 
zprávou 

Podává provozovatel – 
podrobněji viz kapitola 1. 

                    

           Řízení o změně 
integrovaného 
povolení se základní 
zprávou 

Provádí povolující úřad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 2: Schéma postupu v případě nových provozovatelů 
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SDĚLENÍ 
 
 

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se stanoví seznam 
reprezentativních m ěřicích lokalit pro vyhlašování smogových 

situací 
 
Smogová situace je vyhlašována Ministerstvem životního prostředí dle ustanovení §10 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v případě, že dojde k překročení některé ze 
zákonem stanovených prahových hodnot koncentrací vybraných znečišťujících látek. 
V případě překročení regulační prahové hodnoty alespoň na polovině měřicích lokalit je 
vyhlašován signál regulace. Smogová situace je ukončena, pokud nepřetržitě po dobu 
nejméně 12 hodin není překročena žádná prahová hodnota koncentrace vybraných 
znečišťujících látek. 

Na základě ustanovení bodu 1 a bodu 2 přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, stanoví Ministerstvo životního prostředí seznam měřicích lokalit a jejich 
reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace pro účely vyhlášení 
vzniku nebo ukončení smogové situace. 

Východiskem pro územní členění České republiky na oblasti smogového varovného                 
a regulačního systému (SVRS) je rozdělení území republiky na zóny a aglomerace dle přílohy 
č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb. a dále politicko-správní rozdělení území České republiky.  

V případě, kdy plocha dané zóny či aglomerace není z hlediska výskytu vysokých koncentrací 
látek PM10, SO2 a nebo NO2 homogenní, je dále rozdělena. Toto rozdělení zohledňuje 
zejména zkušenosti s frekvencí a intenzitou výskytu smogových situací v uplynulých deseti 
letech a dále pak umístění stacionárních zdrojů znečištění, které mají významný vliv na 
kvalitu ovzduší v oblasti.  

Oblasti SVRS jsou definovány pro částice PM10  a pro SO2 a NO2.  

Při definování oblastí SVRS pro částice PM10 byla z aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek v souladu se stávající praxí SVRS vyčleněna oblast Třinecka. Důvodem je dlouhodobá 
zkušenost s výskytem smogových situací a specifické rozmístění a vliv stacionárních zdrojů 
znečištění ovzduší v rámci aglomerace. Zóna Jihovýchod byla rozdělena na kraj Jihomoravský 
a kraj Vysočinu, zóna Jihozápad na kraj Jihočeský a kraj Plzeňský, zóna Severozápad na kraj 
Ústecký a kraj Karlovarský, zóna Severovýchod na kraj Liberecký a sloučení krajů 
Královéhradeckého a Pardubického (výskyt vysokých koncentrací nemusí nastat na celém 
území zóny zároveň).  

Nerozdělená zůstala zóna Střední Morava a to proto, že znečištění na území kraje 
Olomouckého i Zlínského má zpravidla podobný charakter. 

Oblasti SVRS pro PM10 

• Kraj Vysočina (Zóna Jihovýchod) 

• Jihomoravský kraj (Zóna Jihovýchod) 

• Jihočeský kraj (Zóna Jihozápad) 
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• Plzeňský kraj (Zóna Jihozápad) 

• Liberecký kraj (Zóna Severovýchod) 

• Královéhradecký a Pardubický kraj  (Zóna Severovýchod) 

• Aglomerace Praha 

• Zlínský a Olomoucký kraj (Zóna Střední Morava) 

• Ústecký kraj (Zóna Severozápad) 

• Karlovarský kraj (Zóna Severozápad) 

• Středočeský kraj (Zóna Střední Čechy) 

• Aglomerace Brno 

• Moravskoslezský kraj (Zóna Moravskoslezsko)  

• Třinecko (Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek) 

• Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka (Aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek) 

Pro látky SO2 a NO2, u nichž je výskyt koncentrací vyšších než prahová hodnota velmi 
nepravděpodobný, se v zájmu konzistence použilo téměř shodné dělení území, jako pro 
částice PM10. Nicméně v důsledku malého počtu měřicích míst a homogennímu poli 
koncentrací nedošlo k rozdělení zón Severozápad  a Severovýchod. 

Při výběru stanic se braly v úvahu téměř výhradně automatické stanice klasifikované jako 
pozaďové, v některých případech byly zvoleny i dopravní stanice, a to pouze tehdy, lze-li         
u nich v případě smogových situací lokální vliv dopravy zanedbat. Reprezentativní pro danou 
oblast jsou stanice ležící na jejím území. Pro kraj Jihomoravský byla navíc přidána stanice 
Brno-Tuřany a pro kraj Středočeský stanice Praha-Libuš. Pro Aglomeraci 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek nebyla z důvodu výrazného ovlivnění přeshraničním 
přenosem zařazena stanice Věřňovice. 

Seznam reprezentativních měřicích lokalit pro vyhlašování smogových situací byl v souladu    
s bodem 1 a 2 přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydán ve Věstníku MŽP 
č. 9/2012. V mezičase došlo u měření na těchto lokalitách k následujícím změnám: 
 

• Stanice Bohumín (TBOMA), reprezentativní stanice pro PM10, SO2, NO2, přestala 
měřit k  8. 4. 2013. 

• Stanice Třinec-Kosmos (TTROA), reprezentativní stanice pro PM10, SO2, NO2, přestala 
měřit SO2 a NO2 k 31. 12. 2012. 

 

Členění oblastí SVRS pro PM10 zůstává zachováno. Vzhledem k tomu, že stanice Třinec-
Kosmos byla pro SO2 jedinou reprezentativní stanicí SVRS v oblasti Třinecka, bylo pro SO2 
začleněno Třinecko do zbytku Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Zároveň,               
s ohledem na nízkou pravděpodobnost vyhlášení smogové situace z důvodů vysokých 
koncentrací NO2 a proto, že v oblasti Třinecka zbyla jediná reprezentativní stanice měřící 
NO2, došlo také u NO2 k začlenění oblasti Třinecka do zbytku Aglomerace 
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Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a měření NO2 na stanici Třinec-Kanada (TTRKA) se stalo 
reprezentativním pro oblast Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. 
 
 
Z výše uvedeného důvodu vydává MŽP aktualizovaný seznam reprezentativních měřicích 
lokalit pro vyhlašování smogových situací.  

Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřicích lokalit 
pro vyhlašování smogových situací, vydaného Věstníkem MŽP č. 9/2012, se tímto ruší. 
 

 
Ing. Jan Kužel, v. r. 

odbor ochrany ovzduší 
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Tabulka: Vymezená území a reprezentativní stanice pro jednotlivé znečišťující látky 

Znečišťující látka PM10 

Aglomerace/Zóna 
Území vymezené v rámci 
aglomerace/zóny Název stanice Kód stanice 

Aglomerace Brno   Brno-Tuřany BBNYA 

  Brno-Lány BBMLA 

Aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek 

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek bez Třinecka 

Český Těšín TCTNA 

Frýdek-Místek TFMIA 

Havířov THARA 

Karviná TKARA 

Ostrava-Fifejdy TOFFA 

Orlová TORVA 

Ostrava-Zábřeh TOZRA 

Třinecko Třinec-Kosmos TTROA 

Třinec-Kanada TTRKA 

 Aglomerace Praha   Pha8-Kobylisy AKOBA 

  Pha4-Libuš ALIBA 

  Pha2-Riegrovy sady ARIEA 

  Pha5-Stodůlky ASTOA 

  Pha6-Suchdol ASUCA 

Zóna Jihovýchod Jihomoravský kraj Mikulov-Sedlec BMISA 

Znojmo BZNOA 

Brno-Tuřany BBNYA 

Kraj Vysočina Jihlava JJIHA 

Košetice JKOSA 

Třebíč JTREA 

Zóna Jihozápad Jihočeský kraj České Budějovice CCBDA 

Plzeňský kraj Plzeň-Doubravka PPLVA 

Plzeň-Lochotín PPLLA 

Plzeň-Slovany PPLAA 

Plzeň-střed PPLEA 

Zóna Moravskoslezsko   Opava-Kateřinky TOVKA 

  Studénka TSTDA 

Zóna Severovýchod Královéhradecký a Pardubický kraj Hradec Králové-Brněnská HHKBA 

Trutnov-Mládežnická HTRMA 

Pardubice Dukla EPAUA 

Liberecký kraj Česká Lípa LCLMA 

Liberec-město LLIMA 

Zóna Severozápad Karlovarský kraj Cheb KCHMA 

Sokolov KSOMA 

Ústecký kraj Děčín UDCMA 

Chomutov UCHMA 

Krupka UKRUA 

Lom ULOMA 

Litoměřice ULTTA 

Most UMOMA 

Teplice  UTPMA 

Tušimice UTUSA 

Ústí n.L.-Kočkov UULKA 
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Zóna Střední Čechy   Kladno-Švermov SKLSA 

  Mladá Boleslav SMBOA 

  Pha4-Libuš ALIBA 

  Příbram SPRIA 

Zóna Střední Morava   Olomouc-Hejčín MOLJA 

  Přerov MPRRA 

  Prostějov MPSTA 

  Zlín ZZLNA 

  Jeseník MJESA 

Poznámka: Území Třinecka zahrnují tyto obce s rozšířenou působností:  
Třinec (8121) a Jablunkov (8110) 

 

Znečišťující látka SO2 

Aglomerace/Zóna Území vymezené v rámci 
aglomerace/zóny 

Název stanice 
Kód stanice 

Aglomerace Brno 

  

Brno-Tuřany BBNYA 

Brno-Lány BBMLA 

Aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek 

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek  

Český Těšín TCTNA 

Karviná TKARA 

Ostrava-Fifejdy TOFFA 

Aglomerace Praha 

  

Pha4-Libuš ALIBA 

Pha2-Riegrovy sady ARIEA 

Zóna Jihovýchod Jihomoravský kraj 
 

Mikulov-Sedlec BMISA 

Brno-Tuřany BBNYA 

Kraj Vysočina 
 

Košetice JKOSA 

Jihlava JJIHA 

Zóna Jihozápad Jihočeský kraj České Budějovice CCBDA 

Plzeňský kraj 
 

Plzeň-Doubravka PPLVA 

Plzeň-Lochotín PPLLA 

Plzeň-Slovany PPLAA 

Plzeň-střed PPLEA 

Zóna Moravskoslezsko   Studénka TSTDA 

Zóna Severovýchod 

  

Frýdlant-Údolí LFRUA 

Liberec-město LLIMA 

Pardubice Dukla EPAUA 

Zóna Severozápad 

  

Sokolov KSOMA 

Tušimice UTUSA 

Lom ULOMA 

Ústí n.L.-Kočkov UULKA 

Litoměřice ULTTA 

Teplice  UTPMA 

Zóna Střední Čechy 

  

Pha4-Libuš ALIBA 

Kladno-Švermov SKLSA 

Zóna Střední Morava 

  

Jeseník MJESA 

Přerov MPRRA 

Zlín ZZLNA 
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Znečišťující látka NO2 

Aglomerace/Zóna Území vymezené v rámci 
aglomerace/zóny Název stanice Kód stanice 

Aglomerace Brno   
  Brno-Tuřany BBNYA 

 Brno-Lány BBMLA 

Aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek 

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-
Místek  

Frýdek-Místek TFMIA 

Český Těšín TCTNA 

Karviná TKARA 

Ostrava-Fifejdy TOFFA 

Třinec-Kanada TTRKA 

Aglomerace Praha 

  

Pha8-Kobylisy AKOBA 

Pha4-Libuš ALIBA 

Pha2-Riegrovy sady ARIEA 

Zóna Jihovýchod Jihomoravský kraj Mikulov-Sedlec BMISA 

Znojmo BZNOA 

Brno-Tuřany BBNYA 

Kraj Vysočina Košetice JKOSA 

Jihlava JJIHA 

Zóna Jihozápad Jihočeský kraj Prachatice CPRAA 

České Budějovice CCBDA 

Plzeňský kraj Plzeň-Doubravka PPLVA 

Plzeň-Lochotín PPLLA 

Plzeň-Slovany PPLAA 

Plzeň-střed PPLEA 

Zóna Moravskoslezsko 

  

Studénka TSTDA 

Opava-Kateřinky TOVKA 

Zóna Severovýchod 

  

Liberec-město LLIMA 

Pardubice-Rosice EPAOA 

Zóna Severozápad 

  

Sokolov KSOMA 

Tušimice UTUSA 

Lom ULOMA 

Děčín UDCMA 

Most UMOMA 

Ústí n.L.-město UULMA 

Zóna Střední Čechy 

  

Tobolka-Čertovy schody STCSA 

Mladá Boleslav SMBOA 

Kladno-Švermov SKLSA 

Pha4-Libuš ALIBA 

Zóna Střední Morava 

  

Jeseník MJESA 

Olomouc-Hejčín MOLJA 

Zlín ZZLNA 
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Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se oznamuje  kódové 
označení vybraných údaj ů souhrnné provozní evidence 

stacionárních zdroj ů 
 
 
Na základě přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, Ministerstvo 
životního prostředí zveřejňuje ve Věstníku MŽP číselníky pro ohlašování údajů souhrnné 
provozní evidence. Číselníky jsou uvedeny podle označení v příloze č. 11 vyhlášky  
č. 415/2012 Sb. 
 
Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce č. 2 tabulky 1.2.) 
KODTEXT 
1.1.a. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW  

do 5 MW včetně 
1.1.b. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW 
1.2.a. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně 
1.2.b. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu nad 5 MW 
1.3.a. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu  

od 0,3 MW do 5 MW včetně 
1.3.b. Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu  

nad 5 MW 
1.4.a. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém 

jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW 
1.4.b. Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém 

jmenovitém příkonu nad 5 MW 
2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách 
11.a. Ostatní spalovací stacionární zdroje, jejichž roční emise překračují některou z hodnot 

uvedených  pod kódy 11.1. až 11.9. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší (nepřímé procesní ohřevy, apod.) 

 
 
Druh topeniště (k položce č. 11 tabulky 1.2.) 
KOD TEXT 
111 pásový rošt 
112 pásový rošt s pohazovačem 
113 přesuvný, vratný a ostatní pohyblivé rošty 
114 pevný rošt 
115 granulační topeniště 
116 tavící topeniště 
117 cyklónové topeniště 
118 fluidní topeniště 
121 olejové topeniště 
131 plynové topeniště 
132 plynová turbína s jednoduchým cyklem 
133 plynová turbína odvozená z leteckého motoru 
134 pístový motor zážehový 
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135 pístový motor dvoupalivový 
136 pístový motor vznětový 
137 pístový motor plynový 
138 plynová turbína s kombinovaným cyklem 
141 kombinované topeniště práškové - rošt 
142 kombinované topeniště práškové - olej 
143 kombinované topeniště práškové - plyn 
144 kombinované topeniště roštové - olej 
145 kombinované topeniště roštové - plyn 
151 kombinované topeniště plyn - olej 
152 teplovzdušný přímotopný spalovací stacionární zdroj 
153 sálavý přímotopný spalovací stacionární zdroj 
160 spalovací stacionární zdroj (bez přímého kontaktu) spadající pod kódy 11.1. až 11.4. 

přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který souvisí s provozem 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší pod kódy 1.1. až 9.24. 

161 jiný spalovací stacionární zdroj bez přímého kontaktu spadající pod kódy 11.1.  
až 11.4. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, neuvedený pod 
kódem 160 

 
 
Druhy paliva nebo odpadu (k položce č. 17 tabulky 1.2.) 
KOD TEXT 
101 hnědé uhlí tříděné 
102 hnědé uhlí prachové 
103 černé uhlí tříděné 
104 černé uhlí prachové 
105 proplástek 
106 lignit 
107 koks 
108 výlisky z uhlí 
109 dřevní biomasa 
110 bylinná biomasa (sláma, apod.) 
111 jiný druh biomasy 
112 výlisky z biomasy 
113 dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska nebo jiné lepené dřevo 
114 biomasa odpadní 
115 rašelina 
116 pevný zbytek z destilace a zpracování surové ropy 
117 směsi uhlí 
199 jiné pevné palivo 
201 topné oleje vysokosirné (obsah síry více než 1 %) *) 
202 topné oleje nízkosirné (obsah síry více než 0,1% a max. do 1 % vč.) *) 
203 plynové oleje pro topení (obsah síry max. do 0,1 % vč.) *) 
204 nafta *) 
205 kapalná biopaliva *) 
206 pyrolýzní olej *) 
207 kapalný zbytek z destilace a zpracování surové ropy *) 
208 nekomerční kapalné zbytky z chemické výroby pro vlastní spotřebu *) 



 

 

ROČNÍK XIII – ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2013 – ČÁSTKA 9, 10   

34 

299 jiné kapalné palivo *) 
301 zemní plyn *) 
302 propan, butan a jejich směsi *) 
303 generátorový plyn *) 
304 vysokopecní plyn *) 
305 koksárenský plyn *) 
306 bioplyn *) 
307 vodík *) 
308 degazační plyn *) 
309 skládkový plyn *) 
310 kalový plyn *) 
311 jiné plyny z ocelářského průmyslu (např. konvertorový plyn) *) 
312 zkapalněný zemní plyn *) 
313 zkapalněný ropný plyn *) 
314 plyn ze zplyňování rafinerských zbytků *) 
399 jiné plynné palivo *) 
401 odpad 
*) použije se rovněž v případě zjednodušeného ohlašování podle bodu 1 obecných pokynů uvedených 
v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
 
 
Znečišťující látky (k položce č. 20 tabulky 1.2., k položce č. 14 tabulky 1.3., k položce 13 
tabulky č. 1.4. a k položkám č. 4-12 tabulky 1.5.) 

KOD Název 
AN32 plynné anorganické sloučeniny, bod 3.2*) 
AN33 plynné anorganické sloučeniny, bod 3.3*) 
ANBR brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako bromovodík (HBr) 
ANCL chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru (kromě chlorkyanu) vyjádřené jako 

chlorovodík (HCl) 
ANF fluor a jeho anorganické sloučeniny, vyjádřené jako fluorovodík (HF) 
ANKY silné anorganické kyseliny (kromě HCl) vyjádřené jako H+ 
ARSN arsan (arsenovodík) 
As arsen 
AZB azbest 
BaP benzo(a)pyren 
Be berylium 
BENZ benzen 
Cd kadmium 
Co kobalt (Co) 
CO oxid uhelnatý (CO) 
CO2 oxid uhličitý 
Cr chrom (bez šestimocného chromu) 
Cr6 šestimocný chrom 
Cu měď 
EKAR estery kyseliny akrylové jmenovitě jinde neuvedené 
FOSF fosfan 
FOSG karbonyldichlorid (fosgen) 
Hg rtuť 
CH4 methan 
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CHLK chlorkyan 
KYAN kyanidy 
KYAV kyanovodík 
Mn mangan 
NH3 amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (NH3) 
Ni nikl 
NO2 oxid dusičitý (NO2) 
NOX oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) 
O101 2-naftylamin 
O201 1,2-dibromethan 
O202 buta-1,3-dien 
O203 akrylonitril 
O205 epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan) 
O206 oxiran (epoxyethan) 
O207 hydrazin 
O208 2-methyloxiran (1,2-epoxypropan) 
O209 vinylchlorid (chlorethen) 
O301 N-nitrosodimethylamin 
O302 1,2-dichlorethan (ethylendichlorid) 
O303 toluidiny (2-methylanilin, 3-methylanilin a 4-methyanilin) 
O304 tetrachlormethan 
O305 trichlormethan (chloroform) 
O306 1,1-dichlorethylen (vinylidenchlorid) 
O307 benzylchlorid 
O308 tetrachlorethylen 
O309 trichlorethylen 
O310 1,2-dichlorethylen 
O311 acetaldehyd (ethanal) 
O312 kyselina akrylová (kyselina propenová) 
O313 ethylakrylát, methylakrylát 
O314 diethylamin 
O315 dimethylamin 
O316 methylamin 
O317 formaldehyd (methanal) 
O318 kyselina mravenčí 
O319 3-nitrotoluen 
O320 4-nitrotoluen 
O321 pyridin 
O322 sirouhlík 
CS2 sirouhlík 
O323 1,1,2,2-tetrachlorethan 
O324 anilin 
O325 2-aminoethan-1-ol (kolamin) 
O326 fenol 
O327 fenylhydrazin 
O328 kresoly (hydroxyderiváty toluenu) 
O329 thioly (merkaptany) 
O330 nitrobenzen 
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O331 tetrachlorethan 
O332 2-nitrofenol 
O333 3-nitrofenol 
O334 4-nitrofenol 
O335 nitrokresoly 
O336 nitrosloučeniny 
O337 sulfidy (thioethery) 
O401 1,4-dichlorbenzen 
O402 benzaldehyd 
O403 butylaldehyd (butanal) 
O404 ethylbenzen 
O405 2-furaldehyd (furfural) 
O406 chlorbenzen 
O407 2-chlor-butadien (chloropren) 
O408 isopropylbenzen (kumen) 
O409 methylacetát 
O410 methylmethakrylát 
O411 kyselina octová 
O412 styren 
O413 toluen 
O414 vinylacetát 
O415 xyleny (dimethylbenzeny) 
O416 naftalen 
O417 2-methylnaftalen 
O418 1-methylnaftalen 
O419 2-chlorpropan 
O501 dichlormethan (methylenchlorid) 
O502 chlorethan (ethylchlorid) 
O503 butan-2-on (ethylmethylketon) 
O504 propan-2-on (aceton, dimethylketon) 
O505 butylacetát 
O506 ethylacetát 
O507 ethan-1,2-diol (ethylenglykol) 
O508 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon 
O509 bifenyl 
O510 difenylether 
O511 diisopropylether 
O512 N-methyl-2-pyrrolidon (N-methyl-γ-butyrolaktam)  
O513 4-methylpentan-2-ol 
O514 estery kyseliny benzoové 
O515 alifatické a aromatické ethery, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů 

uhlíku v molekule 9 a nižším 
O516 alifatické aldehydy, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v 

molekule 8 a nižším 
O517 alkylalkoholy s počtem atomů uhlíku v molekule 6 a nižším 
O518 alkany s počtem atomů uhlíku v molekule 11 a nižším s výjimkou methanu 
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O519 alkeny, jmenovitě neuvedené v jiné skupině, s počtem atomů uhlíku v molekule 11  
a nižším 

O601 těkavé organické látky (VOC) vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) podle 
bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní limity v bodech 4.1. až 4.5.*) 

O602 nehalogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový 
organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní 
limity v bodech 4.1. až 4.5.*) 

O603 halogenované organické látky nespadající pod VOC vyjádřené jako celkový 
organický uhlík (TOC) podle bodu 4.6., pokud pro ně nejsou stanoveny emisní 
limity v bodech 4.1. až 4.5.*) 

ODP1 skupina kovů 1 (evidovaných u spaloven odpadu) - kadmium,thallium 

ODP2 
skupina kovů 2 (evidovaných u spaloven odpadu) - 
antimon,arsen,olovo,chrom,kobalt,měď,mangan,nikl,vanad 

OR02 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.2.*) 
OR03 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.3.*) 
OR04 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.4.*) 
OR05 organické sloučeniny vyjádřené jako celkový organický uhlík, bod 4.5.*) 
OR4B organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - druhá skupina znečišťujících látek**)  
OR4C organické sloučeniny uvedené pod bodem 4. - třetí skupina znečišťujících látek** ) 
OR5A organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - první skupina znečišťujících látek**)  
OR5B organické sloučeniny uvedené pod bodem 5. - druhá skupina znečišťujících látek**)  
OR6A organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - první skupina znečišťujících látek**)  
OR6B organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - druhá skupina znečišťujících látek**)  
OR6C organické sloučeniny uvedené pod bodem 6. - třetí skupina znečišťujících látek**)  
OR7A organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - první skupina znečišťujících látek**)  
OR7B organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - druhá skupina znečišťujících látek**)  
OR7C organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - třetí skupina znečišťujících látek**)  
OR7D organické sloučeniny uvedené pod bodem 7. - čtvrtá skupina znečišťujících látek**)  
ORBR organické sloučeniny bromu vyjádřené jako brom (Br) 
ORCL organické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlor (Cl) 

ORF 
organické sloučeniny fluoru vyjádřené jako F(s výjimkou regulovaných látek a látek 
ovlivňujících klimatický systém Země) 

PAH polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 
Pb olovo 
PCB polychlorované bifenyly (PCB) 
PCD polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF) 
PENT pentan 
PHCB hexachlorbenzen 
PHCH hexachlorcyklohexan 
PM10 suspendované částice PM10 
PO04 chlorované persistentní organické sloučeniny jinde neuvedené 
PR01 skupina prvků podle bodu 2.1.*) 
PR02 skupina prvků podle bodu 2.2.*) 
PR03 skupina prvků podle bodu 2.3.*) 
PTCB trichlorbenzen 
PTCF tetrachlorfenol 
Sb antimon 
Se selen 
SIRA sloučeniny síry 
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SKL1 těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 1 (olovo, antimon, mangan, vanad, 
cín, měď) 

SKL2 těžké kovy (evidované u výroby skla) skupina 2 (kobalt, nikl, chrom, arsen, 
kadmium, selen) 

Sn cín 
SO2 oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) 
STIB stiban 
SULF sulfan 
Te tellur 
Tl thalium 
TOC organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) 
TZL tuhé znečišťující látky (TZL) 
V vanad 
VOC těkavé organické látky (VOC) 
Zn zinek 
*) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 
**) skupina znečišťujících látek uvedená v příloze č. 1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. 
 
 
Zařazení stacionárního zdroje podle zákona (k položce 2 tabulky 1.3.) 
KOD TEXT 
2.2. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu 

větší než 25 000 t 
2.3. Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě 

rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného 
odpadu ročně 

2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení 
2.5. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků 

z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC 
včetně 

2.6. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících 
odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším  
než 50 m3/den 

2.7. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních 
obyvatel 

3.1.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené 
o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW 

3.1.b. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené 
o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW 

3.2. Rozmrazovny s přímým ohřevem 
3.3. Třídění a jiná studená úprava uhlí 
3.4. Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) 
3.5.1. Otop koksárenských baterií 
3.5.2. Příprava uhelné vsázky 
3.5.3. Koksování 
3.5.4. Vytlačování koksu 
3.5.5. Třídění koksu 
3.5.6. Chlazení koksu 
3.6. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, 

výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů 
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3.7. Výroba bioplynu 
4.1.1. Příprava vsázky 
4.1.2. Spékací pásy aglomerace 
4.1.3. Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění 
4.1.4. Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace) 
4.2.1. Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou 
4.2.2. Odlévání (vysoká pec) 
4.2.3. Ohřívače větru 
4.3.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 
4.3.2. Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem 
4.3.3. Kyslíkové konvertory 
4.3.4. Elektrické obloukové pece 
4.3.5. Pánvové pece 
4.3.6. Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 2,5 t/hod 
4.4.a. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování 

o projektovaném výkonu do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu 
4.4.b. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování 

o projektovaném výkonu nad 10 t zpracované oceli za hodinu 
4.5.a. Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným 

výkonem 1 MW- 5 MW včetně 
4.5.b. Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným 

výkonem nad 5 MW 
4.6.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem 
4.6.2. Žíhací a sušící pece 
4.6.3. Tavení v elektrické obloukové peci 
4.6.4. Tavení v elektrické indukční peci 
4.6.5. Kuplovny 
4.6.6. Tavení v ostatních pecích – kapalná paliva 
4.6.7. Tavení v ostatních pecích – plynná paliva 
4.7. Úprava rud neželezných kovů 
4.8.1. Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem 
4.8.2. Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů 
4.9. Elektrolytická výroba hliníku 
4.10. Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin 
4.11. Zpracování hliníku válcováním 
4.12.a. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování 

s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní 
4.12.b. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování 

s objemem lázně nad 30 m3 
4.13. Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je 

vyšší než 100 kW 
4.14. Svařování kovových materiálů, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo 

vyšší než 1000 kVA 
4.15. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s projektovaným výkonem 

menším než 1 t pokovené oceli za hodinu včetně 
4.16. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany s projektovaným 

výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu 
4.17. Žárové pokovování zinkem 
5.1.1. Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice 
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5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních pecích 
5.1.3. Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu 
5.1.4. Výroba vápna v rotačních pecích 
5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích 
5.1.6. Pece pro zpracování produktů odsíření 
5.1.7. Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích 
5.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest 
5.3. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla 

pro bižuterní zpracování 
5.4. Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv 
5.5. Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů 

nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované kapacitě vyšší než 5 t 
zpracované skleněné suroviny ročně 

5.6. Chemické leštění skla 
5.7. Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence 

apod. 
5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích 
5.9. Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv 
5.10.a. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, 

žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném 
výkonu od 5 do 75 t/den včetně 

5.10.b. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, 
žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném 
výkonu větší než 75 t/den 

5.11. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava 
a zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 
25 m3/den 

5.12. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den 

5.13. Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, 
vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší 
než 25 m3/den 

5.14. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů 
6.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu 
6.2. Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu  

(1-chlor-2-propenu) 
6.3. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu 
6.4. Výroba polyvinylchloridu 
6.5. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, 

s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde 
6.6. Výroba a zpracování viskózy 
6.7. Výroba gumárenských pomocných přípravků 
6.8. Zpracování dehtu 
6.9. Výroba expandovaného polystyrenu 
6.10. Výroba acetylenu mokrou metodou 
6.11. Výroba chloru 
6.12. Výroba kyseliny chlorovodíkové 
6.13. Výroba síry (Clausův proces) 
6.14. Výroba kapalného oxidu siřičitého 



 

 

ROČNÍK XIII – ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2013 – ČÁSTKA 9, 10   

41 

6.15. Výroba kyseliny sírové 
6.16. Výroba amoniaku 
6.17. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí 
6.18. Výroba hnojiv 
6.19. Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů 
6.20.a. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí menší 10 t včetně 
6.20.b. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí větší než 10 t 
6.21. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého 
6.22. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého 
6.23. Výroba ostatních pigmentů 
6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků 
6.25. Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek 

o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče  
nad 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro automobilové benziny) 

7.1. Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně 
7.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin 

o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší 
7.3. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin 

o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší 
7.4. Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší 

než 200 t denně (v průměru za rok) 
7.5. Pražírny kávy o projektovaném výkonu větším než 1 t/den 
7.6. Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg výrobků denně 
7.7. Průmyslové zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě 

materiálu větší než 150 m3 včetně 
7.8. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek 
7.9. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny 
7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 7.9. 
7.11.a. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo 

textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den 
včetně 

7.11.b. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo 
textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita větší než 10 t/den 

7.12.a. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita  
je menší než 12 t hotových výrobků denně včetně 

7.12.b. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita  
je větší než 12 t hotových výrobků denně 

7.13. Výroba dřevěného uhlí 
7.14. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu 

vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů 
7.15. Krematoria 
7.16. Veterinární asanační zařízení 
7.17. Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě 
9.1. Ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9.2. Publikační hlubotisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  

od 0,6 t/rok 
9.3. Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  

od 0,6 t/rok 
9.4. Knihtisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
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9.5. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 
které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, 
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,01 t/rok; odmašťování 
a čištění povrchů s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány 
jako halogenované, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  
od 0,1 t/rok  

9.6. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, 
které nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.7. Chemické čištění 
9.8. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod 

činnosti uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok 

9.9. Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  
od 0,6 t/rok 

9.10. Přestříkávání vozidel – opravárenství s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,5 t/rok a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel 
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun/rok 

9.11. Nanášení práškových plastů 
9.12. Nátěry kůže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9.13. Nátěry pásů a svitků 
9.14. Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel od 15 tun/rok 
9.15. Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 

od 0,6 t/rok 
9.16. Nanášení adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9.17. Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9.18. Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 

od 0,6 t/rok 
9.19. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic 

s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek  
od 0,6 t/rok 

9.20. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev 
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 10 t/rok 

9.21. Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9.22. Výroba farmaceutických směsí 
9.23. Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel od 5 t/rok 
9.24. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů 
10.1. Terminály na skladování benzinu 
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu 
11.b. Stacionární zdroje jinde nezařazené (vyjma spalovacích zdrojů - nepřímých ohřevů), 

jejichž roční emise překračují hodnoty uvedené v bodech 11.1. až 11.9. 
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Označení sektoru (k položce č. 3 tabulky 1.3.) 
KOD TEXT 
 Spalovací procesy s přímým kontaktem (procesní ohřevy) 
1A1a Veřejná energetika a výroba tepla (pouze rozmrazovny) 
1A1b Rafinérie ropy 
1A1c Zpracování uhlí (brikety, koks, zplyňování) 
1A2a Železo a ocel 
1A2b Neželezné kovy 
1A2c Chemické produkty 
1A2d Buničina, papír a tisk 
1A2e Potraviny, nápoje a tabák 
1A2fi Ostatní průmyslové procesy (zpracování nerostných surovin, apod.) 
 Fugitivní emise z procesů bez spalování paliv - těžba, úprava a distribuce paliv 
1B1a Těžba, skladování a prodej uhlí 
1B1b Briketárny, koksování, apod. - fugitivní emise 
1B1c Jiné fugitivní emise z těžby a úpravy paliv 
1B2ai Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava ropy 
1B2aiv Zpracování ropy, odsíření, skladování a manipulace, aj 
1B2av Distribuce (terminály, čerpací stanice) 
1B2b Průzkum, těžba, 1. stupeň zpracování a doprava zemního plynu 
1B2c Plyny a páry z těžby a výrobních zařízení (zpracování ropy, apod.) - odfuky a 

spalování na flérách 
 Ostatní procesy bez spalování paliv 
2A1 Výroba cementu - skladování a manipulace se surovinami a produkty 
2A2 Výroba vápna - skladování a manipulace se surovinami a produkty 
2A3a Výroba skla - skladování a manipulace se surovinami a produkty 
2A4a Výroba keramiky - skladování a manipulace se surovinami a produkty 
2A4b Výroba a použití sody 
2A4c Výroba nekovového hořčíku 
2A4d Jiné výroby z minerálních surovin 
2A5 Výroba asfaltových krytin a jejich použití 
2A6 Asfaltování silnic a chodníků 
2A7a Těžba minerálních surovin (mimo uhlí), např. kamenolomy 
2A7b Stavby a demolice (recyklační linky stavebních hmot, apod.) 
2A7c Skladování, manipulace a doprava minerálních surovin 
2A7d Emise při zpracování minerálních surovin 
2B1 Výroba amoniaku 
2B2 Výroba kyseliny dusičné 
2B3 Výroba kyseliny adipové 
2B4 Výroba karbidů 
2B5a Ostatní chemické procesy 
2B5b Skladování, manipulace a doprava chemických výrobků 
2C1 Výroba železa a oceli 
2C2 Výroba slitin 
2C3 Výroba hliníku 
2C4 Výroba hořčíku 
2C5a Výroba mědi 
2C5b Výroba olova 
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2C5c Výroba niklu 
2C5d Výroba zinku 
2C5e Výroby dalších kovů 
2C5f Skladování, manipulace a doprava kovů 
2D1 Buničina a papír 
2D2 Potraviny a nápoje 
2D3 Zpracování dřeva 
2E Výrobky s obsahem persistentních organických sloučenin 
2F Použití výrobků s obsahem persistentních organických sloučenin a těžkých kovů 

(elektrická zařízení apod.) 
2G Ostatní procesy výše neuvedené 
 Použití těkavých organických látek 
3A Aplikace nátěrových hmot 
3B Odmašťování org. rozpouštědly, čistírny oděvů 
3C Použití rozpouštědel při výrobách chemických produktů, výroba nátěrových hmot, 

adhesiv, apod. 
3D Použití dalších produktů obsahujících rozpouštědla - tisk, použití adhesiv, extrakce 

olejů, apod. 
 Nakládání s odpady 
6A Ukládání pevných odpadů - skládkování 
6B Nakládání s odpadními vodami 
6Cd Krematoria 
6D1 Kompostování 
6D2 Výroba bioplynu 
6E Jiné nakládání s odpady - (např. úprava kalů) 
 
 
Název stacionárního zdroje (k položkám č. 4 tabulek 1.2. a 1.3.) 

KOD TEXT 
Souhrnné 
vyplnění 
údajů* 

8.0.0. Ostatní stacionární zdroje jinde neuvedené (kódy 11.1. - 11.9. př. č. 2  
k zák. č. 201/2012 Sb.) 

 

8.1.0. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají 
celkovou kapacitu větší než 25 000 t (kód 2.2. př. č. 2) 

X 

8.1.1 . Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované 
kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší  
než 150 tun zpracovaného odpadu ročně (kód 2.3. př. č. 2) 

X 

8.1.2 . Biodegradační a solidifikační zařízení (kód 2.4. př. č. 2) X 

8.1.3. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků 
z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším 
než 1 t VOC včetně (kód 2.5. př. č. 2) 

X 

8.1.4. Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií 
produkujících odpadní vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele 
v množství větším než 50 m3/den (kód 2.6. př. č. 2) 

X 
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8.1.5. Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více 
ekvivalentních obyvatel (kód 2.7. př. č. 2) 

X 

8.2.0.a. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde 
neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW  
(kód 3.1. př. č. 2) 

X 

8.2.0.b. Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde 
neuvedené o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW  
(kód 3.1. př. č. 2) 

X 

8.2.1. Rozmrazovny s přímým procením ohřevem (kód 3.2. př. č. 2) X 

8.2.2.1. Třídění a jiná studená úprava uhlí (kód 3.3. př. č. 2) X 

8.2.2.2. Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení) 
(kód 3.4. př. č. 2) 

 

8.2.3.1. Výroba koksu - Otop koksárenských baterií (kód 3.5.1. př. č. 2)  

8.2.3.2. Výroba koksu - Příprava uhelné vsázky (kód 3.5.2. př. č. 2)  

8.2.3.3 . Výroba koksu - Vytlačování koksu (kód 3.5.4. př. č. 2)  

8.2.3.4. Výroba koksu - Třídění koksu (kód 3.5.5. př. č. 2) X 

8.2.3.5. Výroba koksu - Chlazení koksu (kód 3.5.6. př. č. 2)  

8.2.3.6. Výroba koksu - Koksování (kód 3.5.3. př. č. 2)  

8.2.4.1. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních 
olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) 
a syntézních plynů (kód 3.6. př. č. 2) 

X 

8.2.4.2. Výroba bioplynu (kód 3.7. př. č. 2) X 

8.3.1.1. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Příprava 
vsázky (kód 4.1.1. př. č. 2) 

X 

8.3.1.2. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - Spékací 
pásy aglomerace (kód 4.1.2. př. č. 2) 

 

8.3.1.3. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - 
Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění  
(kód 4.1.3. př. č. 2) 

 

8.3.1.4. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy - 
Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace) (kód 4.1.4. př. č. 2) 

 

8.3.2.1. Výroba železa - Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou  
(kód 4.2.1. př. č. 2) 

X 

8.3.2.2. Výroba železa - Odlévání (vysoká pec) (kód 4.2.2. př. č. 2)  

8.3.2.3. Výroba železa - Ohřívače větru (kód 4.2.3. př. č. 2)  

8.3.3.1. Výroba oceli - Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem  
(kód 4.3.1. př. č. 2) 

X 

8.3.3.2. Výroba oceli - Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem  
(kód 4.3.2. př. č. 2) 

 

8.3.3.3. Výroba oceli - Kyslíkové konvertory (kód 4.3.3. př. č. 2)  

8.3.3.4. Výroba oceli - Elektrické obloukové pece (kód 4.3.4. př. č. 2)  

8.3.3.5. Výroba oceli - Pánvové pece (kód 4.3.5. př. č. 2)  

8.3.3.6. Výroba oceli - Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem 
nad 2,5 t/hod (kód 4.3.6. př. č. 2) 
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8.3.4.1.a. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na 
tepelné zpracování o projektovaném výkonu do 10 t včetně zpracované 
oceli za hodinu (kód 4.4. př. č. 2) 

X 

8.3.4.1.b. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na 
tepelné zpracování o projektovaném výkonu nad 10 t zpracované oceli 
za hodinu (kód 4.4. př. č. 2) 

X 

8.3.4.2.a. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným 
tepelným výkonem 1 MW - 5 MW včetně (kód 4.5. př. č. 2) 

X 

8.3.4.2.b. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným 
tepelným výkonem nad 5 MW (kód 4.5. př. č. 2) 

X 

8.3.5.1. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Doprava a manipulace se 
vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. př. č. 2) 

X 

8.3.5.2. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Žíhací a sušící pece  
(kód 4.6.2. př. č. 2) 

X 

8.3.5.3. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické 
obloukové peci (kód 4.6.3. př. č. 2) 

 

8.3.5.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v elektrické indukční 
peci (kód 4.6.4. př. č. 2) 

X 

8.3.5.5. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Kuplovny (kód 4.6.5. př. č. 2)  

8.3.5.6. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - 
kapalná paliva (kód 4.6.6. př. č. 2) 

 

8.3.5.7. Slévárny železných kovů (slitin železa) - Tavení v ostatních pecích - 
plynná paliva (kód 4.6.7. př. č. 2) 

 

8.3.6.1. Úprava rud neželezných kovů (kód 4.7. př. č. 2) X 

8.3.7.1. Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 
přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Doprava a 
manipulace se surovinou nebo produktem (bod 4.8.1. př. č. 2) 

X 

8.3.7.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 
přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Pecní agregáty pro 
výrobu neželezných kovů (bod 4.8.2. př. č. 2) 

 

8.3.7.3. Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 
přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Elektrolytická 
výroba hliníku (bod 4.9. př. č. 2) 

 

8.3.7.4. Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 
přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Tavení a odlévání 
neželezných kovů a jejich slitin (bod 4.10. př. č. 2) 

 

8.3.7.5. Výroba nebo tavení neželezných kovů včetně slévání slitin a 
přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků - Zpracování hliníku 
válcováním (bod 4.11. př. č. 2) 

X 

8.3.8.1. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a 
jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně, 
procesy bez použití lázní (kód 4.12.. př. č. 2) 

X 

8.3.8.2. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a 
jejich zpracování s projektovaným objemem lázně nad 30 m3  
(kód 4.12. př. č. 2) 

 

8.3.8.3. Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový 
projektovaný elektrický příkon je vyšší než 100 kW (kód 4.13. př. č. 2) 

X 

8.3.8.4. Svařování kovových materiálů, jejichž celkový projektovaný 
elektrický příkon je roven nebo vyšší 1000 kVA (kód 4.14. př. č. 2) 

X 
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8.3.8.5. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s projektovaným 
výkonem menším než 1 tuna pokovené oceli za hodinu včetně  
(kód 4.15. př. č. 2) 

X 

8.3.8.6. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů - procesní vany  
s projektovaným výkonem větším než 1 tuna pokovené oceli za hodinu 
(kód 4.16. př. č. 2) 

 

8.3.8.7. Žárové pokovování zinkem (kód 4.17. př. č. 2) X 

8.4.1.1. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Manipulace se surovinou a výrobkem, 
včetně skladování a expedice (kód 5.1.1. př. č. 2) 

X 

8.4.1.2. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Výroba cementářského slínku v 
rotačních pecích (kód 5.1.2. př. č. 2) 

 

8.4.1.3. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Ostatní technologická zařízení pro 
výrobu cementu (kód 5.1.3. př. č. 2) 

X 

8.4.1.4. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v rotačních pecích (kód 
5.1.4. př. č. 2) 

 

8.4.1.5. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Výroba vápna v šachtových a jiných 
pecích (kód 5.1.5. př. č. 2) 

 

8.4.1.6. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Pece pro zpracování produktů odsíření 
(kód 5.1.6. př. č. 2) 

 

8.4.1.7. Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žárovzdorných jílovců a 
zpracování produktů odsíření - Úprava a zušlechťování žáruvzdorných 
jílovců a kaolínů v rotačních pecích (kód 5.1.7. př. č. 2) 

 

8.4.1.8. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest (kód 5.2. př. č. 2) X 

8.4.2.1. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a 
glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o projektované 
kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok (kód 5.3. př. č. 2) 

 

8.4.2.2. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a 
glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o projektované 
kapacitě tavení nižší než 150 t/rok včetně (kód 5.3. př. č. 2) 

X 

8.4.2.3. Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv 
(kód 5.4. př. č. 2) 

X 

8.4.2.4. Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení 
z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované 
kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny ročně  
(kód 5.5. př. č. 2) 

X 

8.4.2.5. Chemické leštění skla (kód 5.6. př. č. 2) X 

8.4.3.1. Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, 
křemence apod. (kód 5.7. př. č. 2) 

 

8.4.3.2. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích (kód 5.8. př. č. 2)  
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8.4.3.3. Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv 
(kód 5.9. př. č. 2) 

X 

8.4.4.1.a. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 
tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo 
porcelánu o projektovaném výkonu od 5 do 75 t/den včetně  
(kód 5.10. př. č. 2) 

X 

8.4.4.1.b. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových 
tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo 
porcelánu o projektovaném výkonu větším než 75 t/den  
(kód 5.10. př. č. 2) 

 

8.4.5.1. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, 
těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého 
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. př. č. 2) 

X 

8.4.5.2. Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 
o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.12. př. č. 2) 

X 
1)

 

8.4.5.3. Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, 
především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava, 
o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den (kód 5.13. př. č. 2) 

X 

8.4.6. Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných 
povrchů (kód 5.14. př. č. 2) 

X 
1)

 

8.5.1.1. Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu (kód 6.1. př. č. 2) X 

8.5.1.2. Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu (kód 6.3. př. č. 2) X 

8.5.1.3. Výroba polyvinylchloridu (kód 6.4. př. č. 2) X 

8.5.1.4. Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba 
kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde  
(kód 6.5. př. č. 2) 

X 

8.5.1.5. Výroba a zpracování viskózy (kód 6.6. př. č. 2)  

8.5.1.6. Výroba gumárenských pomocných přípravků (kód 6.7. př. č. 2) X 

8.5.1.7. Výroba expandovaného polystyrénu (kód 6.9. př. č. 2) X 

8.5.1.8. Výroba acetylenu mokrou metodou (kód 6.10. př. č. 2) X 

8.5.1.9. Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu 
(1-chlor-2-propenu) (kód 6.2. př. č. 2) 

X 

8.5.1.10 Zpracování dehtu (kód 6.8. př. č. 2) X 

8.5.2.1. Výroba chloru  (kód 6.11. př. č. 2) X 

8.5.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové (kód 6.12. př. č. 2) X 

8.5.2.3. Výroba síry (Clausův proces) (kód 6.13. př. č. 2)  

8.5.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého (kód 6.14. př. č. 2) X 

8.5.2.5. Výroba kyseliny sírové (kód 6.15. př. č. 2) X 

8.5.2.6. Výroba amoniaku (kód 6.16. př. č. 2) X 

8.5.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí (kód 6.17. př. č. 2) X 

8.5.2.8. Výroba hnojiv (kód 6.18. př. č. 2) X 

8.5.2.9. Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.21. př. č. 2)  

8.5.2.10. Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého (kód 6.22. př. č. 2)  

8.5.2.11. Výroba ostatních pigmentů (kód 6.23. př. č. 2) X 

8.5.2.12. Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů  
(kód 6.19. př. č. 2) 

X 
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8.5.2.13.a. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí menší 10 t včetně 
(kód 6.20. př. č. 2) 

X 

8.5.2.13.b. Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí větší než 10 t  
(kód 6.20. př. č. 2) 

X 

8.5.3.1. Ropná rafinérie, výroba a zpracování petrochemických výrobků  
(kód 6.24. př. č. 2) 

X 

8.5.3.2. Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických 
látek o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním 
objemem výtoče nad 10 000 m3 a manipulace (není určeno pro 
automobilové benziny) (kód 6.25. př. č. 2) 

X 

8.6.1. Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně (kód 7.1. př. č. 2) X 

8.6.2. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin 
z rostlinných surovin o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků 
denně a vyšší (kód 7.2. př. č. 2) 

X 

8.6.3. Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin 
z živočišných surovin o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků 
denně a vyšší (kód 7.3. př. č. 2) 

X 

8.6.3.1. Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného 
mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) (kód 7.4. př. č. 2) 

X 

8.6.4. Pražírny kávy o projektovaném výkonu větším než 1 t/den  
(kód 7.5. př. č. 2) 

X 

8.6.5. Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg 
výrobků denně (kód 7.6. př. č. 2) 

X 

8.6.6. Průmyslové zpracování dřeva o projektované roční spotřebě materiálu 
větší než 150 m3 včetně nespadající pod bod 6.7. př. č. 8 k vyhl. 
415/2012 Sb. (kód 7.7. př. č. 2) 

X 

8.6.7.1. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek  
(kód 7.8. př. č. 2) 

X 

8.6.7.2. Sušení třísek a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované 
roční spotřebě materiálu větší než 150 m3 včetně (kód 7.7. př. č. 2) 

X 

8.6.7.3. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek - sušení třísek 
a dřevních vláken při zpracování dřeva o projektované roční kapacitě 
větší než 150 m3 včetně (kód 7.8. př. č. 2) 

 

8.6.8. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny  
(kód 7.9. př. č. 2) 

 

8.6.9. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 6.8. př. č. 8 k vyhl. 
415/2012 Sb. (kód 7.10. př. č. 2) 

X 

8.6.10.a. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení 
vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita 
je od 1 t/den do 10 t/den včetně (kód 7.11. př. č. 2) 

X 

8.6.10.b. Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení 
vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita 
je větší než 10 t/den (kód 7.11. př. č. 2) 

X 

8.6.11.a. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská 
kapacita je menší než 12 t hotových výrobků denně včetně  
(kód 7.12. př. č. 2) 

X 
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8.6.11.b. Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská 
kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně (kód 7.12. př. č. 2) 

X 

8.6.12. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo 
elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých 
materiálů (kód 7.14. př. č. 2) 

X 

8.6.13. Krematoria (kód 7.15. př. č. 2) X 

8.6.14. Veterinární asanační zařízení (kód 7.16. př. č. 2) X 

8.6.15. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní 
vrstvě (kód 7.17. př. č. 2) 

X 

8.6.16. Výroba dřevěného uhlí (kód 7.13. př. č. 2) X 

5.1.1. Polygrafie - Ofset s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.1. př. č. 2) 

X 

5.1.2. Polygrafie - Publikační hlubotisk s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.2. př. č. 2) 

X 

5.1.3. Polygrafie - Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.3. př. č. 2) 

X 

5.1.4. Polygrafie - Knihtisk s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.4. př. č. 2) 

X 

5.2.1. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých org. 
látek dle § 21 písm. a) vyhl. 415/2012 Sb. s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,01 t/rok a dle § 21 písm. b) vyhlášky  
č. 415/2012 Sb. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  
od 0,1 t/rok (kód 9.5. př. č. 2) 

 

5.2.2. Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých 
organických látek, které nejsou uvedeny pod bodem 2.1. př. č. 5  
k vyhl. č. 415/2012 Sb., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.6. př. č. 2) 

X 

5.3. Chemické čištění (kód 9.7. př. č. 2) X 

5.4.1. Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, 
nespadají-li pod činnosti uvedené v podbodech 4.2. až 4.7. př. č. 5  
k vyhl. č. 415/2012 Sb., s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.8. př. č. 2) 

X 

5.4.2. Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.9. př. č. 2) 

X 

5.4.3. Přestříkávání vozidel – opravárenství s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,5 t/rok a nátěry při výrobě nových 
silničních a kolejových vozidel s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel menší než 15 tun/rok (kód 9.10. př. č. 2) 

X 

5.4.4. Nanášení práškových plastů (kód 9.11. př. č. 2) X 

5.4.5. Nátěry kůže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  
od 0,6 t/rok (kód 9.12. př. č. 2) 

X 

5.4.6. Nátěry pásů a svitků (kód 9.13. př. č. 2) X 

5.4.7. Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel 
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 15 tun/rok 
(kód 9.14. př. č. 2) 

X 

5.5. Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.15. př. č. 2) 

X 

5.6. Nanášení adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.16. př. č. 2) 

X 
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5.7. Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.17. př. č. 2) 

X 

5.8. Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel od 0,6 t/rok (kód 9.18. př. č. 2) 

X 

5.9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových 
pryskyřic s obsahem styrenu s projektovanou spotřebou těkavých 
organických látek od 0,6 t/rok (kód 9.19. př. č. 2) 

X 

5.10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev 
s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 10 t/rok  
(kód 9.20. př. č. 2) 

X 

5.11. Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel  
od 0,6 t/rok (kód 9.21. př. č. 2) 

X 

5.12. Výroba farmaceutických směsí (kód 9.22. př. č. 2) X 

5.13. Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 5 t/rok (kód 9.23. př. č. 2) 

X 

5.14. Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných 
olejů (kód 9.24. př. č. 2) 

X 

6.1.1. Terminály na skladování benzinu (automobilového) (kód 10.1. př. č. 2) X 

6.1.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu 
(automobilového) (kód 10.2. př. č. 2) 

X 

*)  v souladu s ustanovením uvedeným ve vysvětlivkách k vyplnění údajů souhrnné provozní evidence jiných 
stacionárních zdrojů (bod 1.3. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) lze u zdrojů označených „X“  
náležejících pod stejný kód uplatnit souhrnné vyplnění údajů 
 

 
Druh výrobku (k položce č. 12 tabulky 1.3.) 

KOD TEXT 
 Zpracování paliv 

101 Koks 
 Průmyslová výroba a zpracování kovů 

201 Aglomerát 
202 Surové železo 
203 Ocel 
204 Litina 

 Výroba neželezných kovů 
211 Olovo ze sekundární výroby 
212 Zinek ze sekundární výroby 
213 Měď ze sekundární výroby 
214 Hliník ze sekundární výroby 

 Výroba nekovových minerálních produktů 
301 Cementářský slínek 
302 Vápno 
303 Obalované živičné směsi 
304 Asfaltové izolační materiály 

 Výroba skla a vláken 
311 Sklo (s výjimkou olovnatého skla) 
312 Olovnaté sklo 
313 Skleněná a minerální vlákna 
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 Chemický průmysl 
401 Amoniak 
402 Kyselina dusičná 
403 Kyselina adipová 
404 Karbidy 
405 Kyselina sírová 

 
 
 
 
 
Časový režim vypouštění emisí (k položce č. 9 tabulky 1.4.) 
časové období denní režim (hod) týdenní režim roční režim 

časový úsek 

6 
- 

16
 

14
 -

 2
4 

20
 -

 8
 

pr
ac

ov
ní

 d
ny

 

so
bo

ta
 

ne
dě

le
 

15
.1

2.
 -

 1
5.

4.
 

15
.3

. -
 1

5.
7.

 

15
.6

. -
 1

5.
10

. 

15
.9

. -
 1

5.
1.

 

                      
 
Kódy pro vyplnění jednotlivých pozic:       
    
0 - v daném časovém období nebyly v označených časových úsecích emise vypouštěny vůbec, 
nebo byly emise v časových úsecích označeném kódem "0" vypuštěny v množství 
nepřesahující pro: 

roční režim   10 % ročních emisí 
týdenní režim     5 % týdenních emisí pro každý den v týdnu 
denní režim   10 % denních emisí 

          
1 – v ostatních případech         
  
 
 
Druh technologie ke snižování emisí (k položce č. 11 tabulky 1.4.) 

KOD TEXT 
 FILTRY 

11 F - s vláknitou vrstvou s automatickým oklepem 
12 F - s vláknitou vrstvou 
13 F - ze slinutých porézních vrstev 
14 F - se zrnitou vrstvou 
 ELEKTRICKÉ ODLU ČOVAČE 

21 E - suchý 
22 E - mokrý 
 SUCHÉ MECHANICKÉ ODLU ČOVAČE 

31 S - vírový jednočlánkový (cyklon) 
32 S - multicyklon 
33 S - žaluziový 
 MOKRÉ MECHANICKÉ ODLU ČOVAČE 

41 M - rozprašovací 
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42 M - pěnový 
43 M - vírový 
44 M - hladinový 
45 M - proudový 
46 M - rotační 
47 M - kondenzační 
 ODSIŘOVÁNÍ 

51  mokré metody 
52  polosuché metody 
53  adsorpční metody 
54  katalytické metody 
59  jiné odsiřovací metody 
 DENITRIFIKACE 

61  SCR - selektivní katalytická redukce 
62  SNCR - selektivní nekatalytická redukce 
69  jiné denitrifikační metody 
 JINÉ PROCESY K OMEZOVÁNÍ EMISÍ  

71 absorpce plynů 
72 absorpce plynů nízkoteplotní 
73 absorpce plynů s chemickou reakcí 
74 adsorpce plynů 
75 nízkoteplotní kondenzace 
76 spalování plynů v plameni (termické) 
77 spalování plynů katalytické 
78 biologická degradace – biofiltry, biopračky 
79 zpětný odvod par 
80 vícestupňové čištění (např. 4D filtr) 

 
 
Jednotky emisního limitu 
KODTEXT 
1 mg/m3 
2 kg/m3 
3 g/h 
4 g/kg  
5 g/t 
6 kg/t 
7 g/m2 
8 % (podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel, 

přílohy č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.) 
9 % (sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 

Sb., výroba síry 5.2.3.) 
99 jiná jednotka 
 
 
Jednotky koncentrace BAT 
KODTEXT 
1 mg/m3 
2 kg/m3 
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3 g/h 
4 g/kg  
5 g/t 
6 kg/t 
7 g/m2 
8 % - podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních org. rozpouštědel,  

přílohy č. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 
9 % - sloučeniny síry vyjádřené jako elementární síra, přílohy č. 8 vyhlášky  

č. 415/2012 Sb., výroba síry 5.2.3. 
10 ng/m3 
 
 
Jednotky hmotnostní koncentrace 
KODTEXT 
1 mg/m3 
2 µg/m3 
3 ng/m3 
 
 
Jednotky měrné výrobní emise 
KOD TEXT 

1 mg/kg paliva 
2 g/kg paliva 
3 kg/kg paliva 
4 mg/tis.m3 plynného paliva 
5 g/tis. m3 plynného paliva 
6 kg/tis. m3 plynného paliva 
7 mg/GJ paliva 
8 g/GJ paliva 
9 kg/GJ paliva 
10 mg/kg produkce 
11 g/kg produkce 
12 kg/kg produkce 
13 ng/kg suroviny nebo odpadu 
14 mg/kg suroviny nebo odpadu 
15 g/kg suroviny nebo odpadu 
16 kg/kg suroviny nebo odpadu 
17 g/kg použitých rozpouštědel 
18 mg/m2 plochy 
19 g/m2 plochy 
22 µg/t paliva 
23 µg/mil. m3 paliva 
24 µg/GJ paliva 
25 ng/t suroviny nebo odpadu 
26 g/ks výrobku (vč. párových výrobků) 
27 g VOC/m3 pohonných hmot 
28 g TZL/t zpracovaného kameniva 
39 g/GJ vyrobeného tepla 
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31 µg/GJ vyrobeného tepla 
32 g/kWh vyrobené elektrické energie 
33 mg/m3 produkce 
34 g/m3 produkce 

 
 
 
 
                                                                                                               Ing. Jan Kužel, v. r.  

ředitel odboru ochrany ovzduší 
 


