
  

 

 

Manažerské shrnutí projektu 

„Zajištění expertní podpory České republiky při sběru dat v rámci procesu revize 
Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách spalování odpadů“ 

 

Zadání projektu (účel, cíl) 

• Zajistit relevantní data v oblasti emisí spaloven odpadu demonstrující stávající 
stav spaloven odpadu v České republice pro účel procesu revize referenčního 
dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadů (BREF 
WI) v rámci systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 
(čl. 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 11. 
2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).  
 

• Do nadefinovaného formátu realizovat převod emisních dat z kontinuálního 
monitoringu emisí (ovzduší, odpadní vody) ze zařízení pro spalování odpadů 
ve společnosti SAKO Brno, a.s. se sídlem Jedovnická 4247/2, Brno, Židenice, 
PSČ 628 00 („Zařízení pro energetické využívání odpadů, integrované centrum 
nakládání s odpady SAKO Brno, a.s.“). 
 

• Zajištění požadovaných dat umožní aktivní zapojení České republiky na revizi 
BREF WI a významně posílí pozici České republiky při tvorbě závazných 
parametrů nejlepších dostupných technik v oblasti spalování odpadů. Významně 
se tím zlepší pravděpodobnost, že výsledný dokument bude reflektovat aktuální 
situaci v České republice a potenciálně se tím zvýší použitelnost revidovaného 
dokumentu při všech aktivitách spojených s nejlepšími dostupnými technikami 
na národní úrovni včetně jeho použitelnost při hodnocení konkrétních zařízení 
v rámci relevantních projektů předkládaných k poskytnutí podpory v OPŽP 2014 
– 2020 (v rámci podpory relevantních projektů specifického cíle 2.2. Snížit emise 
stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek a u relevantních projektů specifického cíle 3.2. 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, kde bude 
představovat normu EU ve vztahu k ochraně životního prostředí.). 

 
Vyhodnocení realizace projektu a souvisejících aktivit a dopadů 
 

• Výstupem projektu je tabelární zpracování reprezentativních dat a údajů 
o emisích relevantních znečišťujících látek z referenčního zařízení pro spalování 
odpadů v České republice, SAKO Brno, a.s. Jedná se o desetiminutová 
a půlhodinová data o emisích za rok 2014 doplněná o stav zařízení (normální 
provoz, odstavování, náběh, havárie zařízení apod.). Rozsah zpracovaných dat 
představuje cca 72 000 datových vět a cca 450 000 údajů (data pro emise 
jednotlivých látek, objemy látek atd.).  



• Excelovské tabulky byly zaslány Evropskému úřadu pro IPPC a jsou zveřejněny 
v informačním systému Evropské komise k výměně informací o nejlepších 
dostupných technikách - BATIS (BAT Information System). 
 

• Celkově byla v procesu revize BREF WI sesbírána data z 355 dotazníků z 16 
členských států (data se týkala nejen zařízení na energetické využívání odpadu, 
ale i zařízení na předúpravu odpadu, dále spaloven nebezpečného odpadu). 
Největším přispívatelem dat bylo Německo (32 % dotazníků). Významnými 
poskytovateli dat byla Francie, Itálie a Velká Británie. 
 

• Proces revize BREF WI byl zahájen v květnu 2014. V průběhu celého roku 2016 
probíhala náročná etapa sběru a analýz dat, včetně jejich revizí a návštěv 
vybraných referenčních zařízeních v Rakousku a Švédsku. První návrh 
revidovaného BREF WI byl předložen v květnu 2017. Česká republika uplatnila 
cca 50 připomínek (celkem bylo uplatněno téměř 3 tisíce připomínek). Závěrečné 
zasedání evropské technické pracovní skupiny (TWG) k revizi dokumentu se 
uskutečnilo v termínu 23. – 27. dubna 2018.  Konečná předloha revidovaného 
dokumentu BREF WI se předpokládá koncem roku 2018. Vydání závěrů 
o nejlepších dostupných technikách lze očekávat v prvním pololetí 2019.  
 

 

Kontakty pro poskytnutí dalších informací:    

Za odbornou část:  

Ing. Šárka Peřinová 

tel: +420 267 122 873, sarka.perinova@mzp.cz 

Mgr. Libor Cieslar  

tel: +420 267 122 621, libor.cieslar@mzp.cz 

 

Za organizační část: 

Mgr. Ivona Kristiánová 

tel: +420 267 122 754, ivona.kristianova@mzp.cz  

 

 


