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Cíle a přínosy

•  Zlepšení kvality životního prostředí.

•  Dosažení vyššího stupně ochrany životního prostředí 
jako celku. 

•  Prevence vzniku znečištění.

•  Zamezení přenosu znečištění z jedné složky životního 
prostředí do druhé.

•  Podpora zohledňování environmentálních hledisek 
v řízení podniku.

•  Snížení administrativní náročnosti pro podniky 
pomocí integrovaného přístupu k povolovacím 
procesům.

Principy

•  Integrace hodnocení vlivů zařízení a jejich 
provozu na životní prostředí jako celek a integrace 
postupů stanovování podmínek integrovaného 
povolení (IP).

•  Nejlepší dostupná technika (Best Available 
Technique – BAT) z hlediska ochrany životního 
prostředí, technické a ekonomické dostupnosti.

•  Vyjednávání individuálních podmínek povolení 
pro jednotlivé provozovatele. 

•  Transparentnost správního řízení při vydávání 
integrovaného povolení vůči veřejnosti.

Právní předpisy Evropské unie

•  Council Directive of 24 September 1996 concer ning 
Inte gra ted Pollution Prevention and Cont rol
(96/61/EC) změněná: – Directive 2003/35/EC of the 
European Parliament and of the Council of 26 May 
2003 providing for public participation in respect of 
the drawing up of certain plans and programmes relating 
to the environment and amending with regard to public 
participation and access to justice Council Directives 
85/337/EEC and 96/61/EC – Directive 2003/87/EC 
of the European Parliament and of the Council of 13 
October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas 
emission allowance trading within the Community and 
amending Council directive 96/61/EC

•  Commission decision of 17 July 2000 on the 
implementation of a European Pollutant Emission 
Register (EPER) according to Article 15 of Council 
Directive 96/61/EC concerning integrated pollution 
prevention and control (IPPC) (2000/479/EC)

Právní předpisy České republiky

•  Zákon 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.

•   Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti 
o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího 
vyplnění. 

•  Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu 
zabezpečení systému výměny informací o nejlepších 
dostupných technikách.

•   Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování, ve znění pozdějších předpisů.

•  Vyhláška č. 572/2004 Sb. kterou se stanoví forma 
a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro 
ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Kompetentní úřady v IPPC

Ministerstvo životního prostředí
  Vykonává vrchní státní dozor a je ústředním orgánem 

státní správy podle zákona o integrované prevenci.
  Rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení 

pro zařízení, jehož provoz může významným 
nepříznivým způsobem ovlivnit životní prostředí jiného 
státu. Provádí kontrolu u těchto zařízení.

  Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí kraje.
  Zabezpečuje ve své působnosti sledování vývoje nejlepších 

dostupných technik a hodnotí jejich aplikaci.
  Plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím 

a zabezpečuje účast na jednáních evropských institucí. 
  Provádí metodickou činnost v oblasti vymezené zákonem 

o integrované prevenci. 

Krajský úřad (KÚ)
  Rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení 

s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně 
nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu.

  Provádí kontrolní činnost.
  Ukládá pokuty podle zákona o integrované prevenci.
  Vykonává další pravomoci svěřené zákonem. 

Agentura integrované prevence (AIP)
  Zajišťuje odbornou a informační podporu státní správy.
  Zpracovává vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) 

k žádostem o vydání integrovaného povolení.
  Spolupracuje na kontrole integrovaných povolení 

s krajskými úřady.
  Podílí se na systému výměny informací o nejlepších 

dostupných technikách.
  Podílí se na činnosti technických pracovních skupin 

a zajišťuje překlady vybraných referenčních dokumentů 
o nejlepších dostupných technikách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zemědělství

  Zajišťují sledování nejlepších dostupných technik v určených 
kategorií podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované 
prevenci.

  Vyjadřují se v oblasti své působnosti k odvolání nebo 
k rozkladu proti rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného 
povolení. 

BREF – BAT Reference Document

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách

•  Článek 16 odstavec 2 směrnice IPPC ukládá Evropské 
komisi povinnost organizovat výměnu informací 
o nejlepších dostupných technikách. K tomuto účelu 
je na evropské úrovni ustaveno Fórum pro výměnu 
informací (International Exchange Forum – IEF).

•  Výsledkem výměny informací na evropské úrovni jsou 
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných 
technikách (BREF). 

•  BREFy mají být zohledňovány při určování BAT a z nich 
vyplývajících požadavků stanovovaných v rámci povolení.

•  Odvětvové BREFy jsou zpracovávány pro jednotlivé 
kategorie zařízení vyjmenované v příloze č.1 zákona 
č. 76/2002 Sb. 

•  Horizontální (průřezové) BREFy jsou určeny pro 
využití ve více odvětvích např. při monitoringu.

•  Překlady BREFů do českého jazyka jsou zveřejňovány 
na www.ippc.cz. Originály zveřejňuje Evropská 
kancelář IPPC (European IPPC Burreau – EIPPCB) 
v anglickém jazyce na http://eippcb.jrc.es/.

•  Systém výměny informací o BAT v ČR zastřešuje Fórum 
pro výměnu informací o nejlepších dostupných 
technikách.

Zpracované odvětvové BREFy (k 1. 9. 2005, česky):

•  Výroba papíru a celulózy
•  Výroba železa a oceli
•  Výroba cementu a vápna
•  Chloralkalická chemie
•  Zpracování železných materiálů
•  Výroba a zpracování neželezných materiálů
•  Výroba skla
•  Výroba textilu
•  Rafinerie
•  Velkoobjemové organické chemikálie

Zpracované horizontální BREFy (k 1. 9. 2005, česky)

•  Chladící systémy
•  Monitoring
•  Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny
•  Ekonomie a mezisložkové vlivy
•  Odstraňování následků těžby

Kontakty

Ministerstvo životního prostředí,
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Vršovická 65
Praha 10, 100 10
Tel.: +420 267 122 974
Fax: +420 267 310 443
E-mail: ippc@env.cz
Internet: www.env.cz/ippc

CENIA, česká informační agentura životního 
prostředí, oddělení Agentura integrované prevence
Kodaňská 10
Praha 10, 100 10
Tel.: +420 267 225 306
Fax: +420 271 742 306
E-mail: sekretariat@cenia.cz
Internet: www.cenia.cz

Internet – informační zdroje 
o integrované prevenci

Ministerstvo životního prostředí – www.env.cz/ippc
Informace o probíhajících řízeních o vydání integrovaného 
povolení, kontakty na krajské úřady, seznam OZO, legislativa 
a další dokumenty.

CENIA – www.cenia.cz 
Seznam známých zařízení spadajících pod působnost zákona 
o integrované prevenci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu – www.ippc.cz 
Informace o referenčních dokumentech k nejlepším dostupným 
technikám, kontakty na technické pracovní skupiny.

Státní fond životního prostředí – www.sfzp.cz
Programy na podporu aplikace nejlepších dostupných technik. 

Evropská komise, DG-Environment – IPPC
 http://europa.eu.int/comm/environment/ippc/index.htm 

European IPPC Bureau – http://eippcb.jrc.es
Evropská kancelář IPPC a centrum evropských technických 
pracovních skupin.



Základní otázky pro provozovatele

1. Kdo musí mít integrované povolení?
Provozovatel zařízení uvedených v příloze č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb. (dále jen zákon), a zařízení v příloze 
č. 1 neuvedených, pokud pro ně provozovatel požádá 
o vydání integrovaného povolení.

2.  Podle jakých kriterií zařízení spadá pod přílohu č. 1 
zákona?
Pro jednotlivé kategorie zařízení jsou v příloze č. 1 zákona 
stanoveny prahové hodnoty kapacit (s výjimkou kategorií 
1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.5a, 3.2, 4, 6.1a a 6.8). 

3. Do kdy je potřeba mít integrované povolení?
a) § 42 zákona – existující zařízení uvedená do provozu před 

30.10.2000 včetně, která podala žádost o stavební povolení 
do 30.10.1999, mají povinnost mít IP do 30.10.2007.

b) § 43 zákona – zařízení uvedená do provozu v období od 
1.11.2000 do 1.1.2003 nebo zařízení, pro která bylo vydáno 
stavební povolení do 1.1.2003 a která nebyla uvedena do 
provozu do 1.1.2003 měly mít IP do vstupu ČR do EU.

c) Novela § 45 zákona – zákon č. 521/2002 – zařízení 
s podanou žádostí o stavební povolení do 31.12.2002, 
které ale nebylo vydáno před 1.1.2003, mají povinnost 
mít IP k návrhu na zahájení kolaudačního řízení.

d) § 45 zákona – nová zařízení s žádostí o stavební povolení 
po 1.1. 2003 včetně (i pro rekonstrukci) mají povinnost 
mít IP před stavebním povolením.

4. Kdo integrované povolení vydává
Povolení vydává krajský úřad nebo MŽP (v případě 
zařízení s přeshraničním vlivem).

5. Jaké jsou výhody IPPC?
a) Přechod od samostatné ochrany jednotlivých složek 

ŽP k ochraně ŽP jako celku (zabránění přenosu 
znečištění  z jedné složky do druhé).

b) Povolení nahradí více rozhodnutí, vyjádření a souhlasů 
vyžadovaných pro stavební povolení a provoz.

6. Co je dobré vědět před vyplněním žádosti?
a) Jaká zařízení provozovatele spadají pod přílohu č.1 zákona.
b) Kdy byla zařízení uvedena do provozu / plánuje-li se 

rekonstrukce (podstatná změna zařízení).
c) Co bude předmětem žádosti o vydání IP kromě zařízení 

spadajících pod přílohu č. 1.
d) Jaká dokumentace je k vyplnění žádosti potřebná a jaká 

je k dispozici.
e) Kde jsou k dispozici potřebné údaje.
f) Který úřad bude žádost vyřizovat.
g) Časový harmonogram celého procesu.
h) Kdo připraví žádost.

7. Proč využít předběžné konzultace s KÚ?
Umožňuje vyjasnění řady otázek týkajících se zejména 
rozsahu žádosti.

8. Jak provést porovnání zařízení s BAT?
Zjistit zda existuje příslušný odvětvový BREF (referenční 
materiál k BAT).

EXISTUJE:
a) Použít odvětvový BREF. 
b) Zvážit relevanci horizontálního BREFu (např. chladící 

systémy, monitoring, odpadní vody, apod.).
c) Zhodnotit hlediska pro stanovení BAT uvedená v příloze 

č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., která nebyla hodnocena 
v bodě a) a b).

d) Použít další relevantní zdroje.

NEEXISTUJE:
a) Zvážit relevanci horizontálního BREFu (např. chladící 

systémy, monitoring, odpadní vody, apod.).
b) Využít informace o technologiích a provozních postupech, 

které se běžně vyskytují v daném odvětví (např. materiály 
zpracované svazy, asociacemi a výzkumnými ústavy).

c) Tyto informace porovnávat dle hledisek pro stanovení 
BAT uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

d) Zhodnotit hlediska pro stanovení BAT uvedená v příloze 
č. 3 zákona 76/2002 Sb.

Provozovatelé zařízení mohou být zároveň 
uživateli registrované látky podle § 2 písm. l) 

zákona č. 76/2002 Sb. V tom případě jsou podle 
§ 22 zákona povinni zjišťovat, vyhodnocovat 
a MŽP ohlašovat do Integrovaného registru 
znečišťování (IRZ) látky, jejichž množství 

v emisích nebo přenosech je shodné nebo vyšší 
než ohlašovací práh stanovený v nařízení vlády 

č. 368/2003 Sb.
Kompletní informace k IRZ lze nalézt na 

www.irz.cz


