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VII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 
Sb. 

 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. 
září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, 
které mají členské státy poskytovat pro účely 
ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský 
registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. 

Ustanovení 
 

Obsah CELEX č. Ustanovení 
 

Obsah 

Příloha č. 3 Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování 32019D1741 Příloha, 
nadpis 

PŘÍLOHA, kterou se stanoví 
formát a četnost údajů, které 
mají členské státy poskytovat 
pro účely ohlašování podle 
nařízení (ES) č. 166/2006 

 Ohlašovací rok 32019D1741 Příloha, 
část 1.2 

Ohlašovací rok Kalendářní 
rok, k němuž 
se ohlašování 
vztahuje. 

 Identifikační údaje provozovny 32019D1741 Příloha, 
část 1, 
nadpis 

Identifikační údaje 
ohlašovatele 

  32019D1741 Příloha, 
část 2, 
nadpis   

Identifikační údaje provozovny 
(1), (2) 

 IČO1 
 
1Uvede se identifikační číslo provozovatele, bylo-li přiděleno; pokud má provozovatel 
IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.5 

Název 
mateřské 
společnosti 

Mateřskou 
společností je 
společnost, 
která vlastní 
nebo ovládá 
společnost 
provozující 
provozovnu 
(například 
tím, že má v 
držení více 
než 50 % 
základního 
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kapitálu 
společnosti 
nebo 
většinové 
hlasovací 
právo 
akcionářů či 
společníků) – 
viz směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2013/34/EU 
(6). 

 Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele2 
 
2 Uvede se v případě, že provozovatelem je osoba se sídlem mimo ČR. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.5 

Název 
mateřské 
společnosti 

Mateřskou 
společností je 
společnost, 
která vlastní 
nebo ovládá 
společnost 
provozující 
provozovnu 
(například 
tím, že má v 
držení více 
než 50 % 
základního 
kapitálu 
společnosti 
nebo 
většinové 
hlasovací 
právo 
akcionářů či 
společníků) – 
viz směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2013/34/EU 
(6). 
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 Název provozovny 
 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.4 

Název zařízení Úřední název, 
vlastní jméno 
nebo obvyklý 
název 
provozovny. 

 Identifikační číslo provozovny3 

 

3Jedná se o unikátní identifikační číslo provozovny, které je přidělováno 
každé provozovně. Nejedná se o identifikační číslo osoby (IČO). 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.1 

inspireId Jednoznačný 
identifikátor 
provozovny, 
který splňuje 
požadavky 
směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2007/2/ES (3) 

  32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.2 

thematicId (4) Tematický 
identifikátor 
objektu. 

 Identifikátor systému obchodování s emisemi5 

 

5 Pokud zařízení částečně nebo zcela spadá pod směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice 
Rady 96/61/ES, uvede se identifikátor používaný pro podávání zpráv podle uvedené 
směrnice. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.3 

Identifikátor 
systému 
obchodování s 
emisemi 

Pokud 
zařízení 
částečně 
nebo zcela 
spadá pod 
směrnici 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2003/87/ES 
(5), 
identifikátor 
používaný 
pro podávání 
zpráv podle 
uvedené 
směrnice. 

 Ulice a číslo popisné 
 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.6 

Adresa Poštovní 
adresa 
provozovny s 
uvedením 
čísla budovy, 
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ulice, města, 
poštovního 
směrovacího 
čísla a státu. 

 Obec 
 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.6 

Adresa Poštovní 
adresa 
provozovny s 
uvedením 
čísla budovy, 
ulice, města, 
poštovního 
směrovacího 
čísla a státu. 

 Poštovní směrovací číslo 
 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.6 

Adresa Poštovní 
adresa 
provozovny s 
uvedením 
čísla budovy, 
ulice, města, 
poštovního 
směrovacího 
čísla a státu. 

 Stát 
 

32019D1741 Příloha, 
část 1.1 

Adresa Poštovní 
adresa 
provozovny s 
uvedením 
čísla budovy, 
ulice, města, 
poštovního 
směrovacího 
čísla a státu. 

  32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.6 

Adresa Poštovní 
adresa 
provozovny s 
uvedením 
čísla budovy, 
ulice, města, 
poštovního 
směrovacího 
čísla a státu. 
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 Zeměpisné souřadnice provozovny6 
 
6Zeměpisné souřadnice provozovny musí být vyjádřeny v souřadnicích zeměpisné 
délky a zeměpisné šířky (údaje o přibližném středu provozovny). 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.7 

Geometrie Zeměpisná 
šířka a délka 
(údaje o 
přibližném 
středu 
provozovny) 
vyjádřená s 
odkazem na 
souřadnicový 
referenční 
systém 
ETRS89 
(2D)-
EPSG:4258 s 
přesností na 
5 desetinných 
míst. 

 Oblast povodí7 
 
7 Označení oblasti povodí podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/60/ES. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.8 

Oblast povodí Identifikátor 
kódu a/nebo 
jméno 
přiřazené k 
povodí 
vodního toku. 

 Jméno recipientu a říční km8 

 

8 Uvádí se pouze při ohlašování úniků látek do vody, a to u každého úniku 
samostatně. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.8 

Oblast povodí Identifikátor 
kódu a/nebo 
jméno 
přiřazené k 
povodí 
vodního toku. 

 Kód NACE9 (čtyřmístný) 
 
9Označení kódu NACE se 4 číslicemi podle nařízení Komise 29/2002/ES ze dne 19. 
prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 o statistické 
klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.9 

Funkce Činnosti, jimiž 
se 
provozovna 
zabývá. 
Funkce je 
popsána jako 
činnosti 
provozovny 
vyjádřené 
kódy NACE. 
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 Objem výroby11 

 

11 Údaj se poprvé povinně ohlašuje za ohlašovací rok 2021. Tento údaj se 
nezveřejňuje. 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.12 

Objem výroby 
(7), (8) 

 

  32019D1741 Poznámky 
pod čarou 

(7) Nepovinné 
pro ohlašovací 
roky 2019 a 
2020. Od 
ohlašovacího 
roku 2021 je 
ohlašování 
povinné u 
odvětví, v 
jejichž případě 
Komise 
stanovila 
jednotky a 
parametry pro 
účely 
ohlašování.  
 
 

 

  32019D1741 Poznámky 
pod čarou 

(8) Aniž jsou 
dotčeny platné 
právní předpisy 
EU o přístupu 
veřejnosti k 
informacím o 
životním 
prostředí, 
nebudou 
jednotlivé 
údaje 
prostřednictvím 
E-PRTR 
zveřejňovány. 

 

 Počet provozních hodin za rok (nepovinné) 32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.13 

Počet 
provozních 
hodin za rok 
(9) 

Nepovinný 
údaj. 
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 Počet zaměstnanců provozovny (nepovinné) 32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.14 

Počet 
zaměstnanců 
(10) 

Nepovinný 
údaj. 

 Pole pro textové informace o provozovně (nepovinné)12 

 

12 Pole může obsahovat další informace o provozovně, které si provozovatel přeje 
poskytnout veřejnosti (například informaci o změnách v rámci provozovny a jiné). 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.16 

Poznámky Veškeré další 
relevantní 
informace. 
Nepovinný 
údaj. 

 Adresa internetových stránek 32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.15 

Adresa 
webových 
stránek 

Webové 
stránky 
provozovny 
nebo 
mateřské 
společnosti, 
na nichž je 
uvedena 
zpráva o 
vlivech na 
životní 
prostředí 
nebo 
prohlášení 
EMAS 
provozovny 
nebo 
mateřské 
společnosti. 

 Stav provozovny15 

 

15Provozovatel poskytne informaci o aktuálním stavu provozovny (v 
provozu/functional, zrušena/decommissioned, mimo provoz/disused, mimo režim E-
PRTR/not regulated). 

 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.11 

Stav Provozní stav 
provozovny. 

 Činnosti provozovny17 

 

Činnost 118 

Činnost 2 
Činnost N 
 

32019D1741 Příloha, 
část 2, oddíl 
2.10 

Činnosti E-
PRTR podle 
přílohy I 

Činnosti 
podle přílohy 
I, jež se v 
provozovně 
provádí, s 
uvedením 
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17 Uvádějí se činnosti a kódovací systém podle přílohy I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a kód IPPC (pokud je k dispozici). V souladu s 
kódovacím systémem uvedeným v této příloze a IPPC kódem (je-li k dispozici) musí 
být uveden seznam všech činností uvedených v příloze I, které jsou v provozovně 
prováděny. V souladu s přílohou I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
166/2006 sestává kód E-PRTR z čísla od 1 do 9 a písmena a) až g). Rovněž je 
požadováno uvedení všech činností z přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb. 

18 Uvádí se hlavní činnost podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 166/2006 a nebo hlavní činnost z přílohy k zákonu č. 25/2008 Sb., pokud 
předmětná provozovna neprovozuje žádnou činnost podle přílohy I nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

hlavní 
činnosti a 
všech 
ostatních 
činností. 

 Údaje o únicích do ovzduší pro každou znečišťující látku překračující 
prahovou hodnotu19  
 
19 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 5, 
nadpis 

Údaje o únicích do ovzduší – 
pro každou znečišťující látku 
překračující prahovou 
hodnotu uvedenou v příloze 
II nařízení (ES) č. 166/2006 

 Znečišťující látka 120 
Znečišťující látka 2 
Znečišťující látka N 
20 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 nebo podle přílohy 1 k 
tomuto nařízení. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 5, oddíl 
5.1 

Název 
znečišťující 
látky 

V souladu s 
přílohou II 
nařízení (ES) 
č. 166/2006. 

 M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 

Úniky do ovzduší 
 
T: Celkem24 v kg/rok 
 
21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

32019D1741 Příloha, 
část 5, oddíl 
5.2 

Celková 
hmotnost úniků 

Celková 
hmotnost 
jednotlivých 
znečišťujících 
látek v 
případě 
všech úniků 
ze všech 
zdrojů v 
provozovně 
(v kg/ rok). 
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22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

24 Označení celkového množství úniku/přenosů příslušné znečišťující látky ze všech 
zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); množství 
musí být vyjádřena v kg/rok. 

 

Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 A: Havarijní25 v kg/rok 
 
25 Označení množství (v kg/rok) znečišťující látky při havarijním úniku. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 5, oddíl 
5.3 

Hmotnost 
havarijních 
úniků 

Část „celkové 
hmotnosti 
úniků“ 
pocházející z 
havárií (v 
kg/rok). 

 Údaje o únicích do vody pro každou znečišťující látku překračující prahovou 
hodnotu26 

 

26 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1b 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 6, 
nadpis 

Údaje o únicích do vody – 
pro každou znečišťující látku 
překračující prahovou 
hodnotu uvedenou v příloze 
II nařízení (ES) č. 166/2006 

 Znečišťující látka 127 

Znečišťující látka 2 
Znečišťující látka N 
 
27 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 6, oddíl 
6.1 

Název 
znečišťující 
látky 

V souladu s 
přílohou II 
nařízení (ES) 
č. 166/2006. 

 M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 

Úniky do vody 
 

32019D1741 Příloha, 
část 6, oddíl 
6.2 

Celková 
hmotnost úniků 

Celková 
hmotnost 
jednotlivých 
znečišťujících 
látek v 
případě 
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T: Celkem24 v kg/rok 
 
21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

24 Označení celkového množství úniku/přenosů příslušné znečišťující látky ze všech 
zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); množství 
musí být vyjádřena v kg/rok. 

 

všech úniků 
ze všech 
zdrojů v 
provozovně 
(v kg/ rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 A: Havarijní25 v kg/rok 
 
25 Označení množství (v kg/rok) znečišťující látky při havarijním úniku. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 6, oddíl 
6.3. 

Hmotnost 
havarijních 
úniků 

Celková 
hmotnost 
jednotlivých 
znečišťujících 
látek v 
případě 
všech úniků 
ze všech 
zdrojů v 
provozovně 
(v kg/ rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 
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 Údaje o únicích do půdy pro každou znečišťující látku překračující prahovou 
hodnotu28 

 

28 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1c nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 7, 
nadpis 

Údaje o únicích do půdy – 
pro každou znečišťující látku 
překračující prahovou 
hodnotu uvedenou v příloze 
II nařízení (ES) č. 166/2006 

 Znečišťující látka 129 
Znečišťující látka 2 
Znečišťující látka N 
 
29 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 7, oddíl 
7.1 

Název 
znečišťující 
látky 

V souladu s 
přílohou II 
nařízení (ES) 
č. 166/2006. 

 M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 

Úniky do půdy 
 
T: Celkem24 v kg/rok 
 
21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

24 Označení celkového množství úniku/přenosů příslušné znečišťující látky ze všech 
zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); množství 
musí být vyjádřena v kg/rok. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 7, oddíl 
7.2 

Celková 
hmotnost úniků 

Celková 
hmotnost 
jednotlivých 
znečišťujících 
látek v 
případě 
všech úniků 
ze všech 
zdrojů v 
provozovně 
(v kg/ rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 
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 A: Havarijní25 v kg/rok 
 
25 Označení množství (v kg/rok) znečišťující látky při havarijním úniku. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 7, oddíl 
7.3 

Hmotnost 
havarijních 
úniků 

Část „celkové 
hmotnosti 
úniků“ 
pocházející z 
havárií (v 
kg/rok). 

 Přenos jednotlivých znečišťujících látek v odpadních vodách určených k 
čištění mimo provozovnu v množství překračujícím prahovou hodnotu30 

 

30 Uvádějí se údaje o znečišťujících látkách uvedených v příloze II sloupci 1b 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 8, 
nadpis 

Přenos v odpadních vodách 
určených k čištění mimo 
lokalitu – pro každou 
znečišťující látku 
překračující prahovou 
hodnotu uvedenou v příloze 
II nařízení (ES) č. 166/2006 

 Znečišťující látka 131 
Znečišťující látka 2 
Znečišťující látka N 
31 Uvede se pořadové číslo, číslo CAS a název znečisťující látky podle přílohy II 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 
 

32019D1741 Příloha, 
část 8, oddíl 
8.1. 

Název 
znečišťující 
látky 

V souladu s 
přílohou II 
nařízení (ES) 
č. 166/2006. 

 M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
T: Celkem24 v kg/rok 
 
 
21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

32019D1741 Příloha, 
část 8, oddíl 
8.2 

Celková 
hmotnost 
přenosů 

Celková 
hmotnost 
jednotlivých 
znečišťujících 
látek v 
případě 
všech 
přenosů z 
provozovny 
(v kg/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
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24 Označení celkového množství úniku/přenosů příslušné znečišťující látky ze všech 
zdrojů činnosti (včetně havarijních úniků a úniků z rozptýlených zdrojů); množství 
musí být vyjádřena v kg/rok. 

 

metody); 
odhadnuto. 

 Přenosy nebezpečného odpadu mimo provozovnu překračující prahovou 
hodnotu35 

 

35 ČI. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 9, 
nadpis 

Přenosy nebezpečného 
odpadu mimo lokalitu – v 
případě překročení prahové 
hodnoty uvedené v čl. 5 odst. 
1 nařízení (ES) č. 166/2006 

 V rámci ČR k využití (R) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící využití34 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

32019D1741 Příloha, 
část 9, oddíl 
9.1 

V rámci země k 
využití (R) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 V rámci ČR k odstranění (D) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 

32019D1741 Příloha, 
část 9, oddíl 
9.2 

V rámci země k 
odstranění (D) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
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C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
 
IČO osoby provádějící odstranění34 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 Do jiných zemí k využití (R) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící využití34 
 
Adresa lokality využití, která přenos přijme36 

 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

32019D1741 Příloha, 
část 9, oddíl 
9.3 

Do jiných zemí 
k využití (R) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 
Název a 
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22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

36 V případě, že se jedná o osobu se sídlem mimo ČR, uvede se obchodní firma 
nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele a příslušná adresa sídla této 
osoby. 

 

 

adresa 
subjektu 
provádějícího 
využití. 
Adresa 
lokality 
využití, která 
přenos 
přijme. 

 Do jiných zemí k odstranění (D) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící odstranění34 
 
Adresa lokality odstranění, která přenos přijme36 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 

32019D1741 Příloha, 
část 9, oddíl 
9.4 

Do jiných zemí 
k odstranění 
(D) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 
Název a 
adresa 
subjektu 
provádějícího 
odstranění. 
Adresa 
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lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

36 V případě, že se jedná o osobu se sídlem mimo ČR, uvede se obchodní firma 
nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele a příslušná adresa sídla této 
osoby. 

 

lokality 
odstranění, 
která přenos 
přijme. 

 Přenosy ostatního odpadu mimo provozovnu překračující prahovou hodnotu35 

 

 

35 ČI. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 

 

32019D1741 Příloha, 
část 10, 
nadpis 

Přenos nikoliv 
nebezpečného odpadu mimo 
lokalitu – v případě 
překročení prahové hodnoty 
uvedené v čl. 5 odst. 1 
nařízení (ES) č. 166/2006 

 V rámci ČR k využití (R) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící využití34 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

32019D1741 Příloha, 
část 10, 
oddíl 10.1 

K využití (R) Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 
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34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

  
V rámci ČR k odstranění (D) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící odstranění34 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

32019D1741 Příloha, 
část 10, 
oddíl 10.2 

K odstranění 
(D) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 Do jiných zemí k využití (R) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 

32019D1741 Příloha, 
část 10, 
oddíl 10.1 

K využití (R) Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
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IČO osoby provádějící využití34 
 
Adresa lokality využití, která přenos přijme36  

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

36 V případě, že se jedná o osobu se sídlem mimo ČR, uvede se obchodní firma 
nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele a příslušná adresa sídla této 
osoby. 

 

měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

 Do jiných zemí k odstranění (D) 
 
M21: měřeno; použitá analytická metoda22 
C: vypočteno; použitá metoda výpočtu 
E: odhadnuto23 

 
V tunách/rok 
 
IČO osoby provádějící odstranění34 
 
Adresa lokality odstranění, která přenos přijme36 

 

21 Povinné označení, zda je ohlášená informace založena na měření (M), výpočtu 
(C) nebo odhadu (E). 

32019D1741 Příloha, 
část 10, 
oddíl 10.2 

K odstranění 
(D) 

Celková 
hmotnost 
přenosů (v 
tunách/rok). 
Použitá 
metoda 
kvantifikace: 
měřeno (s 
uvedením 
analytické 
metody); 
vypočteno (s 
uvedením 
metody); 
odhadnuto. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMFHWP8C)



 

19 

 

 
 
 
 

Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32019D1741 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, 
které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice 
Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. 

  

  

  

  

 

22 Označení použité metody, pokud jsou údaje změřeny nebo vypočteny. Pokud je 
pro jednu znečišťující látku použita více než jedna metodika, měly by být 
provozovnou označeny všechny použité metodiky. 

23 V případě odhadu nemusí být uváděna použitá metoda, avšak i v tomto případě 
musí být ohlášené údaje náležitým způsobem prokazatelné a dokladované. Odhad 
lze použít zejména v případě, že množství ohlašované látky nelze určit jiným 
způsobem, tj. měřením nebo výpočtem (např. v případě havarijních úniků). 

34 Adresa zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu 
§ 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

36 V případě, že se jedná o osobu se sídlem mimo ČR, uvede se obchodní firma 
nebo název, anebo jméno a příjmení provozovatele a příslušná adresa sídla této 
osoby. 
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