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Tříděný seznam otázek a odpovědí

I. Základní informace a pojmy 11

1. Co je integrovaný registr znečišťování životního pro-
středí? 11

2. Jaké je legislativní zakotvení IRZ? 11

3. Kolik látek bude v IRZ sledováno? 11

4. Kdo je tzv. uživatel registrované látky? 11

5. Kdy vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ? 11

6. Co je centrální ohlašovna? 12

7. Koho se týká ohlašování přes centrální ohlašovnu? 12

8. Vzniká ohlašovací povinnost v případě, že nejsou pře-
kročeny stanovené ohlašovací prahy? 12

9. Co jsou to přenosy (mimo lokalitu)? 12

10. Je pojem uživatel registrované látky totožný s pojmem
provozovatel zařízení? 12

11. Ohlašují údaje do IRZ pouze provozovatelé zařízení
podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci? 12

12. Budou se přes centrální ohlašovnu hlásit veškeré údaje
z jednotlivých oblastí životního prostředí? 13

13. Kdy budou údaje z IRZ přístupné veřejnosti?    13

14. Co jsou to kódy NOSE-P a kde jsou uvedeny?    13

15. Jak přesně chápat v souvislosti s IRZ pojem přenos
a jaký je rozdíl mezi emisemi a přenosy? 13

16. Co je to registrovaná látka a co je látka ohlašovaná? 14

17. Jak je definována „provozovna“ (§ 1 odst. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb.) v případě zemědělských 
výrob? 14

18. Ke kterému bodu provozovny se vztahují souřadnice
dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., když má
výrobní areál plochu cca 50 ha? 14

19. Kdo verifikuje všechna data, která elektronicky vyplní
provozovatelé na formulářích IRZ? 14

20. Jakým způsobem získá obec s rozšířenou působností
data? 14

II. Zjišťování množství látek 16

21. Může uživatel registrované látky při zjišťování toho, zda
překračuje ohlašovací prahy těchto látek, využít povin-
ností uložených ve zvláštních právních předpisech? 16

22. K čemu slouží evidence podkladů nezbytných pro
splnění ohlašovací povinnosti do IRZ? 16

23. Množství ohlašované látky se zjišťuje zvlášť pro jednot-
livý odpad nebo se sčítá v rámci všech odpadů, obsa-
hujících ohlašovanou látku, jedné provozovny?     16

24. Existuje u nás nějaký dokument pro problematiku IRZ
odpovídající např. dokumentu „Guidance Document for
EPER Implementation“, ve kterém by byly pro jednotli-
vé kategorie znečišťovatelů vyznačeny polutanty, které
se jich pro ohlašování do IRZ týkají? Je možné se tímto
dokumentem řídit při monitorování a ohlašování údajů
do IRZ? 17

25. Je nutné u všech odpadů (nebezpečných) zjišťovat
obsah látek dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003

Sb.? Např. vyřazené akumulátory a baterie, komunální
odpad apod. 17

26. Co je to emise do ovzduší u NH3 a emise do půdy
a vody u N a P, jak se vypočítávají? Dusík a fosfor se
přidávají do půdy záměrně jako výživa rostlin.        17

27. Jak přistoupit k označení způsobu zjištění množství
v emisích produkované látky, když se v areálu nachází
cca 10 zdrojů přičemž u 3 z nich jsou emise stanovo-
vány výpočtem, u zbývajících 7 měřením, převažující
objem emisí je měřen? 18

28. Starám se z hlediska ekologie o laminovnu – střední
zdroj znečišťování ovzduší s povinností měření emisí
1x za 3 roky. K výpočtu emisí styrenu do ovzduší 
bylo použito platné měření z roku 2003. 
Je to správně? 18

29. Které skupiny látek z přílohy č. 1 nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb. jsou relevantní v případě společnosti,
která se zabývá výrobou polystyrenu (EPS), při níž se
uvolňuje pentan? 19

30. Jak zjistit v případě skládky odpadů emise metanu?
Existuje nějaká metodika pro odhad emisí?      19

31. Je nebo bude zpracován seznam odpadů (s nejrozšíře-
nějšími druhy odpadů), kde by byly k jednotlivým
odpadům přiřazeny ohlašované látky, za účelem snad-
nějšího posouzení ohlašovací povinnosti uživatelem
registrované látky? 20

32. Naše společnost v oblasti přenosů produkuje 21 druhů
odpadů kategorie „O“ (převážně obalové a stavební
materiály) a 18 druhů odpadů kategorie „N“ (odpady
z provozu autodílny a údržby technických zařízení).
Jedná se tedy převážně o odpady z nakoupených suro-
vin nebo výrobků, u nichž neznáme přesné složení.
Protože jsme povinni zjistit, zda produkujeme v emi-
sích nebo přenosech ohlašované látky, žádám
o vysvětlení, jak postupovat v případě výše uvedených
odpadů. Pokud bychom měli postupovat metodou
výpočtu (C), museli bychom mít rozbory 39 odpadů,
provedené ve všech ukazatelích dle přílohy č. 1 naříze-
ní vlády č. 368/2003 Sb. V případě doporučení expert-
ního odhadu (E) žádám o sdělení, jakou kvalifikaci
a praxi musí expert splňovat, aby jeho stanovisko bylo
dostačující pro kontrolní orgány. 20

33. Dotaz se týká provozu v němž jsou vyráběny nátěrové
hmoty a ředidla. Chemickými látkami, které jsou
v rámci této výroby používány jsou mimo jiné toluen
a xylen. Zmiňované látky jsou uvedeny v seznamu
ohlašovaných látek jako BTEX s ohlašovacím prahem
2000 kg/rok mimo provozovnu. Z výrobního procesu
vzniká odpad – směs ředidel, rozpouštědel a dalších
komponent (katalogové číslo 14 06 03) v množství cca
2 t/rok. Je výhodnější mít chemickou analýzu odpadu
se stanovením látek jako BTEX či jako toluen, xylen atd.
než provádět výpočet či kvalifikovaný odhad? Vztahují
se na nás povinnosti k IRZ? 21

34. Jak provést kvantifikaci emisí do ovzduší u těžkých
kovů v případě, že jsou stanoveny na základě jednorá-
zových měření skupin (nikoliv jednotlivých) znečišťují-
cích kovů v souladu s § 17 nařízení vlády č. 353/2002
Sb. Konkrétní příklad: je provedeno měření u kovů (Pb,
Sb, Mn, V, Sn, Cu), které v součtu (S = 580 kg) přesa-
huje součet jednotlivých ohlašovacích prahů kovů rele-



5100 otázek a odpovědí4 100 otázek a odpovědí
vantních pro IRZ (tj. Pb 200 kg, Cu 100 kg). Jak určit,
u které znečišťující látky je případně ohlašovací práh
překročen? 22

35. Je ohlašovaná látka č. 48 – polétavý prach (PM10)
totéž co tuhé znečišťující látky (TZL) změřené v emi-
sích? 22

36. V podniku jsou dlouhodobě sledovány emise tuhých
částic. Nikdy nebyla provedena frakční analýza emito-
vaných TZL (granulometrie). S ohledem na naše zku-
šenosti a s přihlédnutím k povaze technologie (emise
dřevního prachu při sušení) odhadujeme podíl jem-
ných částic frakce 10 mikrometrů na relativně malý –
cca 10 %. Je vhodné pro potřeby IRZ nahlásit do regi-
stru emise PM10 zjištěné expertním odhadem na
základě extrakce z měření emisí TZL na evidovaných
zdrojích? 22

37. Jsme výrobci kompozitů, zpracováváme polyestery
a aceton a není nám jasné do které skupiny máme tyto
látky zařadit. Ve formuláři „Emise do ovzduší“ není
samostatně uveden aceton. Je zde uveden pouze sty-
ren. Je možné zařadit aceton i styren pod název
NMVOC/nemethanové těkavé organické látky/?   23

38. Je možné zařadit ředidla (ethanol a ethylacetát) a nitro-
celulózové barvy, jež podle čísla CAS (dle bezpečnost-
ních listů) nejsou zahrnuta v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., do skupiny látek č. 7 tedy nemetha-
nové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) nebo do 
č. 41 tedy celkový organický uhlík (TOC)? 24

39. Je nutné ohlašovat látky – nebezpečné kovy obsažené
ve slitinách jako jsou ocel, mosaz, bronz nebo např.
měď obsaženou ve vodičích? 25

40. Co přesně je míněno pod pojmem nemethanové těka-
vé organické sloučeniny (NMVOC), jak je uvedeno 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.?    25

41. Co znamená zkratka COD/3? 25

III. Způsob a náležitosti ohlašování, vybrané příklady   27

42. K jakému datu se do IRZ ohlašuje? 27

43. Jakým způsobem budou údaje do IRZ 
ohlašovány? 27

44. Kde jsou uvedeny povinné údaje ohlašované do 
IRZ? 27

45. Pokud uživatel registrované látky splňuje podmínky
pro ohlášení do IRZ, mění se nějakým způsobem ohla-
šování ostatních údajů z oblasti znečišťování životního
prostředí? 27

46. Mění se termíny ohlašování ostatních údajů podle slož-
kových předpisů vzhledem k termínu ohlášení do inte-
grovaného registru znečišťování (do 15. 2.)?    28

47. Limit v kg/rok pro ohlašovací práh mimo provozovnu
se vztahuje zvlášť na odpady a zvlášť na odpadní vody
nebo pro jejich součet? 28

48. Co znamená parametr „Určení odpadu – R/D“?   28

49. Podléhá neohlášení údajů do IRZ sankcím?      29

50. Jestliže množství emisí anebo přenosů ohlašovaných
látek není větší než ohlašovací práh nemusí ohlašova-
tel MŽP tyto emise ohlašovat? 29

51. Jak je pro účely IRZ definována provozovna a jak pro-
bíhá ohlašování do IRZ v případě podniku s více pro-
vozovnami? 29

52. Budou-li uživatelé registrované látky zasílat data do
integrovaného registru znečišťování, nebudou již dále
nuceni zasílat duplicitně tatáž data dalším orgánům
(např. veškerá povinná hlášení emisních zdrojů, hláše-
ní o produkci odpadů, apod.)? 30

53. Jakým způsobem se mohou na CO zasílat složkové for-
muláře (voda, ovzduší, odpady), zvláště ty, které nej-
sou v elektronické podobě? 30

54. Překročí–li uživatel registrované látky ohlašovací práh
byť u jediné ohlašované látky, musí do IRZ ohlásit veš-
keré údaje, které jinak ohlašuje dle složkových 
zákonů? 31

55. Týká se povinnost ohlašovat do IRZ i zařízení, 
která nejsou součástí přílohy č. 1 zákona 
č. 76/2002 Sb.? 31

56. Má ohlašovací povinnost do IRZ jak producent odpadu
tak i provozovatel zařízení na zpracování odpadu?   32

57. Pokud dojde k překročení ohlašovacího prahu, ohlašu-
jí se pouze emise, resp. přenosy, jejichž množství pře-
kročí ohlašovací práh? Například: a) v jednom ze zdro-
jů emisí do ovzduší je překročen práh, zatímco
u ostatních výstupů práh překročen není (ani emise ani
přenosy). Ohlašuje se pouze emise z tohoto jednoho
zdroje? b) práh pro přenos je překročen v jednom
z druhů odpadů, zatímco ve druhém je sledovaná látka
přítomna pouze ve stopách. Ohlašuje se pouze přenos
v odpadu, kde byl práh překročen? 32

58. Pokud podnik provozuje více ČOV a ohlašovací prahy
pro sledované látky nejsou v jednotlivých ČOV překro-
čeny, musí přesto ohlašovat do IRZ? 33

59. Liší se nějak povinnosti vlastníka objektu – provozov-
ny a nájemce, který část objektu užívá na základě
smlouvy o pronájmu? 33

60. Jakým způsobem se prokazuje, že se v provozovně
nezpracovává, nebo že zde není produkována ohlašo-
vaná látka v množství vyšším nebo shodném s ohlašo-
vacím prahem? Je třeba vyplňovat evidenční list ohla-
šované látky dle přílohy vyhlášky č. 572/2004 Sb. i pro
látky „podlimitní“? 33

61. Evidenční listy za rok 2004 se musí založit dodatečně
nebo na podobě podkladových materiálů za rok 2004
nezáleží? 34

62. Jaký NOSE-P kód je relevantní pro společnost, která se
zabývá výrobou pro automobilový průmysl a k tomu
využívá technologie k povrchové úpravě kovových
materiálů? 34

63. Je rozsah ohlašovaných látek do IRZ u průsakových
vod dán rozsahem monitoringu v integrovaném povo-
lení? 35

64. Je uživatel registrované látky v případě překročení
ohlašovacího prahu i pouze u jedné z ohlašovaných
látek povinen podávat vybraná hlášení daná složkový-
mi zákony (zákon o vodách, o ovzduší, o odpadech) na
centrální ohlašovnu, i když se tato složková hlášení
týkají látek, které nejsou uvedeny v seznamu ohlašova-
ných látek, nebo jejich množství nepřekračují ohlašo-
vací prahy? 35
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65. Vztahují se ohlašovací povinnosti do IRZ resp. přes CO

i na provozovny (v rámci společnosti), které nepřekra-
čují ohlašovací prahy ohlašovaných látek? 35

66. Náš podnik má povinnost mít integrované povolení k 1.
10. 2007. Vztahuje se na náš podnik ohlašovací povin-
nost do IRZ již nyní nebo až od doby platnosti integro-
vaného povolení? V případě, že ano, jsme povinni vést
evidenci ohlašovaných látek i přes to, že nejsou pře-
kročeny ani dosaženy jejich ohlašovací prahy?    36

67. Týká se ohlašovací povinnost do IRZ také emisí
vypouštěných mobilními zdroji znečišťování ovzduší,
např. motorovými vozidly? 36

68. Platí ohlašovací povinnost i pro městské čistírny
odpadních vod? 36

69. Naše společnost má čistírnu odpadních vod, která
předčišťuje odpadní vody z výroby. Předčištěné vody
jsou vypouštěny do městské kanalizace, která končí
městskou čistírnou odpadních vod. Vztahovala by se
na nás ohlašovací povinnost do IRZ, kdyby v předčiš-
těných vodách bylo vypouštěno větší množství látky
než je ohlašovací práh mimo provozovnu? 37

IV. Ohlašování přenosů, vybrané příklady 38

70. V přílohách č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. je
uveden jenom jeden seznam ohlašovacích prahů mimo
provozovnu, který je shodný pro odpady a odpadní
vody. V příloze č. 4 je v tabulkách pro oba druhy pře-
nosů uvedeno: "pro jednotlivé ohlašované látky
v množství shodném nebo přesahujícím ohlašovací
práh stanovený přílohou č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení".
Co to znamená? 38

71. Naše skládka (případně i jiné zařízení) podléhá ohlašo-
vací povinnosti ohledně emisí metanu do ovzduší
(resp. z jiného důvodu). Máme právo označit hlášení
o produkci a nakládání s odpady za utajovanou skuteč-
nost? 38

72. Jak postupovat v souvislosti s ohlašováním do IRZ
u odpadů předávaných k využití či odstranění jiné
oprávněné osobě, a to např. u odpadů nebezpečných
(dle katalogu odpadů), když zjišťování jejich vlastností
(např. u baterií, zářivek, komunálního odpadu, apod.)
zajišťuje v rámci odstranění odpadu již tato oprávněná
osoba? 39

73. Spadají pod ohlašovací povinnost ohlašované látky
obsažené pouze v technologických odpadech nebo
i v odpadech vzniklých např. v administrativě a údržbě
správních objektů (např. vyřazené elektrospotřebiče,
Ni-Cd baterie, zářivky, olověné akumulátory z automo-
bilů), které nevznikají v rámci technologických částí
provozu? 39

74. Spadá pod povinnost ohlašování do integrovaného
registru znečišťování (při dosažení či překročení ohla-
šovacích prahů) společnost, která provádí sběr
a výkup odpadů (resp. provozuje zařízení ke sběru
a výkupu odpadů) od původců odpadů a bez další
úpravy tyto odpady dále předává oprávněným osobám,
které provozují zařízení k odstraňování odpadů (sklád-
ky, spalovny, kompostárny apod.)? 40

75. Má ohlašovací povinnost společnost provádějící sepa-
rovaný stacionární a mobilní sběr nebezpečných složek
komunálních odpadů od občanů? 40

76. Naše společnost provozuje skládku nebezpečných
odpadů – týká se nás IRZ, pokud na skládce ukládáme
azbest? Případně pokud: a) původcem odpadu byla
jiná společnost, b) původcem odpadu byla naše spo-
lečnost (výsledek demolice starých budov).    41

77. Žádáme o výklad pojmu „přenos“ (ve smyslu zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci) pro IRZ. Naše
společnost ukládá na vlastní skládku nebezpečných
odpadů odstraňované odpady vznikající z činnosti své
provozovny. Tyto odpady obsahují látky z přílohy č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Skládka je nedílnou
součástí provozovny. 41

78. Započítávají se při ohlašování do IRZ (do přenosů)
i druhotné suroviny? Konkrétně naše společnost zpra-
covává (lisováním, taháním, cvikáním) velké množství
mosazi pro výrobu polotovarů. Máme uvádět měď
a zinek z odpadní mosazi do IRZ? Podobný případ je
u odpadu olověné strusky, která vzniká při tavení
a zpracování olova na polotovary. Mosaz i olověná
struska se předává oprávněným firmám k využití jako
druhotná surovina. 42

79. Jsem provozovatel zařízení k využívání odpadu. Při
provozu zařízení separuji barevné kovy (jako nežádou-
cí příměs odpadu nebo jako zájmovou složku vytěžova-
nou z odpadu apod.), které pak předávám k dalšímu
využití jako kovový odpad. Jsem v tomto případě uži-
vatelem registrované látky podle § 2 zákona a podlé-
hám povinnosti ohlašování do IRZ při dosažení nebo
překročení ohlašovacího prahu látky v odpadech?   42

80. Spadá odpad (např. zbytky cínu, zaschlé pájecí kapali-
ny) vznikající při nevýrobní činnosti (pájení cínem při
opravách) pod ohlašovací povinnost do IRZ (jako slou-
čeniny organocínu)? 43

81. Podléhá dodavatel sanačních prací – odstranění azbes-
tové nebo jiné zátěže – povinnosti ohlašování látky
podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb. v přenosech
v odpadu při překročení ohlašovacího prahu látky
v odpadech na výstupu? Jedná se o odstranění azbes-
tocementových desek v místě zatížené stavby, práce
jsou prováděny v kontrolovaném pásmu izolovaném
proti úniku azbestového prachu mimo kontrolované
cesty – výduchy nucené ventilace opatřené protipraš-
nými filtry. Odpad z demolice je na místě převzat do
vlastnictví provozovatele a dopraven nejkratší cestou
na vhodnou koncovku. 43

82. Jsme společnost, která v jedné z našich provozoven
vyrábí nátěrové hmoty a ředidla. Pro výrobu těchto
produktů používáme (kromě lakového benzínu, izobu-
tanolu a acetonu) xylen a toluen – ohlašované látky do
IRZ. Tyto látky se vyskytují i v odpadech z výplachu
sudů z výroby ředidel. Potřebuji vědět, zda jsme povin-
ni podávat hlášení do IRZ, když se jedná o odpad
směsi rozpouštědel. 44

83. Naše společnost provádí čištění a následně vypouští
důlní vody z činných, likvidovaných nebo opuštěných
dolů. Tato voda je přiváděna na čistírny důlních vod,
kde jsou z ní odstraňovány kontaminanty (typicky: U,
226Ra, Fe, Zn, Mn, As, Ni, popřípadě další) na úroveň
požadovanou vodoprávním úřadem. Na vypouštění
jsou vydána rozhodnutí o stanovení podmínek pro
vypouštění důlních vod podle § 40 zákona č. 44/1988
Sb. (horní zákon). Kaly vzniklé při čištění důlních vod
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jsou používány k sanaci odkališť ve správě naší organi-
zace, po těžbě a úpravě uranových a polymetalických
rud. Jsme uživatelem registrované látky a platí pro nás
ohlašovací povinnost podle tohoto zákona?      45

84. Naše společnost má jako hlavní výrobní činnost poráž-
ku zvířat, bourání masa a výrobu uzenin. Při odborném
posuzování odpadů z hlediska přenosů mimo provo-
zovnu jsme kaly z vlastní čistírny odpadních vod nekla-
sifikovali jako odpad, který vzniká přímo nebo v přímé
souvislosti s činností technologických jednotek
a neprováděli jsme tedy u nich zjišťování a vyhodnoco-
vání ohlašovaných látek. Důvodem k tomuto rozhod-
nutí bylo složení odpadních vod, ze kterých čistírenský
kal vzniká, tj. 1) odpadní vody z hygieny a sanitace
výrobních a nevýrobních prostor, 2) odpadní vody
splaškové ze sociálních zařízení, úklidu šaten a kance-
láří, 3) odpadní vody z provozu myček nákladních
automobilů. Veškeré živočišné odpady z výrobních
procesů jsou shromažďovány a likvidovány odděleně.
Je uvedená klasifikace čistírenského kalu z hlediska
IRZ správná? 46

85. Vztahuje se na vyprodukovanou kejdu některý z druhů
emisí – do ovzduší, vody, půdy nebo přenos mimo pro-
vozovnu pro hlášení do IRZ? Nejsme vlastníky země-
dělských pozemků, kejdu aplikujeme na pozemky cizí
na základě smluv s vlastníky. 47

V. Další příklady 49

86. Ohlašují se pouze emise vypouštěné komínem?    49

87. Je správný předpoklad, že v případě skládek odpadů by
se ohlašování týkalo přenosů do ovzduší a vody, tedy
emisí metanu a průsakových vod? 49

88. Má naše společnost povinnost ohlásit látku: CAS 127-
18-4 tetrachlorethylen (PER), s ohlašovacím prahem
emise do ovzduší 2000 kg/rok, v případě, že jsme za
rok 2004 nakoupili 3000 kg látky, do ovzduší se (dle
protokolu o autorizovaném měření) uvolní 200 kg
a fugitivními emisemi se uvolní zbytek? 50

89. Z jednorázového měření našich zdrojů znečišťování
ovzduší plyne, že obsah arsenu je pod mezí stanovitel-
nosti. V protokolu je sice uveden i hmotnostní tok, ale
také ve formátu < xxxx mg/hod. Pokud toto číslo vyná-
sobíme počtem provozních hodin za rok dostaneme
cca 23 kg. Ohlašovací práh pro arsen a jeho sloučeni-
ny je 20 kg. Jsme povinni tuto hodnotu uvádět v hláše-
ní, když vlastně vycházíme z nejistého čísla? Jak máme
postupovat v podobných případech, kdy z jednorázo-
vého měření škodlivin vyjde výsledek pod mezí stano-
vitelnosti? 51

90. Spadá pod ohlašování do IRZ odtok (vypouštění) důl-
ních vod ze starých důlních děl – důlní voda samovol-
ně vytéká z důlních děl do vodoteče? Emisní a násled-
ně i imisní limity nepřekračují hodnoty uvedené
v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 51

91. Naše společnost je provozovatelem středního zdroje
znečišťování – čerpací stanice pohonných hmot. Na
základě zákona o ochraně ovzduší odevzdáváme ozná-
mení o poplatku za znečišťování ovzduší. Toto oznáme-
ní předáváme územně příslušnému správnímu orgánu
a jednu kopii též příslušnému OI ČIŽP. Žádám Vás
o informaci, zda pro nás vyplývají z IRZ ještě jiné
povinnosti. Celková emise těkavých organických látek
(VOC) z čerpací stanice činí 700,8 kg/rok. 52

92. Naše společnost pokrývá plynovody rozsáhlou oblast
(několik krajů). Tyto plynovody jsou vzájemně propoje-
ny (zokruhovány). Působnost je přitom rozdělena ploš-
ně do regionálních center (nelze však říci, že jedno
regionální centrum je jeden provoz) a tato centra pro-
vádí evidenci emisí metanu z plynovodů v příslušné
oblasti, kterou spravují. Jak lze v tomto případě defino-
vat provozovnu? Jako celou naši společnost, nebo její
regionální centra? Nebo neprovádět hlášení vůbec,
neboť nelze plynovodní síť rozdělit na provozy a emise
metanu se v podstatě vyskytují rozptýleny po celé
oblasti působnosti? 52

93. Je povinen ohlašovat údaje do IRZ i původce stavební-
ho odpadu s obsahem azbestu, který vznikl při rekon-
strukci objektu, v němž původce odpadu provozuje
například dřevovýrobu? V minulosti obsahovaly azbes-
tové krytiny (eternity) až 40% azbestu. Tzn., že již ten,
kdo demontuje 25 kg azbestové krytiny, by byl povinen
ohlašovat údaje do IRZ, přestože se jedná o odpad
vznikající nárazově a nemá přímou souvislost s provo-
zem technické či technologické jednotky. 53

94. Spadáme pod IRZ, pokud překračujeme ohlašovací
práh perchlorethylénu, který používáme k mytí výrob-
ního zařízení? Vzhledem k tomu, že jej používáme
pouze k mytí zařízení, nespadáme pod vyhlášku
č. 355/2002 Sb. Přesto emise vznikají – lze předpoklá-
dat, že veškeré množství se dostane do ovzduší (pře-
sné použití: používá k mytí strojních součástek zaříze-
ní při údržbě – ložiska apod., a dále k mytí válců na
papírenském stroji). Roční spotřeba perchlorethylénu
je asi 20 000 kg. 53

95. Náš podnik (autolakovna) používající akrylátové barvy
a syntetické ředidlo pravidelně podává hlášení malých
zdrojů znečišťování ovzduší. Z bezpečnostních listů
(pro barvu a pro ředidlo) je patrné složení a obsah jed-
notlivých látek. Nevím ale, které z těchto látek a jejich
množství, je určující pro to, zda spadáme pod IRZ.
V příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. jsem námi
používané látky nenašel. Pozn.: Autolakovna ročně
spotřebuje 348,6 kg ředidla a 137,15 kg akrylátových
barev. 54

96. Otázka se týká odlehčovacích komor na stokové síti.
Všechny odlehčovací komory na naší stokové síti
splňují předepsané podmínky pro provoz (je splněn
ředící poměr), tzn. podle vyhlášky č. 293/2002 Sb. Se
přelivné vody z těchto objektů nepovažují za odpadní
vody. Těchto objektů je na centrálním stokovém systé-
mu 130. Má tedy naše společnost povinnost zjišťovat,
zda množství ohlašovaných látek překračují ohlašovací
prahy pro emise do vody? Pokud ano, máme považo-
vat za samostatný zdroj znečišťování výpust z každé
odlehčovací komory nebo celkový objem přelivných
vod za celou stokovou síť? 55

97. Naše firma se zabývá chovem ryb v rybnících. Apliku-
jeme do vody rybníků krmiva pro ryby v podobě obilo-
vin (pšenice, ječmen, žito, tritikale) a krmných směsí
určených přímo ryby. Dále aplikujeme do vodního pro-
středí hnojiva v podobě chlévské mrvy případně kejdu.
Organické látky obsažené v těchto hnojivech slouží pro
tvorbu zooplanktonu a fytoplanktonu, který je přiroze-
nou potravou pro chované ryby. Výše uvedené látky
(krmiva, hnojiva) samozřejmě obsahují fosfor, 
dusík a organický uhlík. Náš dotaz zní, zda se na nás
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při aplikaci krmiv a hnojiv vztahuje ohlašovací 
povinnost? 56

98. Množství emisí (do vody i do ovzduší), produkovaných
naší firmou, je pod ohlašovacím prahem při standard-
ním procesu. V minulém roce došlo v závodě ke kon-
taminaci zeminy Cr+6, přičemž v této chvíli s jistotou
víme, že limit emisí do půdy byl překročen. Vzhledem
k probíhajícím průzkumným pracím neumíme však
ještě definovat celkové množství. Náš dotaz zní, zda se
na naši firmu z důvodu této mimořádné události vzta-
huje povinnost ohlášení do IRZ? 56

99. V seznamu ohlašovaných látek nejsou uvedeny nepo-
lární extrahovatelné látky (NEL). Jak mají být vykázány
emise z havarijního úniku ropných látek, kde byly sle-
dovány NEL jako hlavní ukazatel znečištění? V sezna-
mu jsou pouze PAU, které byly sledovány jako doplňu-
jící ukazatel znečištění. 57

100. Podléhá provozovatel dekontaminační plochy povin-
nosti ohlašování množství látky podle nařízení vlády 
č. 368/2003 Sb.? Jedná se o zařízení, kde je přijímán
odpad s obsahem organických uhlovodíků, upravován
biodegradací a odesílán k využití nebo odstranění na
vhodnou koncovku bez toho, že by technologií biolo-
gické úpravy došlo k navýšení registrované látky opro-
ti vstupu. 57
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Právní 
předpisy:

- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pre-
venci, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o inte-
grovaném registru znečišťování, ve znění
pozdějších předpisů

- vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se sta-
noví způsob a forma vedení evidence
podkladů nezbytných pro ohlašování 
do integrovaného registru znečišťování

I. Základní
informace
a pojmy

1. Co je integrovaný registr znečišťování
životního prostředí?

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
(zkráceně integrovaný registr znečišťování – IRZ) je
databáze údajů o vybraných látkách, jejich přenosech
a emisích.

2. Jaké je legislativní zakotvení IRZ?

Vznik IRZ upravuje zákon č. 76/2002 Sb., o integrova-
né prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších
předpisů. Prováděcím předpisem je nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťová-
ní, ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. a vyhláška
č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví způsob a forma
vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašová-
ní do integrovaného registru znečišťování.

3. Kolik látek bude v IRZ sledováno?

V roce 2005 se bude sledovat 72 látek podle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném
registru znečišťování. IRZ bude nastaven tak, aby
mohlo docházet k jeho rozšiřování.

4. Kdo je tzv. uživatel registrované látky?

Uživatel registrované látky je definován v § 2 písm. l)
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Uži-
vatel registrované látky je povinen zjišťovat, vyhod-
nocovat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat
emise a přenosy ohlašovaných látek, pokud jejich
množství v emisích anebo přenosech z provozovny
(tj. ze souboru souvisejících technických nebo tech-
nologických jednotek nacházejících se v jednom pro-
vozu) je za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší
s ohlašovacím prahem.

5. Kdy vzniká povinnost ohlašovat údaje 
do IRZ?



Ne. Do IRZ ohlašují údaje uživatelé registrované
látky, kteří jsou definováni jinak než provozovatelé
zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované
prevenci. Provozovatelé zařízení podle přílohy č. 1
k zákonu o integrované prevenci jsou povinni v pří-
padě ohlašování do IRZ vyplnit kódy NOSE-P.

12. Budou se přes centrální ohlašovnu hlásit
veškeré údaje z jednotlivých oblastí život-
ního prostředí? 

Ne. Prozatím se přes centrální ohlašovnu budou ohla-
šovat údaje z vybraných formulářů pro podávání hlá-
šení v oblasti životního prostředí. Seznam těchto for-
mulářů je dostupný na internetových stránkách IRZ.

13. Kdy budou údaje z IRZ přístupné 
veřejnosti?

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje údaje ohla-
šované do IRZ do 30. září běžného roku za předchozí
kalendářní rok na portálu veřejné správy. Tato povin-
nost je plněna zveřejněním na internetových stránkách
IRZ. Ministerstvo životního prostředí každoročně
publikuje v listinné podobě nebo elektronické podobě
informace vybrané a zpracované na základě údajů
ohlašovaných do integrovaného registru znečišťování.

14. Co jsou to kódy NOSE-P a kde jsou 
uvedeny?

Kódy NOSE-P (Nomenclature of Sources of Emission
– Process List) jsou standardně používanou
nomenklaturou zdrojů emisí. Kódy vyplňují pouze
provozovatelé zařízení spadajících do činností podle
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Kódy
NOSE-P jsou uvedeny v příloze č. 5 nařízení vlády
o integrovaném registru znečišťování.

15. Jak přesně chápat v souvislosti s IRZ
pojem přenos a jaký je rozdíl mezi emise-
mi a přenosy?

Striktně aplikováno přímo na IRZ je přenos přesun
znečišťujících látek v odpadech určených k odstranění
nebo využití a znečišťujících látek v odpadních vodách
určených k čištění mimo hranice zařízení. Přenos se
tedy vztahuje k odpadům a odpadním vodám, které
odcházejí do kanalizace zakončené čistírnou odpad-
ních vod umístěnou mimo provozovnu. IRZ zavádí
povinnost sledovat chemické látky i v přenosech.

Emise definuje § 2, písm. c) zákona č. 76/2002 Sb.,
jako vypouštění látek, šíření vibrací a vyzařování
hluku, tepla nebo jiných forem neionizujícího záření
ze zařízení do životního prostředí. Pro účely IRZ se
hovoří o emisích do ovzduší, do vody (vypouštění do
povrchových či podzemních vod nebo v odpadních
vodách do kanalizace, která není zakončena čistírnou
odpadních vod) a do půdy.
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Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká v případě, že
množství ohlašované látky v emisích nebo přenosech
je rovné nebo vyšší než stanovený hmotnostní práh
(tzv. ohlašovací práh).

6. Co je centrální ohlašovna?

Dle § 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., uživatel regis-
trované látky ohlašuje prostřednictvím automatizova-
ného ohlašovacího procesu veřejně přístupného dál-
kovým přístupem i další údaje z evidence v oblasti
životního prostředí na jediné ohlašovací místo – cen-
trální ohlašovnu MŽP. Dalšími údaji jsou míněny
vybrané formuláře podle zákona o ochraně ovzduší,
vodního zákona a zákona o odpadech.

7. Koho se týká ohlašování přes centrální
ohlašovnu?

Systém ohlašování přes centrální ohlašovnu se
dotkne pouze ohlašovatelů do IRZ. Pokud tedy ohla-
šovatel nesplňuje podmínky ohlašovací povinnosti do
IRZ pak se ho systém centrálního ohlašování netýká.

8. Vzniká ohlašovací povinnost v případě, že
nejsou překročeny stanovené ohlašovací
prahy?

Ne. Ohlašovací povinnost mají pouze uživatelé regi-
strované látky, pokud je množství ohlašované látky
v emisích nebo přenosech shodné nebo vyšší než
stanovený ohlašovací práh.

9. Co jsou to přenosy (mimo lokalitu)?

Přenosem (mimo lokalitu) je třeba rozumět přesun
znečišťujících látek nebo odpadů určených k odstraně-
ní nebo využití a znečišťujících látek v odpadních
vodách určených k čištění mimo hranice zařízení. V pří-
padě IRZ se o přenosech hovoří v souvislosti s odpady
a vypouštěním odpadních vod do kanalizace zakonče-
né čistírnou odpadních vod umístěnou mimo provo-
zovnu. Zavedením IRZ je uživateli registrované látky
dána povinnost sledovat chemické látky v přenosech.

10. Je pojem uživatel registrované látky totož-
ný s pojmem provozovatel zařízení?

Ne. Jedná se o rozdílné pojmy, které jsou oba definová-
ny v zákoně o integrované prevenci. Uživatel registrova-
né látky nemusí být provozovatel zařízení a zároveň pro-
vozovatel zařízení nemusí být uživatelem registrované
látky. Pojem uživatel registrované látky zahrnuje větší
počet subjektů než pojem provozovatel zařízení IPPC.

11. Ohlašují údaje do IRZ pouze provozovatelé
zařízení podle přílohy č. 1 k zákonu o inte-
grované prevenci?
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Zavedení integrovaného registru znečišťování se
dotkne i některých dalších ohlašovacích povinností uži-
vatele registrované látky. Pokud splní ohlašovací povin-
nost podle § 22 zákona o integrované prevenci, nebu-
de povinen hlásit stejné údaje zahrnuté do ohlašovací
povinnosti dalším správním úřadům podle příslušných
právních předpisů. K zajištění jednoty informačního
systému v oblasti životního prostředí, je v nařízení
vlády o integrovaném registru znečišťování (§ 4) stano-
veno ohlašovat s údaji do integrovaného registru zne-
čišťování i další údaje z evidence v oblasti životního
prostředí, které je jinak uživatel registrované látky povi-
nen ohlašovat podle zvláštních právních předpisů
(zákon o ovzduší, zákon o odpadech, vodní zákon).
Uživatelé registrované látky tak budou ohlašovat údaje
požadované podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
a vybrané údaje podle zvláštních právních předpisů (viz
seznam formulářů na internetových stránkách IRZ) na
jedno místo – do centrální ohlašovny – které zabezpe-
čuje a spravuje MŽP a z něj budou data distribuována
subjektům pověřeným kontrolou hlášení. Ohlašování
na jedno místo (centrální ohlašovnu) neznamená
ovšem ohlašování v jednom termínu. Ve zvláštních
právních předpisech jsou stanovena různá data pro
splnění ohlašovacích povinností. Takto dané termíny
zůstávají nedotčeny a je nutné je dodržet. 

Změna toku dat bude mít nepochybně vliv i na činnost
činitelů, kteří vykonávají úkony stanovené zvláštními
právními předpisy (ORP, KÚ, Povodí, ČIŽP, obce, slož-
kové registry). Po zavedení režimu ohlašování, podle
zákona o integrované prevenci, budou dostávat stejná
data jako doposud (ve stejných termínech), ale nikoli
přímo od ohlašovatelů, nýbrž elektronicky nebo v listin-
né podobě z centrální ohlašovny. Data od ohlašovatelů,
kterých se netýká ohlašovací povinnost do IRZ, budou
k pověřeným subjektům proudit stejnou cestou jako
doposud.

Proces centralizace ohlašovacích povinností a ohlašo-
vání přes centrální ohlašovnu se dotkne výhradně uživa-
telů registrované látky, kteří dosáhnou nebo překročí
ohlašovací prahy a vznikne jim povinnost ohlašovat do
IRZ. Pokud nedojde k překročení či dosažení ohlašova-
cích prahů, nevzniká povinnost ohlášení do IRZ a ohla-
šování přes centrální ohlašovnu se subjektů nedotýká. 

Shrnutí: Centrální ohlašovna příjímá od ohlašovatelů
různě strukturované údaje v různých formátech a zasí-
lá je oprávněné kontrolní instituci. Preferovaný způsob
podání hlášení je elektronickou cestou, přípustný je ale
jakýkoli způsob podání. Pokud ohlašovatel podá hlá-
šení e-mailem, bude stejným způsobem centrální
ohlašovna distribuovat toto hlášení oprávněným úřa-
dům. Pokud ohlašovatel vytváří formuláře v listinné
podobě, zašle centrální ohlašovna oprávněným úřa-
dům listinnou podobu formulářů. Komunikace mezi
ověřovateli a ohlašovateli probíhá zcela standardně
tak, jak probíhala doposud.
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Z těchto definic vyplývá rozdíl mezi přenosy a emisemi.
Přenosem rozumíme výstup odpadních látek (odpadů,
odpadních vod) mimo provozovnu k dalšímu využití či
odstranění, zatímco emisí je přímé vypouštění znečišťu-
jících látek do recipientu (voda, ovzduší, půda).

16. Co je to registrovaná látka a co je látka
ohlašovaná?

V příslušné legislativě se nikde nehovoří o registro-
vané látce, ale pouze o uživateli registrované látky
nebo o ohlašované látce (obě slovní spojení jsou
definována). Významově registrovanou látku může-
me ztotožnit s látkou ohlašovanou.

17. Jak je definována „provozovna“ (§ 1 odst.
1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.) v případě
zemědělských výrob? 

„Provozovnou“ se rozumí soubor souvisejících tech-
nických nebo technologických jednotek nacházejících
se v jednom provozu. V rámci zemědělské výroby je
třeba se zaměřit na všechny zdroje emisí, jako jsou
např. haly chovu a stáje, sklady, jímky, silážní jámy,
hnojiště, atd. Obsah pojmu provozovna je proto nutno
zkoumat individuálně v konkrétních případech.

18. Ke kterému bodu provozovny se vztahují
souřadnice dle přílohy č. 4 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., když má výrobní areál
plochu cca 50 ha?

Závazným geodetickým referenčním systémem (viz
nařízení vlády č. 116/1995 Sb.) je světový geodetický
systém, označovaný jako WGS84 (World Geodetic Sys-
tem 84). Uživatel registrované látky uvede zeměpisné
souřadnice středu provozovny s přesností na stovky
metrů. S ohledem na rozšíření jiného geodetického sys-
tému v ČR (S-JTSK) bude moci uživatel registrované
látky zadávat souřadnice i v tomto systému. Elektronic-
ká aplikace následně převede souřadnice do tvaru odpo-
vídajícího WGS84. (Souřadnice se dají odečíst například
pomocí přístrojů GPS – Global Positioning System).

19. Kdo verifikuje všechna data, která elektronic-
ky vyplní provozovatelé na formulářích IRZ?

Data ohlášená do IRZ bude verifikovat CENIA, česká
informační agentura životního prostředí. ČIŽP bude
provádět kontrolu plnění ohlašovací povinnosti do
IRZ a vedení evidence IRZ (podle vyhlášky
č. 572/2004 Sb.) během běžných kontrol. ČIŽP nebu-
de kontrolovat všechna ohlášená data do registru, ale
pouze ta, u nichž dospěje provozovatel IRZ k názoru,
že jsou nesprávná. Na podnět CENIA, budou-li v prů-
běhu verifikace odhaleny nesrovnalosti v ohlášení do
IRZ, provede ČIŽP šetření přímo v provozovně.

20. Jakým způsobem získá obec s rozšířenou
působností data?
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24. Existuje u nás nějaký dokument pro proble-
matiku IRZ odpovídající např. dokumentu
„Guidance Document for EPER Implemen-
tation“, ve kterém by byly pro jednotlivé
kategorie znečišťovatelů vyznačeny polu-
tanty, které se jich pro ohlašování do IRZ
týkají? Je možné se tímto dokumentem
řídit při monitorování a ohlašování údajů
do IRZ?

Pro usnadnění orientace v problematice IRZ a plnění
ze zákona plynoucích ohlašovacích povinností byly
vydány ve spolupráci MŽP a CENIA příručky pro
ohlašování do IRZ. V současné době je dostupný (na
internetových stránkách IRZ volně ke stažení) první
a druhý díl příručky. V prvním díle je podrobně roze-
brána oblast příslušné legislativy, definována ohlašo-
vací povinnost, ohlašovací jednotka a ohlašovatel do
IRZ. Druhý díl příručky je zaměřen zejména na otáz-
ky monitoringu a získávání údajů o emisích a přeno-
sech jednotlivých látek. Obsahuje seznamy metod
(norem) stanovení ohlašovaných látek v jednotlivých
složkách životního prostředí. Důležitou součástí dru-
hého dílu příručky jsou právě dílčí indikativní sezna-
my znečišťujících látek pro kategorie zařízení podle
přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Dokument „Guidance Document for EPER Implemen-
tation“, byl vytvořen Evropskou Komisí k implementa-
ci Rozhodnutí o Evropském registru emisí znečišťují-
cích látek (EPER). S ohledem na rozsah IRZ bylo
ovšem nutné vytvořit v ČR obsáhlejší dokumenty.

25. Je nutné u všech odpadů (nebezpečných)
zjišťovat obsah látek dle přílohy č. 1 naří-
zení vlády č. 368/2003 Sb.? Např. vyřazené
akumulátory a baterie, komunální odpad
apod.

Uživatel registrované látky se musí zaměřit na sledo-
vání chemických látek u odpadů, které vznikají přímo
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných
technologických nebo technických jednotek. Je
nutné nejprve v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. zjistit, které látky jsou uvedeny
u odpadů ke sledování. Následně je nutné zjistit, zda
se v provozně odpady s obsahem ohlašovaných látek
vyskytují.

26. Co je to emise do ovzduší u NH3 a emise
do půdy a vody u N a P, jak se vypočítáva-
jí? Dusík a fosfor se přidávají do půdy
záměrně jako výživa rostlin.

„Emisí“ se rozumí vypouštění látek, šíření vibrací
a vyzařování hluku, tepla nebo jiných forem neionizu-
jícího záření ze zařízení do životního prostředí. (§ 2
písm. c) zákona č. 76/2002 Sb.). U emisí do ovzduší
pro amoniak je nutné zjistit celkové množství emisí
amoniaku a zda je vyšší nebo shodné s ohlašovacím
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II. Zjišťování
množství látek

21. Může uživatel registrované látky při zjišťo-
vání toho, zda překračuje ohlašovací prahy
těchto látek, využít povinností uložených ve
zvláštních právních předpisech? 

Ano. Pokud uživatel registrované látky disponuje
validními informace o emisích (případně přenosech)
registrovaných látek v provozu (v odpovídajících jed-
notkách – pro IRZ kg/rok), které jsou zjištěny pomo-
cí povinností uložených složkovými zákony, je
samozřejmě možné, je použít i pro ohlášení do IRZ.
V zákoně o integrované prevenci (§ 25 odst. 1) je sta-
noveno, že pro evidenci údajů nezbytných ke splnění
ohlašovací povinnosti do IRZ lze použít shodných
údajů evidovaných podle zvláštních právních předpi-
sů. Rovněž v nařízení vlády č. 368/2003 Sb. se uvádí,
že pokud není uvedeno jinak, uživatel registrované
látky může ke zjišťování a vyhodnocování ohlašova-
ných látek použít metody podle složkových právních
předpisů. U odpadů lze rovněž použít rozborů, pokud
je z nich reálné odvodit, kolik registrované látky
v nich putovalo mimo hranice závodu za celý rok.

22. K čemu slouží evidence podkladů nezbyt-
ných pro splnění ohlašovací povinnosti do
IRZ? 

Evidenci vede uživatel registrované látky proto, aby
mohl splnit ohlašovací povinnost do IRZ. Formu
a způsob vedení evidence upravuje prováděcí právní
předpis (vyhláška č. 572/2004 Sb.), kterou vydalo
MŽP.

23. Množství ohlašované látky se zjišťuje
zvlášť pro jednotlivý odpad nebo se sčítá
v rámci všech odpadů, obsahujících ohla-
šovanou látku, jedné provozovny?

Pro potřeby IRZ jsou ohlašovány hmotnostní množ-
ství ohlašované látky za rok (kg/rok – viz příloha č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb.). Vyskytuje-li se tedy
ohlašovaná látka ve více přenosech, je třeba uvést
celkové množství látky za jeden kalendářní rok (tedy
součet hmotnostních množství ohlašované látky ze
všech přenosů v daném roce).
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použito platné měření z roku 2003. Je to
správně?

Pokud jsou k dispozici validní informace o emisích
registrovaných látek v provozu (v odpovídajících jed-
notkách – pro IRZ kg/rok), které jsou zjištěny pomo-
cí povinností uložených složkovými zákony, je
samozřejmě možné je použít i pro ohlášení do IRZ.
Je to tak i stanoveno v nařízení vlády č. 368/2003
Sb., kde se uvádí, že pokud není uvedeno jinak,
k měření se použijí metody uvedené ve složkových
předpisech.

29. Které skupiny látek z přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. jsou relevantní v pří-
padě společnosti, která se zabývá výrobou
polystyrenu (EPS), při níž se uvolňuje pen-
tan?

Pentan není přímo uveden v příloze č. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb., ale řadí se do skupiny látek
s pořadovým číslem 7 – nemethanové těkavé orga-
nické sloučeniny (NMVOC) – jedná se o jakoukoli
organickou sloučeninu nebo směs organických slou-
čenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20°C
(293,15 K) má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má
odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího
použití, a která může v průběhu své přítomnosti
v ovzduší reagovat za spolupůsobení slunečního
záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemických radi-
kálů.

Tlak par při teplotě 20°C je dle bezpečnostního listu
pentanu 62 kPa, splňuje tedy podmínku pro zařazení
do skupiny NMVOC.

Dále je ovšem třeba se v souvislosti s uvedenou
výrobou zaměřit i na sledování dalších látek dle pří-
lohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., a to i v emi-
sích do vody (případně i do půdy) a v přenosech.

30. Jak zjistit v případě skládky odpadů emise
metanu? Existuje nějaká metodika pro
odhad emisí?

V § 2 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. je stanoven způ-
sob jakým má uživatel registrované látky postupovat
při zjišťování přítomnosti a množství ohlašovaných
látek. 

Postup by měl probíhat v následujících krocích:

1) uživatel registrované látky zjistí, zda je v provozov-
ně zpracovávána nebo produkována ohlašovaná
látka,

2) v případě, že je v provozovně ohlašovaná látka
identifikována, uživatel registrované látky stanoví
množství ohlašované látky v emisích a přenosech,
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prahem amoniaku pro emise do ovzduší dle § 2 odst.
1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

U emisí dusíku a fosforu je třeba rozlišovat emise do
vody a do půdy.

U emisí do vody pro dusík a fosfor je nutné zjistit, zda
celkové množství emisí látky je vyšší nebo shodné
s ohlašovacím prahem dusíku popř. fosforu pro
emise do vody dle § 2 odst. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.

Dusík a fosfor, které jsou záměrně přidávány jako
hnojivo do půdy k výživě rostlin, nejsou relevantní
z hlediska ohlašování do IRZ. Pro emise do půdy platí
ustanovení § 1 odst. 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.,
které říká, že „ohlašovacím prahem pro emise do
půdy je ohlašovací práh látky vypouštěné do půdy
nebo na půdu, která je současně škodlivou látkou“.
Škodlivou látkou je ve smyslu zákona o ochraně
zemědělské půdního fondu látka „ohrožující zdraví
nebo život lidí a existenci živých organismů“. Z toho
je možné odvodit, že v případě hnojení (ve smyslu při-
dávání živin – definici hnojiva podle zákona o hnoji-
vech) se nejedná o emisi do půdy. Nebyla splněna
podmínka vypouštění škodlivé látky. V důvodové
zprávě k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. je řečeno:

„v případě zemědělské výroby je dusík a fosfor apli-
kován za účelem aktivního využití v této výrobě.
Pokud jsou tyto prvky dodávány v souladu se správ-
nou zemědělskou praxí, nejedná se primárně o zne-
čišťování životního prostředí.“ V příloze č. 3 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. je popsán způsob a metody
zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
(měření, výpočet a expertní odhad).

27. Jak přistoupit k označení způsobu zjištění
množství v emisích produkované látky,
když se v areálu nachází cca 10 zdrojů při-
čemž u 3 z nich jsou emise stanovovány
výpočtem, u zbývajících 7 měřením, převa-
žující objem emisí je měřen?

V případě, že bylo při stanovení množství látky v emi-
sích z jedné technické nebo technologické jednotky
využito více metod stanovených v nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., uvádí se při hlášení do integrované-
ho registru vždy metoda u níž lze předpokládat méně
přesný výsledek. Bylo-li tedy stanovení celkového
množství látky v emisích z jedné provozovny dosaže-
no např. měřením i výpočtem, uvádí se do hlášení do
IRZ metoda výpočtu. Méně přesná metoda se do hlá-
šení uvede i v případě, že převažující objem emisí byl
zjištěn přesnější metodou. Totéž platí i pro přenosy.

28. Starám se z hlediska ekologie o laminovnu
– střední zdroj znečišťování ovzduší
s povinností měření emisí 1x za 3 roky.
K výpočtu emisí styrenu do ovzduší bylo
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druhů odpadů kategorie „N“ (odpady z pro-
vozu autodílny a údržby technických zaříze-
ní). Jedná se tedy převážně o odpady
z nakoupených surovin nebo výrobků,
u nichž neznáme přesné složení. Protože
jsme povinni zjistit, zda produkujeme
v emisích nebo přenosech ohlašované
látky, žádám o vysvětlení, jak postupovat
v případě výše uvedených odpadů. Pokud
bychom měli postupovat metodou výpočtu
(C), museli bychom mít rozbory 39 odpadů,
provedené ve všech ukazatelích dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. V pří-
padě doporučení expertního odhadu (E)
žádám o sdělení, jakou kvalifikaci a praxi
musí expert splňovat, aby jeho stanovisko
bylo dostačující pro kontrolní orgány.

IRZ pokrývá oblast emisí do ovzduší, vody, půdy
a tzv. přenosů (odpadní vody a odpady přemísťované
mimo provozovnu). Co se týče ohlašování přenosů,
je nutné zdůraznit, že chemické látky budou sledová-
ny u odpadů, které vznikají přímo nebo v přímé sou-
vislosti s činností provozovaných technických nebo
technologických jednotek.

Postup při zjišťování a vyhodnocování látek specifi-
kuje § 2 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. a příloha č. 3
tohoto nařízení vlády. Příloha č. 3 vysvětluje jednotli-
vé postupy – měření, výpočet, expertní odhad.

V případě sledování chemických látek v odpadech se
pravděpodobně bude nejvíce využívat výpočet
a expertní odhad. K výpočtu i expertnímu odhadu je
možné použít veškeré dostupné informace, kterými
uživatel registrované látky disponuje. Výsledky získa-
né využitím jednotlivých postupů je třeba v případě
kontroly doložit. Za experta schopného provést
expertní odhad je možné považovat i odborného pra-
covníka z dané provozovny.

33. Dotaz se týká provozu, v němž jsou vyrábě-
ny nátěrové hmoty a ředidla. Chemickými
látkami, které jsou v rámci této výroby
používány, jsou mimo jiné toluen a xylen.
Zmiňované látky jsou uvedeny v seznamu
ohlašovaných látek jako BTEX s ohlašova-
cím prahem 2000 kg/rok mimo provozovnu.
Z výrobního procesu vzniká odpad – směs
ředidel, rozpouštědel a dalších komponent
(katalogové číslo 14 06 03) v množství cca
2 t/rok. Je výhodnější mít chemickou ana-
lýzu odpadu se stanovením látek jako BTEX
či jako toluen, xylen atd. než provádět
výpočet či kvalifikovaný odhad? Vztahují se
na nás povinnosti k IRZ?

Pokud disponujete údaji z analýz uvedeného odpadu
na BTEX je možné tento údaj použít pro výpočet roč-
ního hmotnostního množství jednotlivých látek (ben-
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3) stanovení množství ohlašované látky v emisích
a přenosech se provádí postupem určeným v § 2
odst. 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.,

4) zjištěné množství ohlašované látky v emisích
a přenosech je nutné porovnat s příslušným ohlašo-
vacím prahem látky (příloha č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.),

5) pokud je zjištěné množství shodné nebo vyšší
s ohlašovacím prahem dané látky, vzniká uživateli
registrované látky povinnost ohlašovat do integrova-
ného registru znečišťování.

Postup při zjišťování ohlašovaných látek a zjišťování
jejich množství je následující:

i. Pokud má skládka vydáno integrované povolení je
v něm stanovena povinnost monitorovat kvalitu
skládkového plynu (včetně metanu). V integrovaném
povolení je i požadavek na sledování celkového roč-
ního množství skládkového plynu

ii. Pokud skládka integrované povolení nemá, lze čer-
pat informace ze složkové legislativy (zákon o ochra-
ně ovzduší a prováděcí předpisy). 

iii. Z údajů o kvalitě skládkového plynu a jeho množ-
ství lze pak výpočtem stanovit množství konkrétní
látky, např. metanu v kg/rok, hodnotu porovnat
s ohlašovacím prahem a případně ohlásit do IRZ.

Jestliže množství ohlašované látky není možné získat
z měření ani stanovit výpočtem, připadá v úvahu
expertní odhad. Tento odhad může na základě zkuše-
ností z podobných zařízení provést i samotný ohlašo-
vatel.

31. Je nebo bude zpracován seznam odpadů 
(s nejrozšířenějšími druhy odpadů), kde by
byly k jednotlivým odpadům přiřazeny
ohlašované látky, za účelem snadnějšího
posouzení ohlašovací povinnosti uživate-
lem registrované látky?

Složení a druh odpadu závisí na výrobní technologii
a činnosti zařízení, v němž je tento odpad produko-
ván. Je nutné zdůraznit, že provozovatel je povinen
mít informace o emisích a přenosech vznikajících při
jeho činnosti a o tom, zda se v nich vyskytuje ohla-
šovaná látka v množství shodném nebo vyšším s pří-
slušným ohlašovacím prahem dle přílohy č. 1 naříze-
ní vlády č. 368/2003 Sb. MŽP neplánuje zpracování
seznamu odpadů s přiřazenými ohlašovanými látka-
mi, neboť to není vzhledem k široké variabilitě odpa-
dů možné.

32. Naše společnost v oblasti přenosů produ-
kuje 21 druhů odpadů kategorie „O“ (pře-
vážně obalové a stavební materiály) a 18
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stru emise PM10 zjištěné expertním odha-
dem na základě extrakce z měření emisí
TZL na evidovaných zdrojích?

Znečištění ovzduší se pro potřeby IRZ hodnotí
novým způsobem z hlediska prašné frakce PM10. Pro
uživatele registrované látky vzniká potřeba ze zjiště-
ných TZL (monitorovaných podle zákona o ochraně
ovzduší – celkový prach) vypočíst podíl frakce PM10.
K výpočtu je vhodné použít údaje z podkapitoly "2.1.7
Procentuelní zastoupení PM10 v emisích prachu"
Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochra-
ny ovzduší MŽP k výpočtu znečištění ovzduší z bodo-
vých, plošných a mobilních zdrojů "SYMOS 97". 

Metodický pokyn se SYMOSem 97 byl publikován ve
Věstníku MŽP částka 3, 1998. Dodatek č. 1 k SYMO-
SU 97 byl publikován ve Věstníku MŽP částka 4, 2003.

Pokud je známa přímo emise PM10 z daného zdroje,
ohlásí se tento údaj. Pokud ne, ale je známa křivka
zrnitosti částic v emisích prachu z daného zdroje,
stačí vzít pouze část prašných emisí odpovídajících
velikosti části od 0 do 10 mikrometru.

Pro ohlašování lze tedy ve Vašem případě možné
využít hodnoty stanovení TZL a pomocí expertního
odhadu určit hodnotu PM10.

37. Jsme výrobci kompozitů, zpracováváme
polyestery a aceton a není nám jasné do
které skupiny máme tyto látky zařadit. Ve
formuláři „Emise do ovzduší“ není samos-
tatně uveden aceton. Je zde uveden pouze
styren. Je možné zařadit aceton i styren
pod název NMVOC/nemethanové těkavé
organické látky/?

Jak je uvedeno v rámci provozovny se vyskytují
v emisích do ovzduší styren a aceton. Styren je uve-
den v příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., jako
položka č. 63, s prahovou hodnotou v emisích do
ovzduší 100 kg/rok a v případě přenosů 10 000
kg/rok. 

Další látkou, kterou uvádíte je aceton. Tato látka není
sice přímo uvedena v nařízení vlády č. 368/2003 Sb.,
ale je možno ji zařadit do skupiny č. 7: nemethanové
těkavé organické sloučeniny NMVOC. Pro tuto polož-
ku jsou uvedeny prahové hodnoty v emisích do ovz-
duší 100 000 kg/rok.

NMVOC – jedná se o jakoukoli organickou sloučeni-
nu nebo směs organických sloučenin, s výjimkou
methanu, která při teplotě 20°C (293,15 K) má tlak
par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těka-
vost za konkrétních podmínek jejího použití, a která
může v průběhu své přítomnosti v ovzduší reagovat
za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku
za vzniku fotochemických radikálů. 
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zen, toluen, xylen, ethylbenzen). V případě, že analý-
zy k dispozici nejsou, lze použít metodu výpočtu či
expertního odhadu. Zjištěné hodnoty je potom nutné
porovnat s ohlašovacími prahy dle přílohy č. 1 naří-
zení vlády č. 368/2003 Sb. a v případně dosažení či
překročení těchto prahů ohlásit do IRZ.

Pro danou výrobu je třeba se zaměřit také na emise
do ovzduší a vody. U tohoto typu výrob by se mohlo
jedna zejména o sledování NMVOC tedy nemethano-
vých těkavých organických sloučenin v emisích do
ovzduší.

34. Jak provést kvantifikaci emisí do ovzduší
u těžkých kovů v případě, že jsou stanove-
ny na základě jednorázových měření skupin
(nikoliv jednotlivých) znečišťujících kovů
v souladu s § 17 nařízení vlády č. 353/2002
Sb. Konkrétní příklad: je provedeno měření
u kovů (Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu), které
v součtu (S = 580 kg) přesahuje součet jed-
notlivých ohlašovacích prahů kovů rele-
vantních pro IRZ (tj. Pb 200 kg, Cu 100 kg).
Jak určit, u které znečišťující látky je pří-
padně ohlašovací práh překročen?

Pro potřeby IRZ jsou sledovány látky dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb. v emisích a přeno-
sech. Pro porovnání zjištěných hodnot s prahovými
hodnotami uvedenými v tomto nařízení je třeba mít
k dispozici údaje o jednotlivých znečišťujících lát-
kách. V případě, že u měření emisí těžkých kovů do
ovzduší je provedeno stanovení skupiny těžkých
kovů (dle § 17 nařízení vlády č. 356/2002 Sb.,
o měření jmenovitě určených zdrojů), jsou při stano-
vování těchto skupin (např. metodou AAS) stanovo-
vány i hodnoty pro jednotlivé těžké kovy. Specializo-
vané pracoviště, kterému jste provedení těchto
měření zadali, by Vám tedy mělo být schopno sdělit
i výsledky z měření pro jednotlivé těžké kovy.

35. Je ohlašovaná látka č. 48 – polétavý prach
(PM10) totéž co tuhé znečišťující látky (TZL)
změřené v emisích?

Polétavý prach PM10 nelze plně ztotožnit s údajem
TZL, tedy tuhé znečišťující látky. V případě PM10 se
jedná o určitou část z celkového TZL. Má-li ale ohla-
šovatel k dispozici údaje o TZL, lze k případnému
ohlášení do IRZ tyto hodnoty použít.

36. V podniku jsou dlouhodobě sledovány
emise tuhých částic. Nikdy nebyla prove-
dena frakční analýza emitovaných TZL
(granulometrie). S ohledem na naše zkuše-
nosti a s přihlédnutím k povaze technolo-
gie (emise dřevního prachu při sušení)
odhadujeme podíl jemných částic frakce 10
mikrometrů na relativně malý – cca 10 %.
Je vhodné pro potřeby IRZ nahlásit do regi-
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39. Je nutné ohlašovat látky – nebezpečné
kovy obsažené ve slitinách jako jsou ocel,
mosaz, bronz nebo např. měď obsaženou
ve vodičích?

Je nutno rozlišit, zda konkrétní odpad vzniká jako
odpad přímo související s výrobním procesem či
nikoli. Co se týče ohlašování odpadů do IRZ je nutné
zdůraznit, že chemické látky budou sledovány u odpa-
dů, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti
s činností provozovaných technologických nebo tech-
nických jednotek. Kovový šrot vznikající z činnosti
technologické nebo technické jednotky je z hlediska
ohlašování do IRZ považován za součást výrobního
zařízení, proto je také do IRZ ohlašován. Kovový šrot,
který vzniká např. při rekonstrukci budov (okapy, roz-
vody médií apod.), není z hlediska ohlašování do IRZ
považován za součást výrobního zařízení. Vzniká-li
kovový odpad v přímé souvislosti s hlavní výrobní
činností společnosti, je tento odpad nutné evidovat
dle vyhlášky č. 572/2004 Sb.

40. Co přesně je míněno pod pojmem neme-
thanové těkavé organické sloučeniny
(NMVOC), jak je uvedeno v příloze č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb.?

Zkratka NMVOC označuje tzv. nemethanové těkavé
organické sloučeniny (non-methane volatile organic
compounds). Nemethanovou těkavou organickou lát-
kou je jakákoli organická sloučenina nebo směs orga-
nických sloučenin, s výjimkou methanu, která při
teplotě 20°C (293,15 K) má tlak par 0,01 kPa nebo
více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních
podmínek jejího použití, a která může v průběhu své
přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupůsobení slu-
nečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotochemic-
kých radikálů.

Rozhodujícím parametrem k zařazení organické slou-
čeniny do skupiny nemetanových těkavých organic-
kých látek je tedy tlak par při teplotě 20°C dle bezpeč-
nostního listu látky. Pokud je rovný nebo vyšší než
0,01 kPa, splňuje látka podmínku pro zařazení do
skupiny NMVOC. Je proto nutné projít jednak bez-
pečnostní listy látek zpracovávaných v provozovně
a zároveň informace, které má uživatel registrované
látky o emisích do ovzduší produkovaných činností
technologických jednotek v provozovně. Na základě
podrobné kontroly lze identifikovat, zda se NMVOC
v provozu vyskytují nebo ne.

Konkrétní těkavé organické látky (VOC) budou sledo-
vány v integrovaném registru znečišťování pokud
jsou uvedeny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003
Sb. Ohlášení do IRZ ovšem neruší ohlašovací povin-
nost ve smyslu zákona o ochraně ovzduší.

41. Co znamená zkratka COD/3?
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Tlak par acetonu při teplotě 20°C je 0,78998 kPa,
splňuje tedy podmínku pro zařazení do skupiny
NMVOC.

Rozhodující pro určení toho zda budete do IRZ ohla-
šovat je hmotnostní množství jednotlivých ohlašova-
ných látek v emisích či přenosech za rok. Dosahuje-
-li nebo překračuje-li ohlašovací prahy dle přílohy
č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., stáváte se ohla-
šovateli do IRZ se všemi následně vyplývajícími
povinnostmi. Pro ohlašování do IRZ budou podstat-
né údaje o hmotnostním množství NMVOC a styrenu
v emisích do ovzduší za rok 2004.

Dále je ovšem třeba se v souvislosti s uvedenou
výrobou zaměřit i na sledování případných dalších
látek dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
v emisích do ovzduší. Stejnou pozornost je nutno
věnovat také emisím do vody (případně do půdy)
a přenosům (tzn. odpadům a odpadním vodám pře-
dávaným na čistírnu mimo provozovnu).

38. Je možné zařadit ředidla (ethanol a ethyla-
cetát) a nitrocelulózové barvy, jež podle
čísla CAS (dle bezpečnostních listů) nejsou
zahrnuta v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., do skupiny látek č. 7 tedy
nemethanové těkavé organické sloučeniny
(NMVOC) nebo do č. 41 tedy celkový orga-
nický uhlík (TOC)?

Látky spadající pod skupinu NMVOC – jedná se
o jakoukoli organickou sloučeninu nebo směs orga-
nických sloučenin, s výjimkou methanu, která při
teplotě 20°C (293,15 K) má tlak par 0,01 kPa nebo
více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních
podmínek jejího použití, a která může v průběhu své
přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupůsobení
slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku fotoche-
mických radikálů. 

U všech zmíněných látek, tedy ředidel obsahujících
ethanol a ethylacetát a nitrocelulózových barev je
tenze par při 20°C vyšší než 0,01 kPa (dle údajů
z bezpečnostních listů těchto látek). Patří tedy do
skupiny NMVOC. 

Dále je nutné zjistit, zda hmotnostní množství
NMVOC za rok dosahuje nebo překračuje ohlašovací
prahy dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.,
pokud tomu tak není, nevzniká uživateli registrované
látky povinnost ohlašování do IRZ.

Celkový organický uhlík TOC (jako celkový C nebo
COD/3): V tomto případě se jedná o celkový obsah
organických látek ve vodě. Pokud se tedy u dané
výroby vyskytují pouze emise do ovzduší, není zařa-
zení ředidel a barev do této skupiny pro potřeby ohla-
šování do IRZ opodstatněné.
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III. Způsob
a náležitosti
ohlašování,
vybrané 
příklady

42. K jakému datu se do IRZ ohlašuje?

Datum splnění ohlašovací povinnosti do IRZ je sta-
noveno na 15. 2. Hlásí se údaje za předchozí rok.
Prvním ohlašovacím rokem byl rok 2004. Ohlašova-
cí povinnost bylo tedy třeba splnit do 15. 2. 2005. Za
ohlašovací rok 2005 bude nutné splnit tuto povin-
nost do 15. 2. 2006. V určitých případech může MŽP
na žádost uživatele registrované látky prodloužit
lhůtu, nejdéle však o 60 dní.

43. Jakým způsobem budou údaje do IRZ ohla-
šovány?

Uživatel registrované látky bude ohlašovat požadova-
né údaje v elektronické podobě. Z ohlášení v elektro-
nické podobě se vytvoří vytištěním listinná podoba
ohlášení, kterou je uživatel registrované látky povi-
nen zaslat Ministerstvu životního prostředí. Listinná
podoba ohlášení musí být opatřena podpisem fyzic-
ké osoby, která je uživatelem registrované látky, nebo
podpisem osoby, která je statutárním orgánem práv-
nické osoby nebo jeho členem, je-li uživatelem regi-
strované látky právnická osoba. Ohlášení v listinné
podobě musí být svázáno do jediného svazku.

44. Kde jsou uvedeny povinné údaje ohlašova-
né do IRZ?

Povinné údaje jsou uvedeny v příloze č. 4 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. Povinné údaje obsahuje for-
mulář pro ohlašování do IRZ.

45. Pokud uživatel registrované látky splňuje
podmínky pro ohlášení do IRZ, mění se něja-
kým způsobem ohlašování ostatních údajů
z oblasti znečišťování životního prostředí?

Ano. Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťo-
vání stanoví, že uživatel registrované látky ohlašuje
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Příloha č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., obsahuje
seznam ohlašovaných látek za rok 2004 a ohlašovací
prahy. Položkou s pořadovým číslem 41 je celkový
organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3)
s ohlašovacím prahem pro emise do vody 50 000
kg/rok.

V zájmu sjednocení používaných označení v jednotli-
vých státech EU, které jsou ohlašovateli do Evrop-
ského registru znečišťujících látek (EPER) se
i v národních registrech (v České republice je jím
integrovaný registr znečišťování) používají označení
používaná v EPER. Z tohoto důvodu jsou v příloze
nařízení vlády č. 368/2003 Sb. užívána označení
vycházející z evropského značení.

Označení COD/3 je možné označit za ekvivalent v ČR
užívané zkratky CHSK tedy chemická spotřeba kyslí-
ku. Přičemž COD = Chemical Oxygen Demand
a CHSK = chemická spotřeba kyslíku. CHSK – hodno-
ta označuje kyslík potřebný na zoxidování přítom-
ných látek – zpravidla až na CO2 a vodu. Tato hodno-
ta udává celkový obsah organických látek ve vodě
a indikuje tudíž organické znečištění vody. Organické
látky v povrchových vodách jsou jednak přirozeného
původu (produkty životní činnosti vodních organis-
mů), jednak původu umělého – ze splaškových nebo
průmyslových odpadních vod.
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čení (název a adresa) zařízení k využívání, odstraňo-
vání, sběru nebo výkupu odpadů, do kterého je
odpad předáván.

49. Podléhá neohlášení údajů 
do IRZ sankcím?

Ano. Podle § 37 odst. (1) podléhá sankci až do výše
500 000 Kč – nesplnění ohlašovací povinnosti do
IRZ, nedoplnění chybějících údajů do IRZ ve stanove-
né lhůtě a uvedení nepravdivých údajů. Pokutu uživa-
teli registrované látky ukládá Česká inspekce životní-
ho prostředí.

50. Jestliže množství emisí anebo přenosů
ohlašovaných látek není větší než ohlašo-
vací práh nemusí ohlašovatel MŽP tyto
emise ohlašovat? 

Ohlašování do IRZ se dotýká pouze ohlašovatelů,
kteří ve svém provozu registrují emise či přenosy
registrovaných látek v množstvích rovných případně
větších než jsou stanovené ohlašovací prahy podle
nařízení vlády č. 368/2003 Sb. 

Pokud množství emisí anebo přenosů registrovaných
látek není větší než ohlašovací práh, tak se ohlašova-
tele povinnosti vyplývající z nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. netýkají a bude dále plnit své ohla-
šovací povinnosti stávajícím způsobem podle složko-
vých předpisů.

51. Jak je pro účely IRZ definována provozovna
a jak probíhá ohlašování do IRZ v případě
podniku s více provozovnami?

Z §1 odst. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. vyplývá,
že provozovnou se rozumí „soubor souvisejících
technických či technologických jednotek nacházejí-
cích se v jednom provozu“.

Pokud se registrovaná látka vyskytuje v rámci jedné
provozovny ve více emisích téhož typu (např. pouze
emise do půdy) nebo přenosech, je nutno uvést její
celkové hmotnostní množství za kalendářní rok (tedy
součet hmotnostních množství). Dosáhne-li nebo
překročí toto množství za jednotlivou provozovnu
příslušný ohlašovací práh, je uživatel registrované
látky povinen ohlásit ji do IRZ. 

Ohlašuje se za jednotlivé provozovny a jednotlivé
látky. Pokud tedy uživatel registrované látky vlastní
více provozoven, je povinen vyhodnocovat množství
ohlašovaných látek v jednotlivých provozovnách
a v případě, že dojde k vyrovnání či překročení ohla-
šovacího prahu ohlašovat za provozovnu, ve které
nastala popsaná situace. Za provozovny, ve kterých
nedošlo k vyrovnání či překročení ohlašovacího
prahu, ohlašovací povinnost nevzniká.
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prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího pro-
cesu veřejně přístupného dálkovým přístupem na
elektronické adrese i další údaje z evidence v oblasti
životního prostředí, které je jinak povinen ohlašovat
podle zvláštních právních předpisů (podle zákona
o ochraně ovzduší, vodního zákona a zákona o odpa-
dech). Zákon o integrované prevenci v § 23 dále
uvádí, že uživatel registrované látky není povinen,
pokud splní ohlašovací povinnost do IRZ, hlásit stej-
né údaje zahrnuté do ohlašovací povinnosti dalším
správním úřadům podle zvláštních právních předpisů.

46. Mění se termíny ohlašování ostatních
údajů podle složkových předpisů vzhledem
k termínu ohlášení do integrovaného regi-
stru znečišťování (do 15. 2.)?

Ne. Termíny ohlašování dané složkovými zákony zůs-
távají nedotčeny. Pokud je stanoveno například
v prováděcím předpise k vodnímu zákonu ohlašovat
údaje do 31. 1., tento termín se nemění a uživatel
registrované látky, pokud zároveň má ohlašovací
povinnosti vyplývající z prováděcího předpisu k vod-
nímu zákonu, musí termín dodržet.

47. Limit v kg/rok pro ohlašovací práh mimo
provozovnu se vztahuje zvlášť na odpady
a zvlášť na odpadní vody nebo na jejich
součet?

Ohlašovacím prahem látky mimo provozovnu se
rozumí ohlašovací práh látky obsažené v odpadech
nebo v odpadních vodách vypouštěných do kanaliza-
ce zakončené čistírnou odpadních vod umístěnou
mimo provozovnu. V příloze č. 1 nařízení vlády
o integrovaném registru znečišťování je pro ohlašo-
vací práh mimo provozovnu uvedena pouze jedna
hodnota. Nicméně je třeba sledovat toky ohlašova-
ných látek v odpadech a odpadních vodách čištěných
mimo provozovnu zvlášť, a takto chápat i stanovené
ohlašovací prahy. To vyplývá i z přílohy č. 4 nařízení
vlády, kde jsou uvedeny údaje požadované pro ohla-
šování do IRZ. Zde v části přenosy jsou informace
o látkách v odpadech a odpadních vodách odděleny.

48. Co znamená parametr „Určení odpadu –
R/D“?

Údaje požadované pro hlášení odpadů jsou specifi-
kovány v příloze č. 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
Zde se mimo jiné uvádí, že se bude ohlašovat: množ-
ství ohlašované látky v odpadech s odlišením, zda
jsou určeny k využití či odstranění a označením zaří-
zení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů, do kterého je odpad předán. Pro označení
způsobu dalšího nakládání s odpadem se použije
rozlišení „odstranění“ – „D“, „využití“ – „R“ nebo
v případě nakládání oběma způsoby, tj. „odstranění
i využití“ – „R, D“. Kromě toho se bude uvádět ozna-



Pro ohlašování dat do IRZ byl vytvořen pořizovací
editor (aplikace IntForm), který je společně s manuá-
lem k dispozici na internetových stránkách IRZ.

54. Překročí–li uživatel registrované látky
ohlašovací práh byť u jediné ohlašované
látky, musí do IRZ ohlásit veškeré údaje,
které jinak ohlašuje dle složkových záko-
nů?

Do IRZ se budou ohlašovat pouze údaje o látkách
uvedených v seznamu dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. Ohlašovací povinnost do IRZ je
spuštěna pouze v případě překročení nebo vyrovnání
ohlašovacího prahu. 

Uživatel registrované látky musí zjistit, zda se v jeho
provozovně zpracovává či produkuje ohlašovaná
látka. Pokud ano, pak musí zjistit, zda množství ohla-
šované látky v emisích (do vody, půdy či ovzduší)
a v přenosech přesahuje stanovené hmotnostní
prahy. Pokud ano, je spuštěna ohlašovací povinnost.
Uživatel registrované látky musí do IRZ ohlásit
všechny látky (tzn. i pouze jednu nebo dvě), u kte-
rých došlo k překročení hmotnostního prahu. 

Zároveň s tím, že se uživatel registrované látky stane
ohlašovatelem do IRZ, se na něj vztahují návazné
procesy, které jsou uvedeny jednak v zákoně o inte-
grované prevenci a jednak v nařízení vlády o integro-
vaném registru znečišťování.

55. Týká se povinnost ohlašovat do IRZ i zaří-
zení, která nejsou součástí přílohy č. 1
zákona č. 76/2002 Sb.?

§ 22 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. stanoví ohlašova-
cí povinnosti pro uživatele registrované látky. Uživa-
tel registrované látky je povinen zjišťovat, vyhodno-
covat a Ministerstvu životního prostředí ohlašovat
emise a přenosy ohlašovaných látek, pokud jejich
množství v emisích anebo přenosech z provozovny
(tj. ze souboru souvisejících technických nebo tech-
nologických jednotek nacházejících se v jednom pro-
vozu) je za jeden kalendářní rok shodné nebo vyšší
s ohlašovacím prahem.

Z definice uživatele registrované látky vyplývá sku-
tečnost, že pojem uživatel registrované látky zahrnu-
je větší počet subjektů než pojem provozovatel IPPC
zařízení. Uživatel registrované látky nemusí být pro-
vozovatelem zařízení podle přílohy č. 1 zákona
o integrované prevenci. Stejně tak provozovatel zaří-
zení nemusí být uživatelem registrované látky.
Spouštěcí mechanismus pro ohlašování do IRZ je
dosažení nebo překročení ohlašovacího prahu
některé z látek uvedených v příloze č. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb.
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52. Budou-li uživatelé registrované látky zasí-
lat data do integrovaného registru znečiš-
ťování, nebudou již dále nuceni zasílat
duplicitně tatáž data dalším orgánům
(např. veškerá povinná hlášení emisních
zdrojů, hlášení o produkci odpadů, apod.)?

Zákon o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.) v § 23
stanoví, že pokud uživatel registrované látky splní
ohlašovací povinnost podle § 22 zákona o integrova-
né prevenci, není povinen hlásit stejné údaje zahrnu-
té do ohlašovací povinnosti dalším správním úřadům
podle zvláštních právních předpisů. Nebudou se tedy
duplicitně hlásit pouze stejné údaje, které jsou
zahrnuty jak v integrovaném registru znečišťování
(IRZ), tak v ohlašovacích povinnostech podle zvlášt-
ních právních předpisů. Jedná se zejména o informa-
ce týkající se množství látek v emisích a přenosech.
Rozdílné údaje, které jsou vyžadovány podle zvlášt-
ních předpisů, je nutné hlásit dále. 

Zákon o integrované prevenci neruší žádné dosavad-
ní ohlašovací povinnosti vyplývající ze zvláštních
právních předpisů (neruší ani termíny - pokud uživa-
tel registrované látky musí splnit ohlašovací povin-
nost například podle vodního práva, jsou termíny
tam uvedené pro uživatele registrované látky závazné
a musí je dodržet), ale zjednodušuje proces předává-
ní ohlašovaných údajů pověřeným subjektům. § 4
nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném regi-
stru znečišťování, uvádí, že uživatel registrované
látky hlásí na jedno místo (centrální ohlašovnu)
údaje požadované podle nařízení vlády o integrova-
ném registru znečišťování a údaje podle tzv. složkové
legislativy (vodní zákon, zákon o odpadech, zákon
o ochraně ovzduší). Na tomto místě, které bude přís-
tupné elektronicky, bude uživatel registrované látky
předávat stanovené údaje státní správě. Je nutné
ovšem zdůraznit, že tento nový postup ohlašování se
týká pouze uživatelů registrované látky, tzn. ohlašo-
vatelů do IRZ. Pokud nedojde ke splnění podmínek
vyplývajících ze zákona o integrované prevenci
a nařízení vlády o integrovaném registru znečišťová-
ní, zůstává proces ohlašování údajů nedotčen.

53. Jakým způsobem se mohou na CO zasílat
složkové formuláře (voda, ovzduší, odpa-
dy), zvláště ty, které nejsou v elektronické
podobě?

Přechod na nový proces ohlašování přináší určité
změny ve způsobu práce jak na straně ohlašovatelů,
tak na straně ověřovatelů. 

Veškeré podrobnosti o ohlašovacím procesu, o for-
mulářích podávaných prostřednictvím centrální ohla-
šovny i způsobu podávání jednotlivých formulářů
v roce 2006 se ohlašovatelé do IRZ dozví na interne-
tových stránkách IRZ.
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tuje minimálně a v druhém ve velké koncentraci.
Důležitým je součet množství dané látky ve všech
přenosech nebo emisích a srovnání s určeným hmot-
nostním prahem, který je stanoven v příloze č. 1 (pro
rok 2005) nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

58. Pokud podnik provozuje více ČOV a ohlašo-
vací prahy pro sledované látky nejsou
v jednotlivých ČOV překročeny, musí přesto
ohlašovat do IRZ?

Vznik ohlašovací povinnosti je vázán na ohlašované
látky a ohlašovací prahy (příloha č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.) a ohlašovací povinnost je spuštěna
pouze při dosažení či překročení těchto limitních
hodnot. Dále, jak uvádí § 1 odst. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., je množství ohlašované látky v emi-
sích nebo přenosech vždy vztaženo „k souboru sou-
visejících technických nebo technologických jedno-
tek nacházejících se v jednom provozu
(provozovně)“. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nejsou-li překro-
čeny ohlašovací prahy pro danou ohlašovanou látku
v jednotlivých provozovnách, tedy v jednotlivých
komunálních ČOV, povinnost hlásit údaje do IRZ se
na podnik nevztahuje.

59. Liší se nějak povinnosti vlastníka objektu –
provozovny a nájemce, který část objektu
užívá na základě smlouvy o pronájmu?

Pro účely shromažďování údajů do integrovaného
registru znečišťování je povinen zjistit, vyhodnotit
a Ministerstvu životního prostředí ohlásit požadova-
né údaje uživatel registrované látky. Povinnost ohla-
šovat údaje do IRZ vzniká uživateli registrované látky
nezávisle na majetkoprávních vztazích vlastník –
nájemce.

60. Jakým způsobem se prokazuje, že se v pro-
vozovně nezpracovává, nebo že zde není
produkována ohlašovaná látka v množství
vyšším nebo shodném s ohlašovacím pra-
hem? Je třeba vyplňovat evidenční list
ohlašované látky dle přílohy vyhlášky
č. 572/2004 Sb. i pro látky „podlimitní“?

§ 25 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
ukládá uživateli registrované látky povinnost vést evi-
denci podkladů nezbytných pro splnění ohlašovacích
povinností dle § 22 tohoto zákona. Forma a způsob
vedení provozní evidence podkladů nezbytných pro
ohlašování do integrovaného registru je stanovena
vyhláškou č. 572/2004 Sb. Dvě citace této vyhlášky:

- § 1 odst. 1: „Uživatel registrované látky vede evi-
denci o ohlašovaných látkách zvlášť za každou tech-
nickou nebo technologickou jednotku a zvlášť za kaž-
dou ohlašovanou látku“;
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56. Má ohlašovací povinnost do IRZ jak produ-
cent odpadu tak i provozovatel zařízení na
zpracování odpadu?

Ohlašovací povinnost se týká jak producenta odpadu
(ten bude sledovat přesun znečišťující látky v odpa-
du), tak provozovatele zařízení ke zpracování odpa-
du. Provozovatel zařízení ke zpracování odpadu bude
sledovat (podle technologie zpracování odpadu)
pravděpodobně emise znečišťujících látek do ovzdu-
ší, vody, či půdy a v případě, že množství ohlašované
látky v emisích či přenosech dosáhne nebo překročí
ohlašovací práh (viz příloha č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.) bude muset splnit ohlašovací
povinnost do IRZ.

57. Pokud dojde k překročení ohlašovacího
prahu, ohlašují se pouze emise, resp. pře-
nosy, jejichž množství překročí ohlašovací
práh? Například: a) v jednom ze zdrojů
emisí do ovzduší je překročen práh, zatím-
co u ostatních výstupů práh překročen není
(ani emise ani přenosy). Ohlašuje se
pouze emise z tohoto jednoho zdroje? b)
práh pro přenos je překročen v jednom
z druhů odpadů, zatímco ve druhém je sle-
dovaná látka přítomna pouze ve stopách.
Ohlašuje se pouze přenos v odpadu, kde
byl práh překročen?

Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna dosažením
nebo překročením ohlašovacího prahu byť jediné
registrované látky dle seznamu v příloze č. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. Uživatel registrované látky je
povinen zjistit zda se ohlašovaná látka v emisích či
přenosech vyskytuje a dále, zda její množství dosa-
huje či překračuje stanovené hmotnostní prahy.
Ohlašují se pouze emise či přenosy látek, u kterých
došlo k dosažení či překročení hmotnostního prahu. 

a) 

V případě, že se jedná o překročení limitní hodnoty
třeba i u jediné ohlašované látky v emisích do ovzdu-
ší, je povinností uživatele registrované látky ohlásit ji
do IRZ. V případě IRZ se neohlašuje za zdroj, ale za
provozovnu. Pokud došlo k překročení u jednoho
zdroje znamená to, že došlo k překročení prahu pro
celou provozovnu a je spuštěna ohlašovací povin-
nost. 

b) 

Pokud se ohlašovaná látka vyskytuje ve více přeno-
sech je třeba uvést celkové hmotnostní množství
látky za jeden kalendářní rok (tedy součet hmotnost-
ních množství ohlašované látky ze všech přenosů
v daném roce). Relevantním údajem jsou tedy kg/rok
látky v přenosech nebo emisích jako celku. Není
proto důležité, jestli se v jednom odpadu látka vysky-
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ci), a toto zařízení je součástí provozovny, za kterou
je hlášení do IRZ podáváno, bude vyplňovat NOSE-P
kódy. V případě, že uživatel registrované látky není
provozovatelem zařízení podle přílohy č. 1 zákona
o integrované prevenci, kódy NOSE-P nebude
vyplňovat.

63. Je rozsah ohlašovaných látek do IRZ u prů-
sakových vod dán rozsahem monitoringu
v integrovaném povolení?

Pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ není význam-
ná skutečnost, zda dané zařízení má vydáno integro-
vané povolení či nikoliv. Integrované povolení slouží
jako podstatný prvek k určení látek, které je třeba
monitorovat a v případě dosažení nebo překročení
ohlašovacích prahů ohlašovat do IRZ. Rozsah moni-
toringu může být nicméně obsáhlejší vzhledem k IRZ
než je stanoveno v integrovaném povolení. Poté je
třeba postupovat podle nařízení vlády o integrova-
ném registru znečišťování.

64. Je uživatel registrované látky v případě
překročení ohlašovacího prahu i pouze
u jedné z ohlašovaných látek povinen 
podávat vybraná hlášení daná složkovými
zákony (zákon o vodách, o ochraně ovzdu-
ší, o odpadech) na centrální ohlašovnu,
i když se tato složková hlášení týkají látek,
které nejsou uvedeny v seznamu ohlašova-
ných látek, nebo jejich množství nepřekra-
čují ohlašovací prahy?

V případě, že uživateli registrované látky vznikne
povinnost ohlašovat do IRZ, vztahuje se na něj
i povinnost ohlašovat údaje na základě zvláštních
právních předpisů prostřednictvím centrální ohlašov-
ny. Ohlašovatelé do IRZ tedy s ohlašováním údajů do
IRZ podle zákona č. 76/2002 Sb. a nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. ohlašují i údaje na základě zvláštních
právních předpisů na jedno místo – do centrální
ohlašovny. Uživatel registrované látky zasláním údajů
do CO splní svou ohlašovací povinnost, a tyto údaje
jinam neohlašuje.

Pokud uživateli registrované látky vzniká povinnost
ohlašovat do IRZ, podává vybraná hlášení (daná
složkovými předpisy) za provozovnu přes centrální
ohlašovnu, i když se týkají látek, které nejsou uvede-
ny v příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.
a/nebo nepřekračují ohlašovací prahy.

65. Vztahují se ohlašovací povinnosti do IRZ
resp. přes CO i na provozovny (v rámci
společnosti), které nepřekračují ohlašovací
prahy ohlašovaných látek?

Dle § 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. má uživatel
registrované látky povinnost ohlašovat do IRZ za
každou provozovnu zvlášť. Povinnost ohlašovat do
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- § 1 odst. 5: „Evidence se vede tak, aby obsahovala
všechny údaje v nezkreslené a pravdivé podobě“.

Evidenční list se vede zvlášť pro každou látku ohlašo-
vanou do integrovaného registru znečišťování dle
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., tedy i pro
látky u nich nedošlo (nebo pravděpodobně nedojde)
k dosažení nebo překročení ohlašovacího prahu dle
uvedeného nařízení vlády. Údaje z evidence jsou pod-
kladem pro případné ohlášení do integrovaného regi-
stru znečišťování a zároveň slouží pro kontrolu úpl-
nosti a správnosti dat a archivaci.

61. Evidenční listy za rok 2004 se musí založit
dodatečně nebo na podobě podkladových
materiálů za rok 2004 nezáleží?

Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma
a způsob vedení provozní evidence podkladů nezbyt-
ných pro ohlašování do integrovaného registru zne-
čišťování, § 1 ukládá uživateli registrované látky
povinnost vést evidenci o ohlašovaných látkách za
každou technickou nebo technologickou jednotku
zvlášť. Uživatel registrované látky je tedy povinen
vést evidenční list pro každou ohlašovanou látku za
každou technickou nebo technologickou jednotku.
Podle § 25 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb. mohou být
pro tuto evidenci využity shodné údaje evidované
podle zvláštních právních předpisů.

Vyhláška nabyla účinnosti 6. 12. 2004. Evidenční
listy pro ohlašovací období – kalendářní rok ”T”, jsou
založeny k 1. 1. roku ”T”. Při plnění ohlašovací povin-
nosti do IRZ za rok 2004 byly ohlášeny údaje získa-
né z již existujícího monitoringu (prováděného např.
pro splnění povinností plynoucích ze složkové legis-
lativy) popř. údaje na základě tohoto monitoringu
vypočtené nebo získané z expertního odhadu. Pro
rok 2004 proto není nutné zakládat evidenční listy
dodatečně, nicméně ohlašovatel do IRZ musí být
schopen prokázat (v případě kontroly), jakým způso-
bem získal údaje ohlášené do IRZ.

62. Jaký NOSE-P kód je relevantní pro společ-
nost, která se zabývá výrobou pro automo-
bilový průmysl a k tomu využívá technolo-
gie k povrchové úpravě kovových
materiálů?

Kódy NOSE-P jsou standardní nomenklaturou zdrojů
emisí. Tyto kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru zne-
čišťování, a budou je v ohlašovacím formuláři pro
IRZ uvádět pouze provozovatelé zařízení podle přílo-
hy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované preven-
ci. Pokud je tedy uživatel registrované látky (viz defi-
nice v § 2 písm. l) zákona o integrované prevenci)
provozovatelem zařízení podle přílohy č. 1 zákona
o integrované prevenci (provozovatel zařízení – viz
definice v § 2 písm. k) zákona o integrované preven-
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Rovněž ani na odlehčovací komory (dešťové oddělo-
vače), které splňují nároky vyhlášky č. 293/2002 Sb.
(§ 2 odst. 1 – za odpadní vody se v tomto případě
nepovažují vody z dešťových oddělovačů, pokud
funkce oddělovače splňuje podmínky stanovené
vodoprávním úřadem), se nevztahují požadavky naří-
zení vlády o integrovaném registru znečišťování.

Čistíren odpadních vod se může ohlašování do IRZ
dotýkat zejména v oblasti produkce kalů. Kaly z čistí-
ren odpadních vod jsou podle zákona o odpadech
považovány za odpady. V IRZ jsou sledovány che-
mické látky v odpadech (v tzv. přenosech mimo pro-
vozovnu). Ohlašovací povinnost vztahující se k pře-
dávanému odpadu má producent odpadu (ČOV).
Zařízení, které následně čistírenské kaly zpracovává,
se bude muset podle způsobu úpravy soustředit na
ohlašovací prahy pro emise do ovzduší, půdy případ-
ně vody.

Je nutno zdůraznit, že uvedený výklad je relevantní
pouze v případě komunálních čistíren odpadních
vod.

69. Naše společnost má čistírnu odpadních
vod, která předčišťuje odpadní vody z výro-
by. Předčištěné vody jsou vypouštěny do
městské kanalizace, která končí městskou
čistírnou odpadních vod. Vztahovala by se
na nás ohlašovací povinnost do IRZ, kdyby
v předčištěných vodách bylo vypouštěno
větší množství látky než je ohlašovací práh
mimo provozovnu?

V případě, který popisujete je naplněna definice ohla-
šovacího prahu mimo provozovnu. Je proto nutné
sledovat ohlašované látky a jejich ohlašovací prahy
mimo provozovnu uvedené v příloze č. 1 nařízení
vlády o integrovaném registru znečišťování. Pokud
by byly dosaženy nebo překročeny uvedené prahy,
vznikla by Vám ohlašovací povinnost do IRZ. V rámci
činnosti provozovny je třeba provést důkladný rozbor
i dalších možných úniků ohlašovaných látek např. do
ovzduší nebo v odpadech.
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IRZ vzniká za tu provozovnu, v níž dojde k dosažení
nebo překročení ohlašovacího prahu. Pokud ohlašo-
vatel provozuje více provozoven, ohlašuje do IRZ
a tedy i prostřednictvím centrální ohlašovny, jenom
za ty provozovny, u kterých došlo k dosažení nebo
překročení ohlašovacího prahu alespoň u jedné ohla-
šované látky.

66. Náš podnik má povinnost mít integrované
povolení k 30. 10. 2007. Vztahuje se na
náš podnik ohlašovací povinnost do IRZ již
nyní nebo až od doby platnosti integrova-
ného povolení? V případě, že ano, jsme
povinni vést evidenci ohlašovaných látek
i přes to, že nejsou překročeny ani dosaže-
ny jejich ohlašovací prahy?

Pro ohlašování do IRZ není rozhodující skutečnost,
zda se na danou provozovnu vztahuje režim vydává-
ní integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.,
a má-li případně vydané integrované povolení či
nikoliv.

Je-li tedy Váš podnik uživatelem registrované látky
dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., máte
povinnost vést evidenci ohlašovaných látek podle
vyhlášky č. 572/2004 Sb., a dosahujete-li nebo pře-
kračujete-li ohlašovací práh byť u jediné látky, vzta-
huje se na Vás ohlašovací povinnost do IRZ. V opač-
ném případě se Vás ohlašovací povinnost do IRZ
netýká.

67. Týká se ohlašovací povinnost do IRZ také
emisí vypouštěných mobilními zdroji zne-
čišťování ovzduší, např. motorovými vozid-
ly?

Účelem zákona o integrované prevenci a nařízení
vlády o IRZ není zjišťovat a vyhodnocovat emise
a přenosy ohlašovaných látek z mobilních zdrojů
znečišťování ovzduší – např. motorových vozidel.
Ohlašovací povinnost do IRZ podle zákona o integro-
vané prevenci se emisí vypouštěných mobilními
zdroji znečišťování ovzduší netýká.

68. Platí ohlašovací povinnost i pro městské
čistírny odpadních vod?

Primárním cílem IRZ je získat od uživatelů data o lát-
kách vypouštěných či aplikovaných do vod (do vod
povrchových či podzemních nebo do kanalizace,
která není zakončena čistírnou odpadních vod), tedy
o látkách, u kterých nedochází k dalšímu čištění,
a které se dostávají do životního prostředí. Čistírny
odpadních vod vypouštějí odpadní vody do vod
povrchových, nicméně se nejedná o vypouštění
závadných látek ve smyslu § 39 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb. Cílem IRZ tedy není podchytit
odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod.
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V souvislosti s ohlašováním do IRZ, dle § 22 odst. 3
zákona č. 76/2002 Sb. má uživatel registrované látky
právo označit údaje obsahující identifikaci ohlašova-
né látky za předmět obchodního tajemství, přičemž
ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou
tímto dotčena. Tento údaj může MŽP dále poskytnout
na vyžádání pouze správním úřadům. Za předmět
obchodního tajemství nelze označit identifikaci
a množství ohlašované látky v emisích do ovzduší,
vody a půdy. Údaj označený za obchodní tajemství
MŽP zveřejňuje pod označením skupin znečišťujících
látek do níž ohlašovaná látka patří, uvedených
v seznamu znečišťujících látek stanoveném v naříze-
ní vlády č. 368/2003 Sb.

V souvislosti s ohlašováním dalších údajů podle
zvláštních právních předpisů, je třeba se v oblasti
utajování informací řídit jednotlivými předpisy
a jejich ustanoveními.

72. Jak postupovat v souvislosti s ohlašováním
do IRZ u odpadů předávaných k využití či
odstranění jiné oprávněné osobě, a to
např. u odpadů nebezpečných (dle katalogu
odpadů), když zjišťování jejich vlastností
(např. u baterií, zářivek, komunálního
odpadu, apod.) zajišťuje v rámci odstraně-
ní odpadu již tato oprávněná osoba?

Producent odpadů musí mít informace o tom, jaké
odpady produkuje při své činnosti a musí zjistit, zda
se v těchto odpadech nevyskytují látky evidované
v IRZ. Při zjišťování a vyhodnocování přítomnosti
registrované látky je třeba postupovat podle § 2 naří-
zení vlády č. 368/2003 Sb. Příloha č. 3 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. upravuje způsoby a metody zjišťová-
ní a vyhodnocování ohlašovaných látek. Přípustnými
jsou měření, výpočet a expertní odhad a to v pořadí,
v jakém jsou uvedeny. K zjištění obsahu znečišťující
látky může uživatel registrované látky použít údaje,
které shromažďuje podle zvláštních právních předpi-
sů (viz § 25 odst. 1 zákona o integrované prevenci).

73. Spadají pod ohlašovací povinnost ohlašo-
vané látky obsažené pouze v technologic-
kých odpadech nebo i v odpadech vzniklých
např. v administrativě a údržbě správních
objektů (např. vyřazené elektrospotřebiče,
Ni-Cd baterie, zářivky, olověné akumuláto-
ry z automobilů), které nevznikají v rámci
technologických částí provozu?

V otázce ohlašování látek dle nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., zejména pak odpadů do IRZ jako
přenosů mimo provozovnu, je nutno rozlišovat, zda
konkrétní odpad vzniká jako odpad přímo související
s výrobním procesem či nikoli.

Co se týče ohlašování odpadů je nutné zdůraznit, že
chemické látky budou sledovány u odpadů, které vzni-
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IV. Ohlašování
přenosů, vybra-
né příklady

70. V přílohách č. 1 a č. 2 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. je uveden jenom jeden
seznam ohlašovacích prahů mimo provo-
zovnu, který je shodný pro odpady
a odpadní vody. V příloze č. 4 je v tabul-
kách pro oba druhy přenosů uvedeno: "pro
jednotlivé ohlašované látky v množství
shodném nebo přesahujícím ohlašovací
práh stanovený přílohou č. 1 a č. 2 k tomu-
to nařízení". Co to znamená?

V IRZ rozlišujeme ohlašování emisí a přenosů ohla-
šovaných látek. Ohlašovací práh pro emise do vody
je ohlašovací práh pro látky vypouštěné do povrcho-
vých nebo podzemních vod, která je současně závad-
nou látkou, nebo je obsažena v odpadních vodách
vypouštěných do kanalizace, která není zakončena
čistírnou odpadních vod. Ohlašovací práh látky mimo
provozovnu je ohlašovacím prahem látky obsažené
v odpadech nebo odpadních vodách vypouštěných
do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod
umístěnou mimo provozovnu.

Dle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. je uži-
vatel registrované látky povinen zjistit, zda je v pro-
vozovně zpracovávána nebo produkována ohlašova-
ná látka, jejíž množství v emisích anebo přenosech je
vyšší nebo shodné s ohlašovaným prahem. Dále dle
§ 2 odst. 4 uživatel registrované látky zjišťuje
a vyhodnocuje množství ohlašované látky:

a) způsobem a podle metody stanovené v integrova-
ném povolení

b) nejedná-li se o zařízení dle § 2 písm. a) zákona
o integrované prevenci, nebo neobsahuje-li integro-
vané povolení konkrétní způsob a metodu zjišťování
a vyhodnocování, způsobem podle příslušných práv-
ních předpisů a

c) nejde-li o případy podle písmene a) nebo b), způ-
sobem podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

71. Naše skládka (případně i jiné zařízení)
podléhá ohlašovací povinnosti ohledně
emisí metanu do ovzduší (resp. z jiného
důvodu). Máme právo označit hlášení
o produkci a nakládání s odpady za utajo-
vanou skutečnost?
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76. Naše společnost provozuje skládku nebez-
pečných odpadů – týká se nás IRZ, pokud
na skládce ukládáme azbest? Případně
pokud: a) původcem odpadu byla jiná spo-
lečnost, b) původcem odpadu byla naše
společnost (výsledek demolice starých
budov).

Pro skládku nebezpečných odpadů je dána povinnost
ohlašovat do IRZ neboť se jedná o „provozovnu“ ve
smyslu nařízení vlády č. 368/2003 Sb., a v rámci její-
ho provozování jsou „zpracovávány“ látky uvedené
v příloze č. 1 tohoto nařízení.

V případě skládek je třeba se zaměřit zejména na:

- emise do ovzduší,

- emise do vody a půdy – pouze jako havarijní emise
nebo v případě provozování vlastní ČOV,

- přenosy – jako odpadní vody ze skládek čištěné
mimo provozovnu.

Azbest se ze skládek může uvolňovat ve formě azbes-
tových vláken jako emise do ovzduší. Tento typ emisí
(tzv. fugitivní emise) není, ale z hlediska IRZ sledován.
Při správném provozování skládky by emise azbestu
do ovzduší neměly být významné (ohlašovacím pra-
hem pro ohlašování do IRZ je 1 kg azbestu ročně).

Pro provozovatele skládky, na které dochází k ukládá-
ní odpadu s obsahem azbestu není tedy vzhledem
k IRZ podstatné, kdo je původcem odpadu, ale co
nejpřesnější zmapování emisní situace v dané provo-
zovně – skládce.

77. Žádáme o výklad pojmu „přenos“ (ve
smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrova-
né prevenci) pro IRZ. Naše společnost
ukládá na vlastní skládku nebezpečných
odpadů odstraňované odpady vznikající
z činnosti své provozovny. Tyto odpady
obsahují látky z přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. Skládka je nedílnou sou-
částí provozovny.

V první řadě je třeba se zaměřit na pojem „ohlašova-
cí práh mimo provozovnu“, který je v nařízení vlády
definován jako „ohlašovací práh látky v odpadech
nebo odpadních vodách vypouštěných do kanalizace
zakončené čistírnou odpadních vod umístěnou mimo
provozovnu“. Přenos je tedy přesun látky evidované
v IRZ v odpadu nebo odpadních vodách mimo pro-
vozovnu, která je definována jako soubor souvisejí-
cích technologických nebo technických jednotek
nacházejících se v jednom provozu.

Pokud tedy producent odpadu ukládá odpad, který
obsahuje látku evidovanou v IRZ ve své provozovně
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kají přímo, nebo v přímé souvislosti s činností provo-
zovaných technických nebo technologických jednotek.
Odpady vzniklé při administrativě a údržbě správních
objektů nejsou z hlediska ohlašování do IRZ považová-
ny za odpady vzniklé při činnosti technických nebo
technologických jednotek. Pokud tedy odpad nevzniká
v přímé souvislosti s výrobní činností není třeba
u tohoto odpadu zjišťovat a vyhodnocovat množství
ohlašovaných látek a případně ohlašovat do IRZ.

74. Spadá pod povinnost ohlašování do inte-
grovaného registru znečišťování (při dosa-
žení či překročení ohlašovacích prahů)
společnost, která provádí sběr a výkup
odpadů (resp. provozuje zařízení ke sběru
a výkupu odpadů) od původců odpadů
a bez další úpravy tyto odpady dále předá-
vá oprávněným osobám, které provozují
zařízení k odstraňování odpadů (skládky,
spalovny, kompostárny apod.)? 

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší se stanove-
ným ohlašovacím prahem, uvedeným v příloze č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném regi-
stru znečišťování. 

Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, které slouží
pouze ke sběru a výkupu odpadů a v němž nedochá-
zí k jakékoli technologické operaci s odpadem při níž
by byly produkovány látky evidované v IRZ nespadá
pod ohlašovací povinnost do IRZ. 

Jiná situace ovšem nastává pokud je zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů spojeno (přímo souvisí)
se zařízení na odstraňování nebo zpracování odpadů
(skládka, spalovna, recyklační linka, kompostárna).
U těchto zařízení podle typu technologie zpracování
nebo odstraňování odpadů je možné předpokládat
produkci emisí (případně i přenosů) některé z látek
evidovaných v IRZ.

75. Má ohlašovací povinnost společnost prová-
dějící separovaný stacionární a mobilní
sběr nebezpečných složek komunálních
odpadů od občanů?

Pro takovouto společnost platí obecné podmínky, které
musí splňovat, aby se na ni ohlašování do IRZ vztaho-
valo, tj. musí být uživatelem registrované látky a množ-
ství ohlašované látky v emisích nebo přenosech musí
být shodné nebo vyšší s ohlašovacím prahem.

Pokud tedy společnost dále manipuluje s odpadem
a při této činnosti produkuje ohlašované látky v emi-
sích do ovzduší, vody, půdy, nebo v přenosech
v množství shodném nebo vyšším s ohlašovacími
prahy, vztahuje se na ní povinnost ohlašovat do IRZ.
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z odpadu apod.), které pak předávám
k dalšímu využití jako kovový odpad. Jsem
v tomto případě uživatelem registrované
látky podle § 2 zákona a podléhám povin-
nosti ohlašování do IRZ při dosažení nebo
překročení ohlašovacího prahu látky
v odpadech?

IRZ sleduje i přesun ohlašovaných látek v odpadech.
Chemické látky v odpadech musí uživatel registrované
látky sledovat, pokud odpady s obsahem ohlašované
látky vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činnos-
tí technických nebo technologických jednotek.

Zařízení, které slouží pouze ke sběru, výkupu a třídě-
ní odpadů a v němž nedochází k jakékoli technologic-
ké operaci s odpadem, při níž by byly produkovány
látky evidované v IRZ, nespadá pod ohlašovací
povinnost do IRZ.

Jiná situace ovšem nastává pokud je zařízení ke
sběru nebo výkupu odpadů spojeno (přímo souvisí)
se zařízením na odstraňování nebo zpracování odpa-
dů (skládka, spalovna, recyklační linka, kompostár-
na). U těchto zařízení podle typu technologie zpraco-
vání nebo odstraňování odpadů je možné
předpokládat produkci emisí (případně i přenosů)
některé z látek evidovaných v IRZ

80. Spadá odpad (např. zbytky cínu, zaschlé
pájecí kapaliny) vznikající při nevýrobní
činnosti (pájení cínem při opravách) pod
ohlašovací povinnost do IRZ (jako slouče-
niny organocínu)?

Pro oblast ohlašování chemických látek v odpadech
je nutné zdůraznit, že chemické látky budou sledová-
ny u odpadů, které vznikají přímo, nebo v přímé sou-
vislosti s činností provozovaných technických nebo
technologických jednotek. Odpad vznikající údržbou
a opravou výrobních zařízení je z hlediska ohlašová-
ní do IRZ považován za vyprodukovaný činností
technické nebo technologické jednotky.

Pokud společnost produkuje zbytky cínu (sloučeniny
organocínu), jako odpad vznikající při činnosti nebo
v souvislosti s činností technických nebo technolo-
gických jednotek, je z hlediska ohlašování do IRZ
tento odpad relevantní a je třeba jeho složení sledo-
vat, vyhodnocovat a v případě dosažení či překroče-
ní ohlašovacího prahu ohlašovat.

81. Podléhá dodavatel sanačních prací –
odstranění azbestové nebo jiné zátěže –
povinnosti ohlašování látky podle nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. v přenosech v odpa-
du při překročení ohlašovacího prahu látky
v odpadech na výstupu? Jedná se o odstra-
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a nedochází k jakémukoli přesunu ohlašovaných
látek mimo provozovnu, není sledování ohlašova-
ných látek v rámci přenosů v IRZ relevantní. Nicmé-
ně skládka je v takovém případě nedílnou součástí
provozovny a je tedy třeba se zaměřit na možné
emise ohlašovaných látek do ovzduší, vody případně
půdy při jejím provozu. Pokud je ovšem odpad obsa-
hující látky ohlašované do IRZ předáván na skládku,
která leží mimo provozovnu, je nutné odpad sledovat
a v případě dosažení nebo překročení ohlašovacího
prahu mimo provozovnu, provést ohlášení do IRZ.

78. Započítávají se při ohlašování do IRZ (do
přenosů) i druhotné suroviny? Konkrétně
naše společnost zpracovává (lisováním,
taháním, cvikáním) velké množství mosazi
pro výrobu polotovarů. Máme uvádět měď
a zinek z odpadní mosazi do IRZ? Podobný
případ je u odpadu olověné strusky, která
vzniká při tavení a zpracování olova na
polotovary. Mosaz i olověná struska se
předává oprávněným firmám k využití jako
druhotná surovina.

IRZ sleduje i přesun ohlašovaných látek v odpadech.
Chemické látky v odpadech musí uživatel registrované
látky sledovat pokud odpady s obsahem ohlašované
látky vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činnos-
tí technických nebo technologických jednotek. 

Z uvedeného vyplývá, že v rámci Vaší činnosti vzniká
určité množství odpadní mosazi, kterou předáváte
jako odpad k využití dalšímu subjektu. Tímto je
naplněna definice přenosu a je tedy zapotřebí sledo-
vat obsah ohlašovaných látek v odpadu. Pokud
dosáhnete nebo překročíte daný ohlašovací práh,
musíte ohlásit požadované údaje do IRZ (zároveň je
nutné pečlivě sledovat i emise do ovzduší, vody
popřípadě půdy).

Olověná struska je směsný odpad. V případě, že vzni-
ká směsný odpad, který kromě ohlašované látky
obsahuje ještě i jiné součásti, je nutné do IRZ ozna-
movat pouze obsah ohlašované látky. Ke zjištění
a vyhodnocení množství ohlašované látky jsou sta-
noveny v nařízení vlády přípustné postupy. Ve Vašem
případě, kdy vzniká struska s obsahem olova, je
nutné pro IRZ uvádět pouze olovo (případně další
látky, které struska obsahuje, pokud se vyskytují
v seznamu ohlašovaných látek do IRZ). Nejpravděpo-
dobnějším postupem, který bude použit, bude výpo-
čet nebo expertní odhad. Informaci o tom, do jakého
zařízení strusku předáváte, na formuláři pro IRZ rov-
něž uvádíte. Povinnosti dle § 22 zákona č. 76/2002
Sb. se vztahují i na odpady určené k využití.

79. Jsem provozovatel zařízení k využívání
odpadu. Při provozu zařízení separuji
barevné kovy (jako nežádoucí příměs odpa-
du nebo jako zájmovou složku vytěžovanou
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Nutno zdůraznit, že se sledují výstupní údaje za pro-
vozovnu, tedy soubor souvisejících technických nebo
technologických jednotek. Pro porovnání s ohlašova-
cími prahy je nutné znát roční hmotnostní množství
ohlašovaných látek ve Vámi uvedených přenosech
(odpadní směsi rozpouštědel) případně emisích.

Pro danou výrobu je nutné se zaměřit také na emise do
ovzduší a vody. U tohoto typu výrob by se mohlo jed-
nat zejména o sledování NMVOC tedy nemethanových
těkavých organických sloučenin v emisích do ovzduší.

Pokud nedochází k překračování ohlašovacích prahů
v žádném z uvedených případů, ohlašování do IRZ se
vás netýká. Nicméně Vám, jako uživateli registrované
látky, je stanovena povinnost vést evidenci ohlašova-
ných látek podle vyhlášky č. 572/2004 Sb.

83. Naše společnost provádí čištění a následně
vypouští důlní vody z činných, likvidova-
ných nebo opuštěných dolů. Tato voda je
přiváděna na čistírny důlních vod, kde jsou
z ní odstraňovány kontaminanty (typicky:
U, 226Ra, Fe, Zn, Mn, As, Ni, popřípadě
další) na úroveň požadovanou vodoprávním
úřadem. Na vypouštění jsou vydána roz-
hodnutí o stanovení podmínek pro vypouš-
tění důlních vod podle § 40 zákona
č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Kaly vzniklé
při čištění důlních vod jsou používány
k sanaci odkališť ve správě naší organiza-
ce, po těžbě a úpravě uranových a polyme-
talických rud. Jsme uživatelem registrova-
né látky a platí pro nás ohlašovací
povinnost podle tohoto zákona?

Otázka vztahující se ke zpracovávání důlních vod je
velmi specifická s ohledem na charakter těchto vod.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostné-
ho bohatství (horní zákon) definuje v § 40 důlní vody
jako: „všechny podzemní, povrchové a srážkové
vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových
důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo
průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží nebo
boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až
do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami“.

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší než je stano-
vený ohlašovací práh v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb. Definice uživatele registrované látky je
při striktním výkladu při čerpání důlní vody naplněna.

V souvislosti s emisemi do vody je ovšem důležitým
pojmem ohlašovací práh látky pro emise do vody (§
1 odst. 3 nařízení vlády č. 368/2003 Sb.). Je to ohla-
šovací práh látky vypouštěné do povrchových nebo
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nění azbestocementových desek v místě
zatížené stavby, práce jsou prováděny
v kontrolovaném pásmu izolovaném proti
úniku azbestového prachu mimo kontrolo-
vané cesty – výduchy nucené ventilace
opatřené protiprašnými filtry. Odpad
z demolice je na místě převzat do vlastnic-
tví provozovatele a dopraven nejkratší ces-
tou na vhodnou koncovku.

Ohlašovací povinnost do IRZ v případě odpadů vzni-
ká, pokud jsou v nich předávány ohlašované látky
v množství shodném nebo vyšším než je stanovený
ohlašovací práh (mimo provozovnu). Ne všechny
odpady produkované z provozovny je nicméně třeba
sledovat a analyzovat. Chemické látky budou sledo-
vány u odpadů, které vznikají přímo nebo v přímé
souvislosti s činností provozovaných technických
nebo technologických jednotek. 

Popisovaný případ je rekonstrukce budovy za účelem
odstraňování azbestocementových desek ze zatížené
stavby. Odpad tedy vzniká při této rekonstrukci
(sanaci) a nikoli při činnosti technických nebo tech-
nologických jednotek. Takto vzniklý odpad není pova-
žován za odpad vzniklý z činnosti technických nebo
technologických jednotek a proto ho není nutné
z hlediska IRZ analyzovat. 

Dodavatel sanačních prací nepodléhá ohlašovací
povinnosti, neboť odpad je stále majetkem provozo-
vatele a nikoli dodavatele sanačních prací.

82. Jsme společnost, která v jedné z našich
provozoven vyrábí nátěrové hmoty a ředid-
la. Pro výrobu těchto produktů používáme
(kromě lakového benzínu, izobutanolu
a acetonu) xylen a toluen – ohlašované
látky do IRZ. Tyto látky se vyskytují
i v odpadech z výplachu sudů z výroby ředi-
del. Potřebuji vědět, zda jsme povinni po-
dávat hlášení do IRZ, když se jedná
o odpad směsi rozpouštědel.

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší než je stano-
vený ohlašovací práh v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.

Pro potřeby IRZ je třeba důsledně oddělit hmotnost-
ní množství dané látky v emisích do ovzduší, v emi-
sích do vody, v emisích do půdy a v přenosech (pří-
padně v havarijních emisích). Látky sledované
v přenosech jsou látky v odpadech nebo odpadních
vodách vypouštěných do kanalizace zakončené čis-
tírnou odpadních vod umístěnou mimo provozovnu.
Pro látky v přenosech je relevantní ohlašovací práh
mimo provozovnu.
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a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší se stanove-
ným ohlašovacím prahem.

V případě, který popisujete je nutno kaly z vlastní čis-
tírny odpadních vod považovat za odpad, který vzni-
ká v přímé souvislosti s činností výrobních jednotek,
neboť na tuto čistírnu jsou mimo jiné přiváděny
i vody z čištění a sanitace výrobního zařízení.

Z hlediska sledování a ohlašování do IRZ jsou pova-
žovány kaly z čistíren odpadních vod předávané ke
zpracování další oprávněné osobě považovány za
přenosy. V přenosech je nutno sledovat látky dle pří-
lohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., vyhodnoco-
vat jejich množství, a v případě dosažení nebo pře-
kročení ohlašovacích prahů tyto látky ohlašovat do
IRZ.

85. Vztahuje se na vyprodukovanou kejdu
některý z druhů emisí – do ovzduší, vody,
půdy nebo přenos mimo provozovnu pro
hlášení do IRZ? Nejsme vlastníky zeměděl-
ských pozemků, kejdu aplikujeme na
pozemky cizí na základě smluv s vlastníky.

V zemědělství povinnosti k IRZ podléhají zejména
velkochovy zvířat. Z látek, které jsou v IRZ sledová-
ny, budou pro velkochovy zvířat relevantní v oblasti
emisí do ovzduší např. amoniak (10 tun), oxid uhliči-
tý (100 000 tun), methan (100 tun), oxid uhelnatý
(500 tun), ale i další látky. Ke zjištění množství amo-
niaku uvolňovaného chovem do ovzduší je možné
použít výpočet stanovený v nařízení vlády
č. 353/2002 Sb. (chovatelé, kterým krajský úřad
schválil zavedení zásad správné zemědělské praxe,
a kteří zároveň používají technologie snižující množ-
ství amoniaku v emisích do ovzduší, mohou vypočte-
né hodnoty tohoto plynu snížit – podle bodu 8 naří-
zení vlády č. 353/2002 Sb.). Údajem, s nímž se
porovnává ohlašovací práh, a který podnik (pokud
tento práh dosáhne nebo překročí) hlásí do IRZ, je
součet všech emisí daného plynu do ovzduší z celé
zemědělské provozovny.

Stejně tak, se jako součet za celý podnik, budou uvá-
dět případné emise škodlivých látek do vody, půdy
a přenosy. V zemědělské výrobě se sčítají všechny
emise ohlašovaných látek ze všech potenciálních
zdrojů, tedy z hal s drůbeží, stájí prasat i skotu, skla-
dů, jímek, silážních jam a hnojišť. Zemědělské provo-
zovny obecně se dále musí soustředit na sledování
emisí ohlašovaných látek do vody a půdy.

Pro zemědělské provozovny je zvlášť důležité specifi-
kovat především pojem emise do půdy a přenosy.
Ohlašovací práh pro emise do půdy je ohlašovací
práh látky vypouštěné do půdy nebo na půdu, která
je současně škodlivou látkou podle zákona o ochra-
ně zemědělského půdního fondu (§ 1 odst. 3 naříze-
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podzemních vod, která je současně závadnou látkou
(podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb.) nebo je obsaže-
na v odpadních vodách (podle § 38 zákona
č. 254/2001 Sb.) vypouštěných do kanalizace, která
není zakončena čistírnou odpadních vod. 

Podle popisovaného případu se důlní voda dekonta-
minuje v čistírně odpadních vod přímo v provozovně
a následně je vypouštěna přímo do recipientu (nejed-
ná se tedy o vypouštění odpadních vod do kanaliza-
ce nezakončené čistírnou odpadních vod). Dále,
podle § 39 vodního zákona: „závadné látky jsou látky,
které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod“. Z tohoto důvodu není naplněna definice ohla-
šovacího prahu pro emise do vody a ohlašovací
povinnost se pro emise do vody na Vás nevztahuje.
Pokud by ovšem důlní voda byla předávána na čistír-
nu odpadních vod mimo provozovnu (tzn. i jinému
vlastníkovi), pak je pro tento případ relevantní ohla-
šovací práh látky mimo provozovnu (§ 1 odst. 5 naří-
zení vlády č. 368/2003 Sb.).

V souvislosti s činností technických a technologic-
kých jednotek v celé provozovně je důležité se zabý-
vat rovněž emisemi do ovzduší, emisemi do půdy
(zejména s ohledem na používání kalů z čistírny důl-
ních vod) a odpady, neboť integrovaný registr znečiš-
ťování pokrývá i problematiku sledování chemických
látek v odpadech (pokud v čistírně odpadních vod
vzniká čistírenský kal, který je předáván oprávněné
osobě ke zpracování, je nutné sledovat jeho chemic-
ké složení; pokud je ovšem zpracováván přímo v pro-
vozovně není definice přenosu naplněna).

84. Naše společnost má jako hlavní výrobní
činnost porážku zvířat, bourání masa
a výrobu uzenin. Při odborném posuzování
odpadů z hlediska přenosů mimo provozov-
nu jsme kaly z vlastní čistírny odpadních
vod neklasifikovali jako odpad, který vzni-
ká přímo nebo v přímé souvislosti s čin-
ností technologických jednotek a neprová-
děli jsme tedy u nich zjišťování
a vyhodnocování ohlašovaných látek.
Důvodem k tomuto rozhodnutí bylo složení
odpadních vod, ze kterých čistírenský kal
vzniká, tj. 1) odpadní vody z hygieny
a sanitace výrobních a nevýrobních prostor,
2) odpadní vody splaškové ze sociálních
zařízení, úklidu šaten a kanceláří, 3)
odpadní vody z provozu myček nákladních
automobilů. Veškeré živočišné odpady
z výrobních procesů jsou shromažďovány
a likvidovány odděleně. Je uvedená klasifi-
kace čistírenského kalu z hlediska IRZ
správná?

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
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86. Ohlašují se pouze emise vypouštěné komí-
nem?

Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 356/2002 Sb.:

- fugitivní emise je vnášení znečišťujících látek do
životního prostředí, kdy nelze měřením určit všechny
veličiny nutné k výpočtu hmotnostního toku. Tento
pojem zahrnuje zejména emise látek uvolňované do
atmosféry okny, dveřmi, větracími průduchy
a podobnými otvory, netěsnostmi rozvodů a armatur
a veškeré emise vznikající při provozu zdrojů z volné-
ho prostranství.

- odpadní plyn je plyn s obsahem znečišťujících látek,
který je odváděn nebo který uniká do venkovní
atmosféry ze zdrojů znečišťování; jsou to zejména
spaliny, odpadní vzdušina, technologické odplyny,
případně jiné plynné látky.

Pro ohlášení do IRZ (za rok 2005) jsou relevantní
pouze emise znečišťujících látek, které unikají do ovz-
duší jako odpadní plyny. Fugitivní emise nejsou za
rok 2005 brány v úvahu.

87. Je správný předpoklad, že v případě sklá-
dek odpadů by se ohlašování týkalo přeno-
sů do ovzduší a vody, tedy emisí metanu
a průsakových vod?

Provozovateli skládky odpadů je dána povinnost ohla-
šovat do IRZ, neboť se jedná o „provozovnu“ ve
smyslu nařízení vlády č. 368/2003 Sb. a v rámci její-
ho provozování jsou v emisích nebo přenosech pro-
dukovány látky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

V případě skládek je třeba se zaměřit zejména na
emise do ovzduší, emise do vody a půdy (především
jako havarijní emise nebo v případě provozování
vlastní ČOV), přenosy (jako odpadní vody ze skládek
čištěné mimo provozovnu).

1. Emise do ovzduší – u emisí do ovzduší budou sle-
dovány emise přímo z odplyňovacích studní a vrtů,
flér nebo kogeneračních jednotek. V úvahu nebudou
brány fugitivní emise (biooxidační filtry). Prahové
hodnoty budou pravděpodobně překračovat CH4,
CO2, polétavý prach. Další emitované plyny mohou
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ní vlády č. 368/2003 Sb.). V konkrétním případě
kejdy, která spadá (pokud není dále upravována) pod
statková hnojiva (§ 2 písm. b) zákona č. 156/1998
Sb. ve znění pozdějších předpisů), se nepředpokládá,
že by byla škodlivou látkou, a proto se zapravování
kejdy na půdu nepovažuje za emisi do půdy. Hnojení
vlastních či pronajatých pozemků není považováno
za emisi do půdy a z hlediska IRZ není tudíž ani sle-
dováno.

Jestliže je kejda předávána ke zpracování dalšímu
podnikatelskému subjektu, je důležité, jakým způso-
bem je vykazována. Pokud je předávána jako hnojivo,
nespadá pod pojem „přenos“ a původce kejdy není
povinen složení kejdy sledovat. Pokud by byla předá-
vána jako odpad, potom by se naplnila definice pře-
nosu a bylo by nutné kejdu analyzovat na přítomnost
látek evidovaných v IRZ. Postup při zjišťování
a vyhodnocování ohlašovaných látek specifikuje § 2
odst. 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Dojde-li v pře-
nosech k dosažení nebo překročení prahových hod-
not u některé z ohlašovaných látek, je uživatel regi-
strované látky povinen nahlásit tyto údaje do IRZ.
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V. Další příklady
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ovzduší případně v přenosech. Uvedená hodnota dle
protokolu o autorizovaném měření je 200 kg tetra-
chlorethylenu v emisích do ovzduší za rok. V tomto
případě tedy není dosaženo ohlašovacího prahu
a povinnost ohlašování do IRZ se na Vás nevztahuje,
neboť fugitivní emise nejsou pro ohlašování do IRZ
za rok 2005 uvažovány.

Mimo emise do ovzduší je ovšem nutné vzít v úvahu
také odpady znečištěné tetrachlorethylenem, neboť
IRZ pokrývá i sledování přenosu chemických látek
v odpadech („ohlašovací práh mimo provozovnu“).
Chemické látky dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb., jsou sledovány u odpadů, které
vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností
provozovaných technických nebo technologických
jednotek. Pro PER je uvedena hodnota ohlašovacího
prahu mimo provozovnu 1000 kg/rok.

Uživatel registrované látky, i když nedosahuje ohlašo-
vacích prahů, musí pro ohlašované látky, které se
vyskytují v provozovně vést evidenční listy podle
vyhlášky č. 572/2004 Sb.

89. Z jednorázového měření našich zdrojů zne-
čišťování ovzduší plyne, že obsah arsenu je
pod mezí stanovitelnosti. V protokolu je
sice uveden i hmotnostní tok, ale také ve
formátu < xxxx mg/hod. Pokud toto číslo
vynásobíme počtem provozních hodin za
rok dostaneme cca 23 kg. Ohlašovací práh
pro arsen a jeho sloučeniny je 20 kg. Jsme
povinni tuto hodnotu uvádět v hlášení, když
vlastně vycházíme z nejistého čísla? Jak
máme postupovat v podobných případech,
kdy z jednorázového měření škodlivin vyjde
výsledek pod mezí stanovitelnosti?

Jestliže z jednorázového měření emisí vyplyne, že
ohlašovaná látka se v emisích vyskytuje v tak malém
množství, že ji nelze stanovit, nelze z tohoto údaje
vycházet při výpočtu ročního množství ohlašované
látky. 

Je-li ale v protokolu o měření uvedena konkrétní hod-
nota hmotnostního toku pro danou látku, je třeba
tuto hodnotu použít k výpočtu celkového ročního
množství dané látky. Jsou-li k dispozici hodnoty
z více měření za určité časové období, použije se
k výpočtu aritmetický průměr z těchto hodnot.
Vypočtenou hodnotu je poté nutné porovnat s pří-
slušným hmotnostním prahem a v případě dosažení
nebo překročení prahové hodnoty ohlásit do IRZ.

90. Spadá pod ohlašování do IRZ odtok
(vypouštění) důlních vod ze starých důlních
děl – důlní voda samovolně vytéká z důl-
ních děl do vodoteče? Emisní a následně
i imisní limity nepřekračují hodnoty uvede-
né v nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

být NOx a SOx. Ve speciálních případech CO, hexach-
lorbenzen, dioxiny, polycyklické aromatické uhlovo-
díky, chlor a anorganické sloučeniny, fluor a anorga-
nické sloučeniny, případně další látky dle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Je nutno upozornit na
skládky, které mají otevřené odplyňovací věže. Ty
mohou být poměrně významným zdrojem CH4. Uza-
vřením těchto věží lze tyto emise značně snížit. V pří-
padě spalování na flérách nebo v kogeneračních jed-
notkách jsou hodnotou sledovanou pro IRZ emise
plynů opouštějících tato zařízení (většinou tedy CO2,
ale nutno vyloučit přítomnost např. těžkých kovů, pří-
padně dalších látek dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.).

2. Emise do vody a půdy – v převážné většině přípa-
dů by nemělo docházet k únikům průsakových vod
z tělesa skládky do okolní půdy nebo do podzemní či
povrchové vody. Skládkám bývá uložena povinnost
monitorovat referenční vrty, popřípadě kvalitu
povrchových vod poblíž skládky. Tyto hodnoty lze
pak využít k prokázání toho, že ke zmíněným únikům
do vody nebo do půdy nedochází.

3. Přenosy – u přenosů, které se týkají skládkových
průsakových vod dále předávaných na ČOV umístě-
nou mimo provozovnu, je třeba alespoň jedním roz-
sáhlejším rozborem (vzhledem k příloze č. 1 nařízení
vlády č. 368/2003 Sb.) identifikovat látky, u nichž by
mohlo docházet k překračování ohlašovacích prahů
(např. AOX, chloridy,…). Vztažením k celkovému
množství průsakových vod opouštějících danou pro-
vozovnu za rok, pak stanovit hodnoty látek ve vodách
v kg/rok a tyto porovnat s ohlašovacími prahy. Moni-
torování průsakových vod vyplývá mimo jiné také
z povinností, které zakládá složková legislativa. V pří-
padě skládkového plynu předávaného k dalšímu
využití v kogenerační jednotce jiné osobě není tento
plyn považován za odpad, a z hlediska IRZ tedy nej-
sou sledovány látky dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.

88. Má naše společnost povinnost ohlásit
látku: CAS 127-18-4 tetrachlorethylen
(PER), s ohlašovacím prahem emise do
ovzduší 2000 kg/rok, v případě, že jsme za
rok 2005 nakoupili 3000 kg látky, do ovzdu-
ší se (dle protokolu o autorizovaném měře-
ní) uvolní 200 kg a fugitivními emisemi se
uvolní zbytek?

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší než je stano-
vený ohlašovací práh v příloze č. 1 nařízení vlády
č. 368/2003 Sb.

Jako údaj ohlašovaný do IRZ v tomto případě připa-
dá v úvahu množství tetrachlorethylenu v emisích do



sech (ohlašovací práh mimo provozovnu), je třeba
provést kontrolu zda v některém z těchto center
nedosahujete nebo nepřekračujete ohlašovací prahy
uvedené pro jednotlivé ohlašované látky. Pokud ano,
potom by Vám za ta regionální centra, ve kterých by
došlo k překročení ohlašovacího prahu, vznikla ohla-
šovací povinnost.

93. Je povinen ohlašovat údaje do IRZ i původ-
ce stavebního odpadu s obsahem azbestu,
který vznikl při rekonstrukci objektu,
v němž původce odpadu provozuje napří-
klad dřevovýrobu? V minulosti obsahovaly
azbestové krytiny (eternity) až 40% azbes-
tu. Tzn., že již ten, kdo demontuje 25 kg
azbestové krytiny, by byl povinen ohlašovat
údaje do IRZ, přestože se jedná o odpad
vznikající nárazově a nemá přímou souvi-
slost s provozem technické či technologic-
ké jednotky.

Ohlašované látky budou sledovány u odpadů, které
vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností
provozovaných technologických nebo technických
jednotek. 

Odpad, který vzniká např. při rekonstrukci budov
(okapy, sutě, vodovodní potrubí, plastové odpady),
není z hlediska ohlašování do IRZ považován za
vzniklý činností technických jednotek a tedy není
relevantní pro IRZ. Pokud tedy při běžné údržbě
budov vznikají odpady, není třeba tyto odpady ve
spojitosti s integrovaným registrem znečišťování
analyzovat a množství látek v nich obsažených pří-
padně ohlašovat do IRZ.

Odpad vznikající údržbou a opravou výrobních zaří-
zení však je z hlediska ohlašování do IRZ považován
za vyprodukovaný činností technické nebo technolo-
gické jednotky, a proto je také relevantní pro ohláše-
ní do IRZ. Podobným případem jako je tomu u azbes-
tu (tj. rozlišení odpadu vznikajícího přímo při výrobě
nebo v přímé souvislosti s výrobou a odpadu ostat-
ního) budou rozpouštědla a oleje.

94. Spadáme pod IRZ, pokud překračujeme
ohlašovací práh perchlorethylénu, který
používáme k mytí výrobního zařízení?
Vzhledem k tomu, že jej používáme pouze
k mytí zařízení, nespadáme pod vyhlášku
č. 355/2002 Sb. Přesto emise vznikají – lze
předpokládat, že veškeré množství se
dostane do ovzduší (přesné použití: použí-
vá se k mytí strojních součástek zařízení
při údržbě – ložiska apod., a dále k mytí
válců na papírenském stroji). Roční spotře-
ba perchlorethylénu je asi 20 000 kg.

Jako údaj ohlašovaný do IRZ by v tomto případě při-
padalo v úvahu množství perchlorethylénu v emisích
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Pokud důlní voda vytéká samovolně do vodoteče
a její kontaminace není způsobena činností Vámi pro-
vozovaných technických nebo technologických jed-
notek, není pro Vás ohlašování do IRZ relevantní.

91. Naše společnost je provozovatelem střed-
ního zdroje znečišťování – čerpací stanice
pohonných hmot. Na základě zákona
o ochraně ovzduší odevzdáváme oznámení
o poplatku za znečišťování ovzduší. Toto
oznámení předáváme územně příslušnému
správnímu orgánu a jednu kopii též přísluš-
nému OI ČIŽP. Žádám Vás o informaci, zda
pro nás vyplývají z IRZ ještě jiné povinnos-
ti. Celková emise těkavých organických
látek (VOC) z čerpací stanice činí
700,8 kg/rok.

Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší se stanove-
ným ohlašovacím prahem.

Prahovou hodnotou pro ohlašování do IRZ je v přípa-
dě NMVOC 100 000 kg/rok v emisích do ovzduší.
Z hlediska této skupiny látek pro Vás tedy povinnost
ohlašovat do IRZ nevyplývá. Je nutné ovšem provést
důkladnou kontrolu i dalších látek podle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 368/2003 Sb.

92. Naše společnost pokrývá plynovody rozsá-
hlou oblast (několik krajů). Tyto plynovody
jsou vzájemně propojeny (zokruhovány).
Působnost je přitom rozdělena plošně do
regionálních center (nelze však říci, že
jedno regionální centrum je jeden provoz)
a tato centra provádí evidenci emisí meta-
nu z plynovodů v příslušné oblasti, kterou
spravují. Jak lze v tomto případě definovat
provozovnu? Jako celou naši společnost,
nebo její regionální centra? Nebo neprová-
dět hlášení vůbec, neboť nelze plynovodní
síť rozdělit na provozy a emise metanu se
v podstatě vyskytují rozptýleny po celé
oblasti působnosti?

Ohlašovací povinnost do IRZ je vázána vždy na pře-
sně geograficky lokalizovatelnou provozovnu. Síť
plynovodních potrubí nelze z hlediska IRZ jako pro-
vozovnu definovat. Dále je nutné zdůraznit, že v pří-
padě samotných plynovodních potrubí připadají
v úvahu, co se týká emisí do ovzduší, pouze tzv. fugi-
tivní emise, které ovšem nejsou z hlediska IRZ proza-
tím sledovány. Povinnost ohlašovat do IRZ se tedy
na emise methanu z plynovodní sítě nevztahuje.

Pokud ovšem v rámci regionálních center provozuje-
te například zdroje emisí ohlašovaných látek do ovz-
duší (spalovací zařízení atd.), do vody nebo v přeno-
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IRZ. Nezměněny zůstávají povinnosti plynoucí pro
Vás z ostatních právních předpisů.

96. Otázka se týká odlehčovacích komor na
stokové síti. Všechny odlehčovací komory
na naší stokové síti splňují předepsané
podmínky pro provoz (je splněn ředící
poměr), tzn. podle vyhlášky č. 293/2002
Sb. Se přelivné vody z těchto objektů nepo-
važují za odpadní vody. Těchto objektů je
na centrálním stokovém systému 130. Má
tedy naše společnost povinnost zjišťovat,
zda množství ohlašovaných látek překračují
ohlašovací prahy pro emise do vody?
Pokud ano, máme považovat za samostat-
ný zdroj znečišťování výpust z každé odleh-
čovací komory nebo celkový objem přeliv-
ných vod za celou stokovou síť?

Ohlašovací práh pro emise do vody je v nařízení
vlády č. 368/2003 Sb. definován jako ohlašovací
práh látky vypouštěné do povrchových nebo pod-
zemních vod, která je současně závadnou látkou,
nebo je obsažena v odpadních vodách vypouštěných
do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpad-
ních vod.

Pojmy závadná látka a odpadní voda jsou definovány
ve vodním zákoně (zák. č. 254/2001 Sb.). Závadné
látky jsou podle § 39 odst. 1 tohoto zákona: látky,
které nejsou odpadními ani důlními vodami a které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod. Odpadní vody jsou podle § 38 odst. 1 vodního
zákona: vody použité v obytných, průmyslových,
zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách,
zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají
po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu),
jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo
ze skládek odpadu.

Spojením těchto ustanovení dojdeme ke koncepci
IRZ a tedy k tomu, že smyslem není podchytit odpad-
ní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod. Ohla-
šovací povinnost se na vypouštění odpadních vod
z komunálních čistíren odpadních vod nevztahuje. 

Na odlehčovací komory (dešťové oddělovače), které
splňují nároky vyhlášky č. 293/2002 Sb. (§ 2 odst. 1
– za odpadní vody se v tomto případě nepovažují
vody z dešťových oddělovačů, pokud funkce oddělo-
vače splňuje podmínky stanovené vodoprávním úřa-
dem), se nevztahují požadavky nařízení vlády o inte-
grovaném registru znečišťování.

Čistíren odpadních vod se může ohlašování do IRZ
dotýkat zejména v oblasti produkce kalů. Kaly z čistí-
ren odpadních vod jsou podle zákona o odpadech
považovány za odpady. V IRZ jsou sledovány che-
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do ovzduší případně v přenosech. Pokud nejsou za
uplynulý rok k dispozici žádné hodnoty měření a jedi-
nou hodnotou, která je známá, je celková roční spo-
třeba perchlorethylénu, je nutno z tohoto údaje
vycházet. Vzhledem k uvedené hodnotě celkové roční
spotřeby perchlorethylénu – 20 000 kg máte povin-
nost ohlašovat do IRZ.

V případě znečištěného odpadního materiálu, případ-
ně prázdných obalů od perchlorethylénu, by pak byly
tyto údaje do IRZ uváděny jako přenosy, neboť ohla-
šované látky jsou sledovány u odpadů, které vznikají
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozova-
ných technických nebo technologických jednotek.
V tomto případě je odpad vzniklý čištěním výrobního
zařízení nutno za takový považovat.

95. Náš podnik (autolakovna) používající akry-
látové barvy a syntetické ředidlo pravidel-
ně podává hlášení malých zdrojů znečišťo-
vání ovzduší. Z bezpečnostních listů (pro
barvu a pro ředidlo) je patrné složení
a obsah jednotlivých látek. Nevím ale,
které z těchto látek a jejich množství, je
určující pro to, zda spadáme pod IRZ.
V příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003
Sb. jsem námi používané látky nenašel.
Pozn.: Autolakovna ročně spotřebuje
348,6 kg ředidla a 137,15 kg akrylátových
barev.

Na základě Vámi zaslaných bezpečnostních listů pro
akrylátové barvy a syntetická ředidla používaná ve
Vaší provozovně a doplňujících informací (ročně
spotřebovanému množství) lze sdělit následující:
akrylátové barvy a syntetická ředidla jsou zařazena
pod položku č. 7 seznamu ohlašovaných látek –
nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC
– Jedná se o jakoukoliv organickou sloučeninu nebo
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu,
která při teplotě 20°C (293,15 K) má tlak par 0,01
kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za kon-
krétních podmínek jejího použití, a která může v prů-
běhu své přítomnosti v ovzduší reagovat za spolupů-
sobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku
fotochemických radikálů). Hmotnostním prahem pro
emise do ovzduší je pro NMVOC 100 000 kg/rok.
U obou zmíněných látek je tenze par při 20°C vyšší
než 0,01 kPa (dle údajů z bezpečnostních listů těchto
látek 0,8 a 4,1 kPa). Jsou tedy řazeny do skupiny
NMVOC.

Dále je nutné zjistit, zda je překračován hmotnostní
práh NMVOC v emisích případně v přenosech za rok.
Pokud tomu tak není, nevzniká uživateli registrované
látky povinnost ohlašování do IRZ. Z Vámi uvede-
ných údajů o ročně spotřebovaném množství akrylá-
tových barev a ředidel vyplývá, že nemůže dojít k pře-
kročení ohlašovacích prahů, a proto pro uvedenou
provozovnu nevznikne ani povinnost ohlašovat do
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Rozhodujícími parametry pro vznik ohlašovací povin-
nosti do IRZ jsou: být uživatelem registrované látky
a zároveň produkovat v emisích či přenosech množ-
ství ohlašované látky shodné nebo vyšší než je stano-
vený ohlašovací práh. Stejně je tomu u tzv. havarij-
ních emisí (jednorázových nevýrobních emisí).

Ve Vašem případě, kdy nedochází za normálního pro-
vozu k dosažení či překročení ohlašovacích prahů,
ale ohlašovací práh bude překročen díky jednorázové
havarijní situaci, spadáte pod režim IRZ. Tj. jste
povinni po vyhodnocení informací z této havárie
ohlásit relevantní údaje do IRZ.

Nejsou-li veškerá data v současné době ještě vyhod-
nocena, a není-li tedy možné údaje do 15. 2. za daný
rok ohlásit, můžete využít možnosti požádat MŽP
o maximálně 60-ti denní odklad ohlašovací povin-
nosti. Povinnost ohlašovat do IRZ se na Vás tedy
vztahuje.

99. V seznamu ohlašovaných látek nejsou uve-
deny nepolární extrahovatelné látky (NEL).
Jak mají být vykázány emise z havarijního
úniku ropných látek, kde byly sledovány
NEL jako hlavní ukazatel znečištění?
V seznamu jsou pouze PAU, které byly sle-
dovány jako doplňující ukazatel znečištění.

V IRZ jsou sledovány a evidovány látky uvedené
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., v emi-
sích a přenosech, v případě, že u nich dojde k překro-
čení ohlašovacích prahů. V rámci toho jsou sledová-
ny i tzv. havarijní emise.

Nepolární extrahovatelné látky (NEL) jsou uhlovodíky
a jejich směsi (benzín, nafta, petrolej, další ropné
látky). Tento parametr není v příloze č. 1 k nařízení
vlády uveden. Je ale zřejmé, že v látkách zahrnutých
do souhrnného označení NEL se mohou vyskytovat
látky evidované v IRZ, proto je nutné vyhodnotit
(např. pomocí expertního odhadu) jaké látky a jaké
jejich množství při havárii uniklo.

Polyaromatické uhlovodíky mají stanovený ohlašova-
cí práh 5 kg/rok u emisí do vody a 50 kg/rok v pře-
nosech. V případě dosažení nebo překročení prahové
hodnoty je tedy třeba ohlásit požadované údaje do
IRZ.

100.Podléhá provozovatel dekontaminační plo-
chy povinnosti ohlašování množství látky
podle nařízení vlády č. 368/2003 Sb.?
Jedná se o zařízení, kde je přijímán odpad
s obsahem organických uhlovodíků, upra-
vován biodegradací a odesílán k využití
nebo odstranění na vhodnou koncovku bez
toho, že by technologií biologické úpravy
došlo k navýšení registrované látky oproti
vstupu.
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mické látky v odpadech (v tzv. přenosech mimo pro-
vozovnu). Pokud je tedy množství ohlašované látky
v odpadu (čistírenském kalu) za jeden kalendářní rok
shodné nebo vyšší než ohlašovací práh látky, vzniká
ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vztahují-
cí se k předávanému odpadu má producent odpadu
(ČOV).

97. Naše firma se zabývá chovem ryb v rybní-
cích. Aplikujeme do vody rybníků krmiva
pro ryby v podobě obilovin (pšenice, ječ-
men, žito, tritikale) a krmných směsí urče-
ných přímo pro ryby. Dále aplikujeme do
vodního prostředí hnojiva v podobě chlév-
ské mrvy případně kejdu. Organické látky
obsažené v těchto hnojivech slouží pro
tvorbu zooplanktonu a fytoplanktonu, který
je přirozenou potravou pro chované ryby.
Výše uvedené látky (krmiva, hnojiva)
samozřejmě obsahují fosfor, dusík a orga-
nický uhlík. Náš dotaz zní, zda se na nás
při aplikaci krmiv a hnojiv vztahuje ohlašo-
vací povinnost?

V případě přidávání živin do vody určených pro výži-
vu ryb nelze přidávání považovat za emisi do vody ve
smyslu nařízení vlády č. 368/2003 Sb. Ohlašovacím
prahem pro emise do vody se rozumí ohlašovací
práh látky vypouštěné do povrchových nebo pod-
zemních vod, která je současně závadnou látkou
(podle zákona o vodách) nebo je obsažena v odpad-
ních vodách (podle zákona o vodách) vypouštěných
do kanalizace, která není zakončena čistírnou odpad-
ních vod. Závadné látky jsou definovány jako látky,
které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod.

Není pravděpodobné, že by aplikací hnojiv a krmiv
docházelo k ohrožování jakosti povrchových a pod-
zemních vod, neboť by tím byly ohroženy i krmené
ryby. Povinnost ohlašovat do IRZ se tedy na tuto čin-
nost nevztahuje. Tento výklad je platný pouze pro
aplikaci krmiv pro ryby. Ostatní materiály aplikované
do vody a nespotřebovávané rybami by musely být
podle svého chemického složení dále individuálně
posouzeny.

98. Množství emisí (do vody i do ovzduší), pro-
dukovaných naší firmou, je pod ohlašova-
cím prahem při standardním procesu.
V minulém roce došlo v závodě ke konta-
minaci zeminy Cr+6, přičemž v této chvíli
s jistotou víme, že limit emisí do půdy byl
překročen. Vzhledem k probíhajícím prů-
zkumným pracím neumíme však ještě defi-
novat celkové množství. Náš dotaz zní, zda
se na naši firmu z důvodu této mimořádné
události vztahuje povinnost ohlášení do
IRZ?
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Předmětem činnosti Vámi popisované technologické
jednotky je biodegradace odpadů. Výstupem – z této
činnosti je upravený odpad. Biodegradací dojde ke
změně vlastností odpadu oproti vstupu. V průběhu
tohoto procesu mohou vznikat emise do ovzduší,
vody nebo půdy a přenosy. Pokud množství ohlašo-
vané látky v emisích nebo přenosech dosáhne nebo
překročí ohlašovací práh stanovený nařízením vlády
č. 368/203 Sb., příloha 1, vzniká Vám povinnost
ohlašovat tyto látky do IRZ.

Zařízení typu dekontaminačních či biodegradačních
ploch je nutné posuzovat v závislosti na konkrétním
typu zařízení. Může se jednat o zařízení typu kompos-
táren nebo zařízení na zneškodňování odpadů z prů-
myslových výrob (odstraňování ropných látek atd.).
V obou případech je nutný důkladný monitoring.
Monitoring je naprosto zásadní pro určení zda ohla-
šovací povinnost do IRZ vzniká nebo nevzniká.
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