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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 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. 145/2008 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. 7. 2020 

Implementace práva EU: Ano  

- uveďte termín stanovený pro implementaci: příslušné prováděcí rozhodnutí Komise 

se použije poprvé pro ohlašování za rok 2019 (zčásti) 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu nařízení vlády 

Cílem je optimalizace ohlašování přenosů látek v odpadech jako reakce na tzv. ekoaudit, který se 

zaměřuje na ohlašování přenosů látek v odpadech, jelikož se jedná o povinnost, která jde 

nad rámec ohlašování do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek  

(E-PRTR). 

Cílem je dále sledovat vybrané látky spadající pod Stockholmskou úmluvu o perzistentních 

organických polutantech prostřednictvím IRZ v návaznosti na již sledované látky v IRZ 

a přizpůsobení se aktuálnímu stavu dle stávajícího vývoje sledování úniků/přenosů předmětných 

látek do jednotlivých složek životního prostředí. 

V neposlední řadě je potřeba aktualizovat údaje uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády o IRZ, neboť 

výčet povinných údajů již ne zcela odpovídá skutečnosti a je nutné ho přizpůsobit aktuálním 

potřebám, a to primárně v návaznosti na nově přijaté 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. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Doplnění nových položek do IRZ bude znamenat jednorázové navýšení nákladů na aktualizaci 

ISPOP (části týkající se IRZ) asi o 50 tis. Kč. Celkové jednorázové náklady na aktualizaci ISPOP 

se tedy budou pohybovat odhadem mezi 150 až 200 tis. Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Vynětí chromu, niklu, formaldehydu a styrenu ze seznamu přenosů látek v odpadech 

nebude mít, s výjimkou odbourání povinnosti vést příslušnou evidenci, která je nezbytnou součástí 

plnění povinností ve vztahu k IRZ, reálné dopady na snížení nákladů na ohlášení znečišťujících 

látek do IRZ, neboť tyto látky bývají obvykle zjišťovány v komplexu spolu s dalšími těžkými kovy a 

organickými polutanty a domníváme se, že cena za laboratorní zjišťování zůstane pravděpodobně 

nezměněna. 

Rozšíření seznamu znečišťujících látek pro ohlašování úniků znečišťujících látek do 

ovzduší, vody a půdy, přenosů a přenosů znečišťujících látek v odpadních vodách a 

odpadech mimo provozovnu o bromované difenylethery (PBDE), pentachlorfenol (PCP), jeho 

soli a estery, polychlorované naftaleny (PCN), oxid uhličitý (CO2) bez spalování biomasy a 

benzo(a)pyren by nemělo podstatným způsobem zvýšit náklady na zjišťování znečišťujících látek 

ohlašovaných do IRZ, neboť všechny nově přidávané skupiny jsou navázány na již existující 

položky z příloh č. 2 nařízení vlády o IRZ nebo přílohy II nařízení o E-PRTR. Cena autorizovaného 

měření emisí (včetně odběrů) u polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na zdroji 

znečišťování dosahuje zhruba 15 tis. Kč (bez DPH). Výsledkem laboratorního stanovení je obsah 

jednotlivých kongenerů. Lze tedy zcela objektivně předpokládat, že převážná část ohlašovatelů již 

těmito údaji disponuje, ale nejsou ohlašovány. V případě rozšíření stávajících měření o předmětné 

položky (pokud subjekty PAU neohlašují) by se odhadem jednalo o navýšení v řádu stovek korun 

na jeden vzorek. Co se týče oxidu uhličitého bez spalování biomasy, již se v současné době 

ohlašuje (na základě požadavku Komise), a provozovatelé tedy příslušnými údaji již disponují. 

Doplnění nových položek do IRZ bude znamenat zanedbatelné navýšení administrativní zátěže 

pro ohlašovatele (cca několik minut navíc na podání hlášení), neboť většina nově požadovaných 

údajů lze zadat jednorázově (PID, hlavní činnost provozovny apod.) nebo se dané údaje již 

ohlašují (objem výroby), tudíž ohlašovatelé nově požadované údaje již znají. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 

 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

Z důvodu vysoké nebezpečnosti polycyklických aromatických uhlovodíků (bromované 

difenylethery, pentachlorfenol a jeho soli a estery, polychlorované naftaleny a benzo(a)pyren) pro 

životní prostředí i pro zdraví člověka je důležité sledovat úniky a přenosy těchto znečišťujících 

látek. V případě IRZ se nejedná o aktivní opatření, ale o opatření s nepřímým vlivem na 
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znečišťování ŽP. Lze tedy předpokládat, že sledování úniků těchto látek nebude mít přímý a 

okamžitý dopad na životní prostředí, ale pouze dopad na dostupnost údajů o dotčených látkách 

doposud ohlašovaných do IRZ v přenosech v odpadech. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Definice problému 

K novele nařízení vlády 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 pozdějších předpisů (nařízení vlády o IRZ) bylo přistoupeno ze 

tří stěžejních důvodu. Poslední novela č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 

požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 

se zaměřila na prvotní optimalizaci ohlašování přenosů látek v odpadech. Tato optimalizace 

byla mj. reakcí na tzv. ekoaudit. Právě tento důvod je jedním ze tří, který stojí i za současnou 

snahou o úpravu stávajícího znění nařízení vlády o IRZ. Ekoaudit je zejména důvodem 

pro vynětí látek chromu a niklu ze seznamu přenosů látek v odpadech (tj. z přílohy č. 2 

nařízení vlády o IRZ). Právě na ohlašování přenosů látek v odpadech se ekoaudit zaměřuje, 

jelikož se jedná o povinnost, která jde nad rámec ohlašování do E-PRTR. Týká se to rovněž 

styrenu a formaldehydu, jejichž sledování bude omezeno pouze na úniky do ovzduší. 

Druhým důvodem, byly změny provedené v poslední době u Stockholmské úmluvy o 

perzistentních organických polutantech (POPs). Sledovat dotčené látky prostřednictvím IRZ 

se jeví jako nejsnazší a nejvhodnější cesta, jelikož návaznost na doposud sledované látky je 

zcela evidentní (mnoho zástupců POPs je již standardně sledováno prostřednictvím IRZ). 

Nejedná se tedy o plošné zavádění zcela nové povinnosti, ale pouze o přizpůsobení 

aktuálnímu stavu dle stávajícího vývoje sledování úniků/přenosů předmětných látek do 

jednotlivých složek životního prostředí. IRZ je již zaběhlou platformou pro sledování a 

zveřejňování údajů o znečišťování životního prostředí, a tudíž ohlašovatelé by s širším 

rozsahem neměli mít větší problémy. Rovněž se dá předpokládat, že mnohé z těchto údajů 

jsou již sledovány, a tudíž i náklady na zjišťování nově zařazených látek nemusí podstatným 

způsobem vzrůst. V této souvislosti je možné doplnit, že se podařilo vyjednat shodu pouze nad 

některými z dotčených látek, a to z důvodu nedostatečného odůvodnění navržených 

prahových hodnot. Avšak ve většině případů se podařilo zvolit alternativní možnost sledování 

– to se týká látek, které jsou již nějakým způsobem (resp. částečně) sledovány v rámci IRZ/E-

PRTR. Ani tuto alternativní možnost nešlo použít u hexabromcyklododekanu (HBCDD) a 

kyseliny perfluoroktansulfonové a její soli (PFOS) a perfluoroktanosulfonylfluoridu (PFOSF). 

Tyto látky tedy nejsou předmětem předložené novely nařízení vlády o IRZ. 

Posledním, třetím důvodem je implementace nových evropských předpisů v oblasti reportingu, 

která vyžaduje řadu změn v příloze č. 3 nařízení vlády o IRZ, v niž jsou stanoveny údaje 

požadované pro ohlašování do IRZ. Jedná se o implementaci nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/1010, o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů 

souvisejících s politikou životního prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 

2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) 

č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 86/278/EHS a navazujícího prováděcího 

rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741, 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.  Na základě uvedených evropských 

předpisů vzniká EU registr průmyslových emisí, který přináší výrazně odlišnou koncepci 
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ohlašování do E-PRTR (např. zavádění míst). Tuto koncepci je nutné promítnout i na národní 

úrovni, což se právě týká zmíněné přílohy č. 3.  

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon o IRZ je základním právním předpisem na národní úrovni, který zejména zakotvuje 

požadavky kladené na IRZ a povinnosti ohlašovatelů/provozovatelů dotčených provozoven 

a orgánů státní správy (MŽP, ČIŽP). 

Zákon o IRZ lze v obecné rovině rozdělit na dvě části. První část obsahuje ustanovení k IRZ. 

Druhá část kodifikuje fungování Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí (ISPOP), prostřednictvím kterého probíhá sběr požadovaných 

informací z oblasti životního prostředí (tedy nejen IRZ). Spíše bychom tedy měli hovořit o 

zákonu o IRZ a ISPOP, ale vzhledem k tomu, že se budeme věnovat výhradně problematice 

IRZ, ponecháváme „zákon o IRZ“. 

Zmocňovací ustanovení [ust. § 3 odst. 1 písm. a) a b)] v zákoně o IRZ umožnilo provést 

konkretizaci ohlašovaných látek, prahových hodnot a údajů pro ohlášení do IRZ ve vládním 

nařízení. Nařízení vlády o IRZ bylo přijato pod číslem 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam 

znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného 

registru znečišťování životního prostředí, v platném znění. 

Nařízení vlády o IRZ zejména upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot – 

tj. pokud jde o látky, které nejsou výslovně uvedeny v příslušných typech úniků/přenosů 

v přímo účinném nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje 

evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR), ale do IRZ je 

povinností je ohlašovat (za splnění příslušných podmínek). Dále nařízení o IRZ stanovuje 

údaje požadované pro ohlašování do IRZ, které vycházejí z údajů požadovaných právem EU 

od členských států (viz příloha III nařízení o E-PRTR). 

 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

• Ohlašovatelé do IRZ 

 

1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je sledovat dotčené látky prostřednictvím IRZ v návaznosti na doposud sledované látky 

a přizpůsobení se aktuálnímu stavu dle stávajícího vývoje sledování úniků/přenosů 

předmětných látek do jednotlivých složek životního prostředí. 

Dalším cílem je potřeba aktualizovat údaje uvedené v příloze č. 3 nařízení vlády o IRZ, neboť 

výčet povinných údajů již ne zcela odpovídá skutečnosti a je nutné ho přizpůsobit aktuálním 

potřebám, a to primárně v návaznosti na nové evropské předpisy. 

Posledním cílem je optimalizace ohlašování přenosů látek v odpadech jako reakce 

na tzv. ekoaudit, který se zaměřuje na ohlašování přenosů látek v odpadech, jelikož se jedná 

o povinnost, která jde nad rámec ohlašování do E-PRTR. Ekoaudit je zejména důvodem 

pro vynětí látek chromu a niklu ze seznamu přenosů látek v odpadech (tj. z přílohy č. 2 nařízení 

vlády o IRZ), stejně tak i styrenu a formaldehydu, pro něž jsou klíčové úniky do ovzduší. 

V tomto typu úniku budou obě látky i nadále sledovány (viz příloha č. 1 nařízení vlády o IRZ). 
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1.5 Zhodnocení rizika 

Při ponechání současného stavu hrozí riziko nesouladu právního předpisu s legislativou EU. 

V případě, že nebudou dotčené látky zahrnuty do seznamu sledovaných a ohlašovaných látek 

v přenosech v odpadech, bude obtížnější vyhovět všem požadavkům uvedeným 

ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických polutantech. 

Dále se jedná o optimalizaci hlášení se snahou snížení nadbytečné administrativní zátěže 

za strany ohlašovatelů. 

 

2 Odstranění sledování některých látek z přenosů látek 

v odpadech  

2.1 Důvod předložení a cíle 

2.1.1 Definice problému 

Vynětí chromu a niklu ze seznamu přenosů látek v odpadech 

Za současnou snahou o úpravu stávajícího znění nařízení vlády o IRZ stojí ekoaudit, který se 

mj. zaměřuje i na ohlašování přenosů látek v odpadech, jelikož se jedná o povinnost, která jde 

nad rámec ohlašování do E-PRTR. Ekoaudit je zejména důvodem pro vynětí látek chromu 

a niklu ze seznamu přenosů látek v odpadech (tj. z přílohy č. 2 nařízení vlády o IRZ). 

Vyhodnocení kvality ohlašovaných dat je ve vztahu k poskytování údajů o životním prostředí 

veřejnosti velmi důležité. Jestliže jsou data nepřesná, je vypovídací schopnost takového 

registru velmi omezená a je poté zcela oprávněně poukazováno na účelnost taková data 

shromažďovat a následně prezentovat. Toto se především týká ohlašování přenosů množství 

odpadů. Odpady, s kterými ohlašovatelé nakládají, jsou mnohdy velmi heterogenní směsi, 

u kterých nelze použít jednoznačně vypovídajících způsobů měření, jako je např. vážení (které 

je v drtivé většině případů používáno při sumárním zjišťování množství ostatních 

a nebezpečných odpadů). V podstatě jedinou možností, jak data po této stránce vyhodnotit, 

byl způsob zjišťování. V IRZ (resp. E-PRTR) existují tři možnosti, jak množství jednotlivých 

látek a skupin látek zjišťovat. Za nejpřesnější možnost lze obecně považovat měření. 

V případě konstantního toku škodlivin lze tuto metodu považovat za reprezentativní a velmi 

přesnou, i když vzhledem k nákladnosti bývá frekvence měření nižší. Druhou možností je 

využití výpočtu. I tato metoda přináší údaje, které lze považovat za relevantní. Poslední 

možností je expertní odhad. Tuto metodu lze považovat spíše za orientační než přesnou a 

kvalitní. V tomto směru velmi záleží na erudici a zkušenostech posuzující osoby. Jednoznačně 

jsou preferovány první dvě možnosti, což je v podstatě i uvedeno v samotném nařízení o E-

PRTR v odst. 4. článku 5 „Při přípravě hlášení použije dotčený ohlašovatel nejlepší dostupné 

informace, které mohou zahrnovat údaje získané na základě monitorování, emisní faktory, 

rovnice hmotnostních bilancí, nepřímé monitorování nebo jiné výpočty, technické úsudky a jiné 

metody v souladu s čl. 9 odst. 1 a podle mezinárodně schválených metodik, pokud jsou 

k dispozici.“ Jak je uvedeno ve zmíněné analýze, chrom a nikl měly jedny z největších podílů 

využití expertního odhadu, a tím i méně kvalitní údaje. Z toho důvodu jsou tyto dvě látky 

navrženy k odstranění z přílohy č. 2 nařízení vlády o IRZ.  
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Odstranění sledování styrenu a formaldehydu z přenosů látek v odpadech 

Sledování styrenu a formaldehydu v únicích do ovzduší je považováno za primární (viz příloha 

č. 1 nařízení vlády o IRZ). Obě látky jsou v současné době uvedeny i mezi látkami sledovanými 

v rámci přenosů látek v odpadech. V rámci Pracovní skupiny IRZ bylo po vzájemné diskuzi 

odsouhlaseno, že sledování styrenu a formaldehydu v přenosech v odpadech se považuje 

za nadbytečné, a to i s ohledem na minimální, resp. nulové množství reálně prováděných 

hlášení, proto by měla být tato povinnost z přílohy č. 2 nařízení vlády o IRZ odstraněna. 

 

2.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

V současnosti je v příloze č. 2 nařízení vlády o IRZ na seznamu ohlašovaných látek 

v přenosech v odpadech celkem 26 látek (viz následující tabulka). V případě chromu 

a sloučenin (jako Cr) je prahová hodnota stanovena na 200 kg/rok, u niklu a sloučenin (jako  Ni) 

na 500 kg/rok a u styrenu a formaldehydu shodně na 10 000 kg/rok. 

Tabulka 1: Seznam aktuálně ohlašovaných znečišťujících látek v přenosech v odpadech 

a prahové hodnoty pro ohlašovací povinnost dle přílohy č. 2 nařízení vlády o IRZ 

č. 
číslo 
CAS 

Ohlašovaná znečišťující látka2 

Prahová hodnota pro přenos 
znečišťujících látek v odpadech 

mimo provozovnu 

kg/rok 

17   Arsen a sloučeniny (jako As) 50 

18   Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 5 

19   Chrom a sloučeniny (jako Cr) 200 

20   Měď a sloučeniny (jako Cu) 500 

21   Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 5 

22   Nikl a sloučeniny (jako Ni) 500 

23   Olovo a sloučeniny (jako Pb) 50 

24   Zinek a sloučeniny (jako Zn) 1 000 

35 75-09-2 Dichloromethan (DCM) 100 

42 118-74-1 Hexachlorbenzen (HCB) 1 

47   PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) 0,001 

50 1336-36-3 Polychlorované bifenyly (PCB) 1 

52 127-18-4 Tetrachlorethylen (PER) 1 000 

58 67-66-3 Trichlormethan 1 000 

62 71-43-2 Benzen 2 000 (jako BTEX) 

68 91-20-3 Naftalen 100 

70 117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) 100 

71 108-95-2 Fenoly (jako celkové C) 200 

72   Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 50 

73 108-88-3 Toluen 2 000 (jako BTEX) 
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78 1330-20-7 Xyleny 2 000 (jako BTEX) 

81 1332-21-4 Azbest 10 

82   Kyanidy (jako celkové CN) 500 

83   Fluoridy (jako celkové F) 10 000 

92 100-42-5 Styren 10 000 

93 50-00-0 Formaldehyd 10 000 

 

2.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

• Ohlašovatelé přenosů látek v odpadech 

 

2.1.4 Popis cílového stavu 

Vynětí některých těžkých kovů (chromu a niklu) a některých organických polutantů 

(formaldehydu a styrenu) ze seznamu přenosů látek v odpadech s cílem snížení nadbytečné 

administrativní zátěže za strany ohlašovatelů. 

 

2.1.5 Zhodnocení rizika 

V případě ponechání současného stavu nehrozí žádná rizika, jde spíše o optimalizaci hlášení 

se snahou snížení nadbytečné administrativní zátěže za strany ohlašovatelů. 

  

2.2 Návrh variant řešení 

2.2.1 Varianta 0 

Ponechání chromu, niklu, formaldehydu a styrenu v seznamu ohlašovaných přenosů látek 

v odpadech. 

 

2.2.2 Varianta 1 

Vynětí chromu, niklu, formaldehydu a styrenu ze seznamu přenosů látek v odpadech. 

 

2.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

2.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V současnosti mají ohlašovatelé či znečišťovatelé předmětných provozoven, které vypouští do 

životního prostředí sledované znečišťující látky, povinnost tyto látky ohlašovat do IRZ (ale také 

sledovat či vést příslušnou evidenci a přenosy látek v odpadech odpovídajícím způsobem 

vyhodnocovat ve vazbě na jejich možný výskyt). Týká se to mj. komplexu těžkých kovů včetně 
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chromu a niklu, a dále některých organických polutantů mj. i formaldehydu a styrenu. 

Ohlašování je prováděno s roční frekvencí. Uvádí se, že celkové náklady na měření a 

následné ohlášení všech znečišťujících látek do IRZ jsou zhruba 10 tis. Kč/provozovnu a rok. 

 

Dopady na životní prostředí 

Dopady lze v případě IRZ považovat za nepřímé, což neznamená, že jsou méně účinné 

než aktivní opatření vedoucí k přímému omezení úniků/přenosů. Nejedná se primárně 

o opatření spočívající v samotném zabránění či omezení vypouštění znečišťujících látek 

do ŽP z jednotlivých provozoven, avšak existencí IRZ se vytváří prostor pro zapojení široké 

veřejnosti, což následně umožní vytvořit tlak na odpovědné chování provozovatelů dotčených 

provozoven ve vztahu k ŽP spočívající např. v zavádění nejlepších dostupných technik (tzv. 

BAT). Vše toto umožňuje veřejný přístup k ohlášeným údajům, což je jedním ze základních 

rysů registrů znečišťování obecně. Ačkoliv IRZ i ostatní obdobné registry nejsou zcela 

dokonalé (nastavení prahových hodnot, omezení pouze na provozovny vykonávající vybrané 

činnosti atd.), jedná se o kompromis mezi množstvím ohlašovaných údajů (tj. administrativní 

zátěží povinných subjektů) a požadavkem veřejnosti a nestátních neziskových organizací 

na údaje o znečišťování ŽP. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že současný stav IRZ má 

pozitivní dopad na životní prostředí. Navíc ohlašování přenosů látek v odpadech má svou 

přidanou hodnotu v získání podrobnějších informací o povaze přenášených odpadů, 

což vhodným způsobem doplňuje informace o charakteru přenášeného odpadu (NO, OO, 

katalogové číslo atd.).  

 

b) Varianta 1 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V IRZ (resp. E-PRTR) existují tři možnosti, jak množství jednotlivých znečišťujících látek 

a skupin látek zjišťovat. Za nejpřesnější možnost lze jednoznačně považovat měření. 

V případě konstantního toku škodlivin lze tuto metodu považovat za reprezentativní a velmi 

přesnou, i když vzhledem k nákladnosti bývá frekvence měření nižší. Druhou možností je 

využití výpočtu. I tato metoda přináší údaje, které lze považovat za relevantní. Poslední 

možností je expertní odhad. Tuto metodu lze považovat spíše za orientační než přesnou 

a kvalitní. V tomto směru velmi záleží na erudici a zkušenostech posuzující osoby. 

Jednoznačně jsou preferovány první dvě možnosti, avšak u chromu a niklu je nejčastěji použit 

odhad. Vzhledem k tomu, že u chromu a niklu je nejčastěji používána nejméně přesná metoda, 

nemusí množství daných prvků v odpadech zcela odpovídat skutečnosti. Z toho důvodu se 

navrhuje tyto látky ze seznamu ohlašovaných přenosů látek v odpadech vypustit.  

Sledování styrenu a formaldehydu v přenosech v odpadech se považuje za nadbytečné, 

a to s ohledem na minimální či v některých posledních letech nulový počet reálně 

prováděných hlášení, proto by měla být tato povinnost z přílohy č. 2 nařízení vlády o IRZ 

odstraněna. 

Uvádí se, že celkové náklady na měření a následné ohlášení znečišťujících látek do IRZ jsou 

zhruba 10 tis. Kč/provozovnu a rok. Konkrétní náklady na zjišťování vybraných výše 

uvedených 4 látek lze ale těžko stanovit. Navíc je nutné i vzít v úvahu způsob zjišťování 

(měření, výpočet, expertní odhad), čímž se cenové rozpětí může provozovnu od provozovny 
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výrazněji lišit. Lze pouze spekulovat o konkrétní ceně, ale za reálné lze považovat vyšší stovky 

korun za jedno měření (tj. zhruba kolem 500 – 1000 Kč). Ovšem reálně může být situace 

taková, že pravděpodobně nedojde ke snížení nákladů na zjišťování těchto látek, neboť 

ohlašovatelé budou muset i nadále zjišťovat další těžké kovy, a domníváme se, že cena 

za zjišťování celého komplexu těžkých kovů zůstane nezměněna.  

Podobně i u formaldehydu a styrenu lze očekávat, že z důvodu nulového množství reálně 

prováděných hlášení není potřeba se zjišťováním těchto látek zabývat. Na druhou stranu jako 

pozitivní lze ve vztahu k ohlašovatelům zmínit odbourání povinnosti vést příslušnou evidenci, 

která je nezbytnou součástí plnění povinností ve vztahu k IRZ. 

 

Dopady na životní prostředí 

Jak již bylo zmíněno výše, v případě IRZ se nejedná o aktivní opatření, ale o opatření 

s nepřímým vlivem na znečišťování ŽP. Lze tedy předpokládat, že navrhovaná varianta 

nebude mít reálný negativní dopad na životní prostředí, ale pouze dopad na dostupnost údajů 

o dotčených látkách doposud ohlašovaných do IRZ v přenosech v odpadech.  

 

2.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, která na základě ekoauditu navrhuje vynětí chromu, niklu, 

formaldehydu a styrenu ze seznamu přenosů látek v odpadech. Toto vynětí nebude mít dopad 

na životní prostředí, a zároveň může dojít k mírnému snížení administrativní zátěže některých 

ohlašovatelů přenosů látek v odpadech. 

 

3 Doplnění seznamu ohlašovaných látek    

3.1 Důvod předložení a cíle 

3.1.1 Definice problému 

Na základě změn provedených u Stockholmské úmluvy o perzistentních organických 

polutantech je třeba zajistit pokrytí a následné sledování nových dotčených znečišťujících 

látek. Sledování těchto látek prostřednictvím IRZ se jeví jako nejsnazší a nejvhodnější cesta, 

jelikož návaznost na doposud sledované látky je zcela evidentní (mnoho zástupců POPs, které 

jsou rovněž předmětem Stockholmské úmluvy, je již standardně sledováno prostřednictvím 

IRZ). 

 

3.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády o IRZ zejména upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot – 

tj. pokud jde o látky, které nejsou výslovně uvedeny v přímo účinném nařízení  

o E-PRTR, ale do IRZ je povinností je ohlašovat (za splnění příslušných podmínek). Příloha č. 
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1 nařízení vlády o IRZ upravuje rozsah látek v únicích do ovzduší nad rámec nařízení  

o E-PRTR (aktuálně pouze styren a formaldehyd) a příloha č. 2 upravuje rozsah látek 

sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu (přenosy látek v odpadech). 

 

3.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

• Ohlašovatelé do IRZ  

 

3.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je rozšíření seznamu látek ohlašovaných v přenosech v odpadech mimo provozovnu 

a rovněž úniků do ovzduší, vody a půdy a přenosů v odpadních vodách tak, aby IRZ reagovalo 

na aktuální požadavky stanovené v příbuzném předpisu, za který lze Stockholmskou úmluvu 

jednoznačně považovat. Je rovněž nutné uvést, že se nejedná o zařazení zcela nových látek 

a stanovení odpovídajících prahových hodnot, ale o zařazení látek příbuzných k těm, které se 

již v rámci IRZ dlouhodobě sledují. 

 

3.1.5 Zhodnocení rizika 

V případě, že nebudou dotčené látky zahrnuty do seznamu sledovaných a ohlašovaných látek 

v přenosech v odpadech, bude obtížnější vyhovět všem požadavkům uvedeným 

ve Stockholmské úmluvě o perzistentních organických polutantech. 

  

3.2 Návrh variant řešení 

3.2.1 Varianta 0 

V současnosti se do integrovaného registru znečišťování (IRZ) hlásí následující znečišťující 

látky pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech nad rámec E-PRTR, 

které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení: 

• Arsen a sloučeniny (jako As) 

• Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 

• Chrom a sloučeniny (jako Cr) 

• Měď a sloučeniny (jako Cu) 

• Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 

• Nikl a sloučeniny (jako Ni) 

• Olovo a sloučeniny (jako Pb) 

• Zinek a sloučeniny (jako Zn) 

• Dichloromethan (DCM) 

• Hexachlorbenzen (HCB) 

• PCDD+PCDF (dioxiny+furany) (jako Teq) 
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• Polychlorované bifenyly (PCB) 

• Tetrachlorethylen (PER) 

• Trichlormethan 

• Benzen 

• Naftalen 

• Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) 

• Fenoly 

• Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 

• Toluen 

• Xyleny 

• Azbest 

• Kyanidy (jako celkové CN) 

• Fluoridy (jako celkové F) 

• Styren  

• Formaldehyd  

   A v případě úniků do ovzduší se jedná o: 

• Styren 

• Formaldehyd 

Ostatní látky v únicích/přenosech jsou předmětem přílohy II nařízení o E-PRTR (celkem 

91 látek). 

 

3.2.2 Varianta 1 

Dle varianty 1 by se měl rozšířit seznam znečišťujících látek pro ohlašování úniků a přenosů 

o následující 4 znečišťující látky: 

• Bromované difenylethery - PBDE 

• Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery 

• Polychlorované naftaleny – PCN 

• Benzo(a)pyren 
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3.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V současnosti jsou sledovány následující organické znečišťující látky: 

V IRZ se aktuálně sledují kongenery penta-BDE, okta-BDE a deka-BDE (viz poznámka 

pod čarou č. 12 z přílohy II nařízení o E-PRTR). Ohlašovací práh pro úniky do ovzduší není 

stanoven (tj. v tomto typu úniku se nesleduje ani neohlašuje), do vody 1 kg/rok, do půdy 1 

kg/rok, ohlašovací práh pro přenos látek v odpadech mimo provozovnu 5 kg/rok. Hexa-BDE a 

hepta-BDE se sledování aktuálně netýká.  

PCP se v IRZ sleduje (v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách), 

ale do ohlašování nejsou zahrnuty jeho soli a estery. Ohlašovací práh PCP pro úniky do 

ovzduší je 10 kg/rok, do vody 1 kg/rok, do půdy 1 kg/rok a pro přenosy v odpadních vodách 1 

kg/rok. 

Aktuálně se v rámci IRZ sleduje pouze naftalen (v únicích do ovzduší, vody a půdy, 

v přenosech v odpadních vodách a také v odpadech). Polychlorované naftaleny se prozatím 

v IRZ nesledují. 

Benzo(a)pyren (BaP) je možné dobrovolně ohlásit v případě ohlášení množství úniků/přenosů 

za skupinu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU/PAH). 

 

Dopady na životní prostředí 

Současný stav má pozitivní dopad na životní prostředí, ale jak již bylo uvedeno výše, jedná se 

o dopad nepřímý. Samotný IRZ není nástrojem, který přímo snižuje znečišťování ŽP. 

 

b) Varianta 1 

Látky navržené pro rozšíření IRZ: 

• Bromované difenylethery (PBDE) 

PBDE (hexabromdifenylether a heptabromdifenylether) - jedná se o příbuzné látky – 

kongenery s rozdílným počtem bromů. Tetra, penta, hexa, hepta a dekaBDE jsou označeny 

jako perzistentní organické sloučeniny, jsou zařazeny ve Stockholmské úmluvě 

resp. i Protokolu POPs k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 

(CLRTAP). V EU se výroba, používání, dovoz, vývoz, nakládání s odpady, zásobami řídí tzv. 

nařízením o POPs1, které implementuje závazky Stockholmské úmluvy a Protokolu o POPs. 

Nařízením jsou v současné době zakázány již kongenery tetra až hepta (vyjma 

 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických 
znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS 
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tzv. recyklačních výjimek), Stejně tomu tak již je i v případě zařazení dekaBDE, k čemuž došlo 

v roce 2019. 

Hlavní využití komerční směsi c-pentaBDE (převážně tetra, penta) bylo jako samozhášecí 

přísada používaná především do polyuretanových pěn, c-oktaBDE (převážně hexa, hepta) 

byla používána v plastových částech elektronických zařízení a v akrylonitrilbutadienstyrenu 

a komerční c-dekaBDE (přes 90 % deka kongeneru, s malým množstvím nona a okta) 

se používá v plastu, textilu, lepidlech, tmelech, inkoustech, povlakových materiálech. Zákaz 

dekaBDE přišel jako poslední a v případě detekce PBDE sloučenin zastoupení tohoto izomeru 

bývá často nejvyšší. PBDE sloučeniny lze tak nalézt v řadě výrobků – v elektronických 

zařízeních, kabelech, drátech, trubkách, textilu (závěsy, matrace, koberce, polstrování), 

ve stavebním materiálu, nábytku, obalové technice.   

• Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery  

K únikům PCP dochází při spalování materiálů s obsahem chlóru (např. PVC), při pyrolýze 

polychlorovaných bifenylů a z výfukových plynů automobilů. Pentachlorfenol vzniká 

též při výrobě chlorfenolů, hexachlorbenzenu či PCB, při užití chlorfenooxyoctových kyselin 

a jejich derivátů a jako vedlejší produkt při bělení celulózy. 

PCP byly používány jako biocidy především k ochranným nátěrům a impregnaci dřeva. 

V současné době je použití této sloučeniny v EU zakázáno. Potenciálním zdrojem PCP mohou 

být také dosud používané výrobky, impregnované těmito látkami a následně odpad. Kolik 

dřeva či textilu bylo přípravky na bázi PCP ošetřeno, však není přesně známo. 

• Polychlorované naftaleny (PCN) 

PCN jsou skupina látek s teoreticky možnými 75 kongenery. PCN patří mezi perzistentní 

organické znečišťující látky (POP), jsou toxické, bioakumulativní, perzistentní, podléhají 

dálkovému přenosu a jsou zařazeny ve Stockholmské úmluvě a Protokolu POPs. Výroba 

a použití těchto látek je v EU plně zakázána nařízením o POPs, které implementuje závazky 

uvedených mezinárodních smluv. Hlavními zdroji těchto látek v současnosti je nezamýšlená 

výroba tj. doprava, chemický průmysl a především spalování odpadů, které je považováno 

za současný největší zdroj těchto látek. I přes jejich dřívější omezené použití lze PCN 

ještě stále detekovat v některých elektronických součástkách. PCN jsou rovněž běžné 

nečistoty nalézané v technických směsích PCB. 

• Benzo(a)pyren (BaP) 

BaP je silně karcinogenní a mutagenní. Cíleně se nevyrábí, ale je produktem nedokonalého 

spalování při teplotách 300 až 600°C. Dále se nachází například v uhelném dehtu, 

v automobilových výfukových plynech (zvláště ze vznětových motorů), v každém kouři 

vzniklém při spalování organických materiálů (včetně listů tabáku při kouření), ale také např. v 

grilovaných potravinách. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Rozšíření seznamu znečišťujících látek pro ohlašování přenosů znečišťujících látek 

v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, 

o výše zmíněné látky nebude znamenat plošné zavádění zcela nové povinnosti, 
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ale pouze přizpůsobení se aktuálnímu stavu dle stávajícího vývoje sledování úniků/přenosů 

předmětných látek do jednotlivých složek životního prostředí. IRZ je již zaběhlou platformou 

pro sledování a zveřejňování údajů o znečišťování životního prostředí, a tudíž ohlašovatelé 

by s širším rozsahem neměli mít větší problémy. Rovněž se dá předpokládat, že mnohé 

z těchto údajů jsou již na úrovni jednotlivých ohlašovatelů sledovány, a tudíž i náklady 

na zjišťování nově zařazených látek by neměly podstatným způsobem vzrůst. 

Přesné specifikování nákladů může být v tomto směru velmi problematické. Důvodem je 

skutečnost, že všechny nově přidávané skupiny uvedené výše (kromě BaP, pro který je 

poměrně detailní vyčíslení nákladů k dispozici) jsou navázána již na existující položky z přílohy 

č. 2 nařízení vlády o IRZ nebo přílohy II nařízení o E-PRTR. Lze tedy zcela objektivně 

předpokládat, že převážná část ohlašovatelů již těmito údaji disponuje, ale nejsou ohlašovány. 

V tomto směru velmi záleží na přesném zadání příslušné měřící autoritě (autorizovaná 

laboratoř – ať již vlastní či nikoliv). I pokud bychom předpokládali rozšíření stávajících měření 

o předmětné položky, jednalo by se patrně o navýšení v řádu stovek korun na jeden vzorek. 

Cena autorizovaného měření emisí polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na zdroji 

znečišťování dosahuje zhruba 15 000,- Kč (bez DPH). Tato cena zahrnuje odběry, stanovení, 

vystavení protokolu z měření. Výsledkem laboratorního stanovení je obsah jednotlivých 

kongenerů, včetně BaP. Suma PAU se získá sečtením obsahů kongenerů. Tento součet je ve 

většině případů prováděn ohlašovacím subjektem.  

Vzhledem k tomuto lze předpokládat, že u subjektů, které jsou v rámci IRZ povinni PAU 

ohlašovat, by nedošlo ke zvýšení finančních nákladů v případě povinnosti ohlašovat BaP 

samostatně dle přepočtu na TEQBaP. V opačném případě je cena odběrů a stanovení pouze 

BaP stejná jako stanovení sumy PAU. 

Pokud má subjekt vlastní laboratoř, vybavení, zavedenou metodiku a pracovní sílu, 

pak náklady budou minimální (zahrnují mzdové náklady, náklady na materiál). V případě 

nákupu celého zařízení pouze pro pravidelné odběry s cílem sledovat PAU, budou náklady na 

jedno měření neúměrně vysoké (zahrnují navíc nákup přístroje, vybavení a pravidelnou 

akreditaci laboratoře a systému měření). 

 

Bromované difenylethery (PBDE) 

Největší úniky těchto látek se dějí během doby životnosti výrobků jejich používáním, 

zpracováním/servisem, recyklací výrobků a pak v průběhu nakládání s odpady, 

ve kterých jsou obsaženy. Informace o rozsahu jejich uvolňování v případě skládkování 

odpadů, ve kterém jsou přítomny, nejsou dostupné. S ohledem jednak na historické a stále 

trvající použití PBDE sloučenin v řadě výrobků, jejich průběžné uvolňování, je potřeba 

sledování úniků těchto látek stále aktuální. 

Pro zjišťování PBDE lze zvolit následující postupy popsané v těchto technických normách: 

• ČSN EN 16377 – Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů 

hoření (BFR) v pevných odpadech 

• ČSN EN ISO 17881-1 – Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: 

Bromované zpomalovače hoření 
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• ČSN EN ISO 22032 – Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů 

v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie po extrakci 

• ČSN EN 16694 – Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů 

(PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE 

kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS) 

• ČSN EN 62321-6 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: 

Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou 

plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 

Vybrané kongenery jsou v rámci IRZ již sledovány, z toho důvodu je možné navázat sledování 

hexabromdifenyletheru (hexa-BDE) a heptabromdifenyletheru (hepta-BDE) na stávající 

položku PBDE. Pokud by byl překročen příslušný ohlašovací práv v rámci stávajícího 

vymezení PBDE dle přílohy II k nařízení o E-PRTR, bylo by povinností uživatele ohlásit 

samostatně i množství kongenerů hexa-BDE a hepta-BDE. Důležité je zvolit vhodné odlišení 

nové skupiny PBDE od nyní sledované skupiny PBDE. 

 

Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery  

Zařazením solí a esterů bude pokryt i transformační produkt pentachlorfenolu – 

tzv. pentachloranisol (PCA)PCA, který vzniká v životním prostředí nezamýšleně 

transformačními reakcemi nejen z PCP, ale také z hexachlorbenzenu, quintozinu a lindanu. 

Dále budou pokryty i další perzistentní polutanty jako pentachlorfenolát sodný 

a pentachlorfenyl laurát, k jejichž výrobě se PCP používá. 

Pro zjišťování PCP lze využít informace uvedené na webových stránkách IRZ 

(https://www.irz.cz/node/20). Pro zjišťování PCP, jeho solí a esterů lze rovněž zvolit následující 

postupy popsané v těchto technických normách: 

• ISO 14154:2005 Soil quality -- Determination of some selected chlorophenols -- Gas-

chromatographic method with electron-capture detection 

• ČSN EN 12673 – Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou 

plynové chromatografie 

S ohledem na možnost relevantně sledovat úniky a/nebo přenosy látek v IRZ ve vazbě 

na vybrané látky ze Stockholmské úmluvy, je nutné odpovídajícím způsobem sledovat v plném 

požadovaném rozsahu a doplnit sledování PCP i o jeho transformační produkty a soli. 

Sledování bude prováděno v totožných typech úniků (tj. do ovzduší, půdy a do vody) 

a přenosů (v odpadních vodách), jako je tomu u samotného PCP zahrnutého v IRZ. V případě, 

že by vznikla povinnost ohlašovat PCP, bude nutné ohlásit i množství příslušných solí a esterů. 

Není tedy nutné stanovit žádnou relevantní prahovou hodnotu pro předmětné úniky/přenosy. 

 

Polychlorované naftaleny (PCN) 

Vzhledem k tomu, že samotné naftaleny jsou v rámci IRZ již sledovány, lze skupinu PCN 

navázat na ně. V případě, že by došlo k překročení ohlašovacího prahu u naftalenů 

v příslušných typech úniků/přenosů, bylo by nutné rovněž uvést množství PCN. 
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Při zjišťování je důležité použít vysoce citlivé a specifické analytické techniky (Soxhletova 

extrakce, sloupcová adsorpční chromatografie nebo HPLC, plynová chromatografie spojená 

s hmotnostně spektrometrickou detekcí GC–MS). Při zjišťování se lze řídit rovněž následující 

normou - ISO/TS 16780:2015 Water quality — Determination of polychlorinated naphthalenes 

(PCN) — Method using gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS). 

 

Benzo(a)pyren (BaP) 

Mezi největší zdroje BaP v ovzduší patří lokální topeniště domácností, dále pak automobilová 

doprava a průmysl. Do vody a půdy se BaP dostává druhotným způsobem z ovzduší, v menší 

míře se pak může do životního prostředí dostat při úniku suroviny obsahující BaP (např. dehet, 

ropné produkty apod.). BaP bude sledován prostřednictvím přepočtu PAH na TEQ BaP. 

 

Dopady na životní prostředí 

• Bromované difenylethery (PBDE)  

V přírodě se PBDE vyskytují ve formě vázané na částice, malé množství je transportováno 

v plynné fázi nebo rozpuštěné ve vodě. Největší podíl těchto látek uvolněný do prostředí skončí 

v půdě. Přesto je tato látka přenášena na velké vzdálenosti díky své perzistenci v atmosféře 

formou depozice a volatilizace směrem k pólům. Je možný přenos i vodou a migrujícími 

zvířaty, kdy z půdy bioakumulací vstupuje do potravního řetězce.  

PBDE sloučeniny dlouhodobě přetrvávají v prostředí i organismech (pomalu se rozkládají), 

kumulují se v nich, jsou toxické, podléhají dálkovému přenosu (dostávají se do míst, 

kde nejsou vyráběny ani používány). Vyšší bromované difenylethery mohou degradovat 

na nižší, mnohem škodlivější. 

PBDE jsou nebezpečné hlavně pro vodní organismy. Poškozují reprodukční funkce a růst 

vodních organismů. Tyto látky mají významnou schopnost bioakumulace. Toxicita 

bromovaných zpomalovačů hoření byla prokázána v četných in vitro i in vivo studiích. PBDE 

jsou látky nebezpečné pro zdraví člověka. Mezi bezprostřední projevy expozice PBDE 

u člověka patří dráždění pokožky a očí, ukládají se v těle a mohou způsobit poškození jater. 

Údaje o možné karcinogenitě nejsou zcela jednoznačné, avšak bylo prokázáno, že zvyšují 

pravděpodobnost vzniku rakoviny jater u zvířat. Některé látky z této skupiny mohu navíc 

ohrožovat zdravý vývoj plodu. 

• Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli a estery  

PCP i PCA jsou hepatotoxické, karcinogenní, imunotoxické, neurotoxické a reprodukčně 

toxické sloučeniny a potenciální endokrinní disruptory. Obě tyto látky jsou toxické pro vodní 

organismy. PCP navíc vykazuje vysokou toxicitu vůči houbám a hmyzu. Výroba, použití 

a odstraňování PCP jsou zdrojem dalších extrémně toxických POPs, dioxinů a furanů. 

• Polychlorované naftaleny (PCN) 

PCN vykazují toxické efekty podobné PCDD/PCDF a koplanárním PCB. Můžou zapříčinit 

chlorakné, žloutenku, rakovinu či dokonce způsobit smrt. Hlavními zdroji těchto látek 

v současnosti je nazamýšlená výroba. Nezamýšlené úniky těchto látek jsou již snižovány 

v rámci zavedených technologií BAT/BEP (Best Available Techniques / Nejlepší dostupné 
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techniky, Best Environmental Practices / Nejlepší environmentální praxe) pro ostatní 

chlorované uhlovodíky. Zároveň v rámci řešení problematiky k PCB je současně pokryto 

i správné nakládání s PCN, které výskyt těchto sloučenin doprovází. 

• Benzo(a)pyren (BaP) 

Vzhledem k tomu, že BaP vzniká při nedokonalém spalování organického materiálu (ropa 

a ropné frakce, uhlí, dřevo, tabák apod.), primární složkou životního prostředí, která je 

kontaminována, je ovzduší. Obecně se BaP do ovzduší dostává buď v plynné formě, nebo 

prostřednictvím prachových částic, na jejichž povrchu je adsorbován, přičemž v této formě 

může urazit velké vzdálenosti. Působením různých vlivů (např. déšť) se částečky prachu 

přítomné ve vzduchu mohou usazovat, a tím kontaminovat půdu, vodní zdroje, zemědělské 

plodiny a další složky životního prostředí. Distribuce BaP mezi jednotlivými složkami životního 

prostředí závisí na mnoha faktorech (např. tlak par, Henryho konstanta, rozpustnost ve vodě 

atd.) Jak nízký tlak par, tak nízká hodnota Henryho konstanty charakterizují nízký potenciál 

BaP k vypařování. Vypařování je však pouze jeden ze způsobů, jakým dochází k transportu 

BaP v životním prostředí. Ve vodních ekosystémech může ještě docházet k fotolýze, tedy 

rozkladu vlivem světla. Dále pak k přeměně BaP oxidací, popřípadě biodegradací, což je 

proces přeměny, ve kterém hlavní roli hrají mikroorganismy. Za nejzávažnější dopad BaP 

na životní prostředí lze považovat jeho významnou akumulaci v organismech, které jsou jeho 

působení vystaveny. Velké riziko představuje akumulace BaP ve vodních organismech, 

pro které je BaP vysoce toxické. Ve vodě se BaP silně váže na sedimenty a ostatní pevné 

látky. BaP uvolněný do horninového prostředí má tendenci se velmi silně vázat na částice 

zeminy, a v malém množství může docházet k jeho vyluhování do podzemních vod. 

BaP může vstoupit do těla buď vdechováním vzduchu s obsahem BaP, požitím vody 

nebo potravin obsahujících BaP, dále pak kontaktem kůže s kontaminovanou zeminou 

či výrobky, které BaP obsahují. Vdechování BaP může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Požití BaP může vést k podráždění trávicího traktu. Dermální kontakt s BaP může způsobit 

podráždění kůže. Vystavení BaP může rovněž způsobit poškození reprodukčního systému 

a rakovinu. 

Z důvodu vysoké nebezpečnosti výše zmíněných látek pro životní prostředí i pro zdraví 

člověka je důležité, aby byly sledovány. Zařazení těchto látek na seznam znečišťujících 

látek pro ohlašování úniků a přenosů tedy bude mít dopad na zvýšení povědomí o jejich 

potenciálním výskytu na území ČR, což se následně může pozitivně promítnout do 

kvality životního prostředí a tím i omezení negativního vlivu na lidské zdraví. 

Poměrně specifickou položkou je oxid uhličitý bez spalování biomasy – celkový CO2 se již 

v rámci IRZ v únicích do ovzduší sleduje. V návaznosti na výše uvedené informace o vlivu 

vybraných látek na ŽP a lidské zdraví lze k němu tedy uvést také pár informací na toto téma. 

Oxid uhličitý v atmosféře absorbuje infračervené záření zemského povrchu, které by jinak 

uniklo do vesmírného prostoru, a přispívá tak ke vzniku tzv. skleníkového efektu a následně 

ke globálnímu oteplování planety. Někdy je oxid uhličitý označován jako jediná příčina vzniku 

skleníkového efektu, to však není přesné, protože k jeho vzniku přispívají i jiné látky. Oxid 

uhličitý však ve vzniku skleníkového efektu hraje hlavní roli.  Koncentrace oxidu uhličitého 

v atmosféře se neustále zvyšuje. 

Koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je velice nízká a nepředstavuje proto pro zdraví 

přímé riziko. Ve vyšších koncentracích (například v nedostatečně větraných prostorách) však 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMFHWN6W)



 

19 

 

toxické působení vykazovat může. Krátkodobá expozice oxidu uhličitému může ihned nebo jen 

s krátkou časovou prodlevou způsobit bolest hlavy, závratě, dýchací potíže, třes, zmatenost a 

zvonění v uších. Vyšší expozice pak může způsobit křeče, kóma a smrt. Některé vážnější 

případy otrav mohou zanechat následky na mozku, způsobit změny osobnosti a poškození 

zraku. 

Samostatné sledování oxidu uhličitého bez spalování biomasy je již poměrně letitým 

požadavkem Evropské komise, který není reflektován ani na úrovni nařízení o E-PRTR, ale je 

vyžadováno jej ohlašovat. Je tedy nutné i v tomto směru uvést do souladu současnou praxi 

s příslušným právním předpisem. 

Náklady na zjišťování údajů o únicích CO2 bez spalování biomasy a objemu výroby lze 

považovat za nulové, jelikož tento údaje se již povinně ohlašuje a každý ohlašovatel tohoto 

údaje ví, jaký typ paliva a v jakém množství se v předmětné provozovně používá, a tudíž i jaký 

je poměr celkového CO2 v únicích do ovzduší a CO2 pouze ze spalování biomasy. 

 

 

3.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, která zajistí sledování a ohlašování vybraných 

perzistentních organických polutantů v únicích i přenosech, čímž bude zajištěn soulad 

se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech, a zároveň bude 

zajištěna účinnější ochrana životního prostředí. 

4 Ohlašované údaje   

4.1 Důvod předložení a cíle 

4.1.1 Definice problému 

V nařízení o IRZ je nutné zohlednit problematiku ochrany osobních údajů dle Obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation - nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR, a dále změny v 

příloze III nařízení o E-PRTR, která byla přesunuta do prováděcího rozhodnutí Komise. 

 

4.1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Nařízení vlády o IRZ mimo jiné stanovuje v příloze č. 3 údaje požadované pro ohlašování 

do IRZ, které vycházejí z údajů požadovaných právem EU od členských států (příloha III 

nařízení o E-PRTR). Příloha III nařízení o E-PRTR, která podrobně specifikuje údaje 

ohlašované do E-PRTR (a ze které vychází přílohy č. 3 nařízení vlády o IRZ), bude nově 

vyčleněna do prováděcího rozhodnutí Komise, a to na základě nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění povinností podávání 

zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí a o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010, směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES 

a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice Rady 

86/278/EHS. 

 

4.1.3 Identifikace dotčených subjektů 

• Ohlašovatelé do IRZ 

 

4.1.4 Popis cílového stavu 

Cílem je, uvést nařízení vlády o IRZ do souladu s nařízením GDPR a s přílohou III nařízení 

o E-PRTR, která byla přesunuta do prováděcího rozhodnutí Komise. 

 

4.1.5 Zhodnocení rizika 

Při ponechání současného stavu hrozí riziko nesouladu právního předpisu s legislativou EU. 

  

4.2 Návrh variant řešení 

4.2.1 Varianta 0 

Ponechání stávajících údajů uváděných v IRZ. 

4.2.2 Varianta 1 

Rozšíření IRZ o několik nových údajů v souladu s nařízením GDPR a s přílohou III nařízení 

o E-PRTR. 

 

4.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

4.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Současné dopady na státní rozpočet nelze detailně kvantifikovat. Jednoznačným nákladem je 

finanční a personální zajištění provozu IS IRZ a zejména ISPOP, prostřednictvím kterého  se 

ohlašuje do IRZ. Náklady na aktualizaci spjatou s problematikou IRZ se v případě ISPOP 

pohybují v průměru mezi 100 až 150 tis. Kč za rok. Cena se odvíjí od počtu a složitosti 

požadovaných změn či aktualizací jak samotného systému ISPOP, tak i ohlašovacího 
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formuláře. Odhaduje se, že zapracování jednotlivých požadavků stojí v nižších řádech desítek 

tisíců korun. 

Dopady na podnikatelské prostředí 

V průměru se odhaduje, že plnění povinnosti vůči IRZ se pohybuji zhruba na úrovni 

10 tis. Kč/rok. Ale tento průměr může skutečné náklady zastírat. Je nutné vzít v úvahu, 

že spektrum ohlašujících provozoven je velmi široký – sahá od největších znečišťovatelů, 

jakými jsou bezpochyby elektrárny nebo teplárny či rozsáhlé průmyslové celky železáren nebo 

chemiček až třeba po větší zemědělské podniky, které v převážné většině vykazují pouze 

úniky amoniaku do ovzduší. Navíc plnění ohlašovací povinnosti vůči IRZ není jedinou 

ohlašovací povinností z oblasti životního prostředí a mnohdy se jednotlivé ohlašovací 

povinnosti překrývají a zjištěné údaje lze následně sdílet mezi několika ohlašovacími 

povinnostmi. Z toho vyplývá, že náklady jsou rovněž odvislé od charakteru a velikosti 

předmětné provozovny. Konečné náklady ovlivňuje i způsob zjišťování (expertní odhad, 

výpočet, měření), které je nutné vynaložit na splnění povinností vůči IRZ. Obecně by se dalo 

uvést, že IRZ není povinností, která by v porovnání s ostatními povinnostmi z oblasti životního 

prostředí patřila mezi ty nákladnější (naopak v rámci IRZ jsou mnohem lépe využitelné údaje 

z jiných agend, což minimalizuje zátěž podnikatelských subjektů).  

 

b) Varianta 1 

Do hlášení IRZ budou nově zařazeny následující položky: 

• PID jako základní identifikační údaj pro zařízení, které disponuje tzv. integrovaným 

povolením v informačním systému integrované prevence 

• Identifikátor systému obchodování s emisemi 

• Doplněná či opravná hlášení 

• IČO 

• Jméno recipientu a říční kilometr 

• Stav provozovny 

• Objem výroby 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Obecně je snahou, aby zapracování nových požadavků bylo co nejlevnější a nejúčelnější. Jak 

již bylo uvedeno výše, zapracování každého požadavku do ISPOP se přibližně pohybuje dle 

jeho složitosti řádově v nižších desítkách tisíc korun. Odhadujeme tedy, že jednorázové 

navýšení nákladů na aktualizaci IRZ spjaté s touto novelou se v případě ISPOP bude 

pohybovat okolo 50 tis. Kč. Celkové jednorázové náklady na aktualizaci ISPOP se tedy budou 

pohybovat odhadem mezi 150 až 200 tis. Kč. Jedná se o jednorázové náklady, do kterých jsou 

započítány stávající požadavky na aktualizaci včetně nových požadavků dle novely. Navíc 

některé požadavky bude možné zapracovat až do připravovaného ISPOP2, kde bude součástí 

celkového rozpočtu a není tedy možné aktuálně uvést, jaká jeho část na požadavky IRZ 

připadne. 

 Vynaložení finančních prostředků může na druhé straně snížit aktuální administrativní zátěž 

na straně správce (MŽP), tak pro provozovatele IRZ (CENIA). Zde lze např. hovořit o lepší 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMFHWN6W)



 

22 

 

dostupnosti určitých údajů, lepšího vzájemného provázání údajů získaných z několika agend 

(např. IPPC), usnadnění práce s ISPOP a samozřejmě naplnění požadavků na reporting vůči 

Evropské komisi. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Doplnění nových položek do IRZ bude znamenat mírné navýšení administrativní zátěže 

pro ohlašovatele do IRZ. Navýšení administrativní zátěže by však mělo být zanedbatelné (cca 

několik minut navíc na podání hlášení), neboť většina nově požadovaných údajů lze zadat 

jednorázově (IČO, PID, hlavní činnost provozovny apod.), s výjimkou údajů o únicích CO2 ze 

spalování biomasy a objemu výroby. Co se týče stavu provozovny, MŽP se bude snažit dopad 

na ohlašovatele minimalizovat a zvolí takovou variantu, která bude k ohlašovatelům nejvíce 

vstřícná, ale vzhledem k tomu, že se jedná o řešení technického rázu, které je závislé na 

mnoha faktorech, nelze toto nijak kvantifikovat. Náklady na zjišťování stavu provozovny jsou 

téměř zanedbatelné a lze je odhadnout na několik minut (max. cca 5 min), tzn. přibližně 30 

Kč/ohlašovatele/rok. 

 

4.4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout variantu 1, která uvádí nařízení vlády o IRZ do souladu s nařízením 

GDPR a s přílohou III nařízení o E-PRTR, která byla přesunuta do prováděcího rozhodnutí 

Komise. 

5 Shrnutí - navrhované varianty 

Tabulka 2: Porovnání nákladů a přínosů 

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Náklady na aktualizaci IRZ 
v rámci ISPOP 

100-150 tis. 
Kč 

Podnikatelské prostředí 

  

Náklady na sledování Cr, 
Ni, formaldehydu a styrenu 
z důvodu ohlašování 
do seznamu přenosů látek 
v odpadech 

cca 500 – 
1 000 Kč 

na 1 měření 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 
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Sociální dopady 

 - - - - 

 Životní prostředí 

   

Nepřímý dopad na ŽP –
horší dostupnost údajů 
o dotčených látkách 
doposud neohlašovaných 
do IRZ 

* 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

- - 
Náklady na aktualizaci IRZ 
v rámci ISPOP 

150-200 tis. 
Kč 

Podnikatelské prostředí 

Zanedbatelné snížení nákladů 
z důvodu vynětí Cr, Ni, 
formaldehydu a styrenu ze 
seznamu přenosů látek v 
odpadech 

-/* 

Zanedbatelné navýšení 
nákladů z důvodu rozšíření 
seznamu ohlašovaných 
znečišťujících látek 
o PBDE, PCP, PCN a BaP 

-/* 

  
Zanedbatelné navýšení AZ 
z důvodu doplnění nových 
položek do IRZ 

- 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Sociální dopady 

- - - - 

Životní prostředí 

Opatření s nepřímým 
dopadem na ŽP – lepší 
dostupnost údajů o dotčených 
látkách doposud 
ohlašovaných do IRZ 

-/*   

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 

nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 

dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 

kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu 

pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení dopadů 

regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla 

v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi 

vysoký (*****). 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Doplnění nových položek do IRZ bude znamenat jednorázové navýšení nákladů 

na aktualizaci ISPOP (části týkající se IRZ) asi o 50 tis. Kč. Celkové jednorázové náklady 

na aktualizaci ISPOP se tedy budou pohybovat odhadem mezi 150 až 200 tis. Kč. 

 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Nařízení vlády nemá dopady na mezinárodní hospodářskou konkurenceschopnost ČR, 

na inovační a investiční činnost ani na zaměstnanost. Návrh taktéž nemá dopad 

na konkurenční postavení firem se sídlem v ČR, a to jak na vnitřním trhu EU, tak ve vztahu 

ke třetím zemím. 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

1. Vynětí chromu, niklu, formaldehydu a styrenu ze seznamu přenosů látek 

v odpadech 

Vynětí výše uvedených látek ze seznamu přenosů látek v odpadech pravděpodobně nebude 

mít, s výjimkou odbourání povinnosti vést příslušnou evidenci, která je nezbytnou součástí 

plnění povinností ve vztahu k IRZ, reálné dopady na snížení nákladů na ohlášení 

znečišťujících látek do IRZ. Uvádí se, že celkové průměrné náklady na měření a následné 

ohlášení všech znečišťujících látek do IRZ jsou zhruba 10 tis. Kč/provozovnu a rok. Konkrétní 

náklady na zjišťování výše uvedených 4 látek lze však těžko stanovit, neboť mj. závisí 

na způsobu zjišťování (měření, výpočet, expertní odhad), a vzhledem k tomu, že jsou tyto látky 

zjišťovány v komplexu spolu s dalšími těžkými kovy a organickými polutanty, domníváme se, 

že cena za laboratorní zjišťování zůstane pravděpodobně nezměněna. 

 

2. Rozšíření seznamu znečišťujících látek pro ohlašování úniků a přenosů 

znečišťujících látek o bromované difenylethery (PBDE), pentachlorfenol (PCP), jeho 

soli a estery, polychlorované naftaleny (PCN) a Benzo(a)pyren 

Rozšíření seznamu znečišťujících látek pro ohlašování přenosů znečišťujících látek 

v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, 

o výše uvedené 4 látky by nemělo podstatným způsobem zvýšit náklady na zjišťování 

znečišťujících látek ohlašovaných do IRZ, neboť mnohé z těchto údajů jsou již na úrovni 

jednotlivých ohlašovatelů sledovány. 

Přesné specifikování nákladů může být v tomto směru velmi problematické, neboť všechny 

nově přidávané skupiny uvedené výše jsou navázány již na existující položky z příloh č. 3 

nařízení vlády o IRZ nebo přílohy II nařízení o E-PRTR. Cena autorizovaného měření emisí 

(včetně odběrů) u polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na zdroji znečišťování 

dosahuje zhruba 15 tis. Kč (bez DPH). Výsledkem laboratorního stanovení je obsah 

jednotlivých kongenerů. Lze tedy zcela objektivně předpokládat, že převážná část 

ohlašovatelů již těmito údaji disponuje, ale nejsou ohlašovány. V případě rozšíření stávajících 

měření o předmětné položky (pokud subjekty PAU neohlašují) by se odhadem jednalo o 

navýšení v řádu stovek až nižších tisíců korun na jeden vzorek. 
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3. Doplnění nových údajů do IRZ 

Doplnění nových položek do IRZ bude znamenat zanedbatelné navýšení administrativní 

zátěže pro ohlašovatele (cca několik minut navíc na podání hlášení), neboť většinu nově 

požadovaných údajů lze zadat jednorázově (IČO, PID, hlavní činnost provozovny apod.) nebo 

se dané údaje již ohlašují (údaje o objemu výroby), tudíž ohlašovatelé nově požadované údaje 

již znají. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Nařízení vlády nebude mít dopady na územní samosprávní celky. 

 

Sociální dopady 

Nařízení vlády neupravuje vztahy, které by měly dopad na rodiny či specifické sociální skupiny 

obyvatel ani jejich práva, např. sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, národnostní 

menšiny či sociálně vyloučené osoby. Nařízení vlády taktéž neupravuje vztahy, které by se 

dotýkaly sociální rovnosti, pracovně právních vztahů, sociálního začleňování, sdružování, práv 

menšin, sociálního dialogu, soukromí a ochrany osobních údajů. 

 

Dopady na spotřebitele 

Nařízení vlády nebude mít dopady na spotřebitele. 

 

Dopady na životní prostředí 

Z důvodu vysoké nebezpečnosti polycyklických aromatických uhlovodíků (bromované 

difenylethery, pentachlorfenol a jeho soli a estery, polychlorované naftaleny a Benzo(a)pyren) 

pro životní prostředí i pro zdraví člověka je důležité sledovat úniky a přenosy těchto 

znečišťujících látek. V případě IRZ se nejedná o aktivní opatření, ale opatření s nepřímým 

vlivem na znečišťování ŽP. Lze tedy předpokládat, že sledování úniků těchto látek nebude mít 

okamžitý a přímý dopad na životní prostředí, ale pouze dopad na dostupnost údajů o 

dotčených látkách doposud ohlašovaných do IRZ v přenosech v odpadech. 

 

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Nařízení vlády neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve smyslu 

antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu 

rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světového názoru). Takové vztahy neupravuje ani navrhovaná 

právní úprava, proto lze konstatovat, že navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu 

k zákazu diskriminace, včetně rovného postavení mužů a žen. 
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Dopady na výkon státní statistické služby 

Nařízení vlády nemá dopady na výkon státní statistické služby, nezakládá oprávnění vytvářet 

a provozovat nové administrativní zdroje dat či měnit stávající, které jsou potencionálně 

využitelné pro potřeby státní statistické služby. 

 

Korupční rizika 

Nařízení vlády nezakládá korupční rizika ani nemá žádné dopady na míru korupce. 

 

Dopady na bezpečnost nebo obranu státu 

Nařízení vlády nebude mít dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Nařízení vlády zohledňuje problematiku ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation - nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) tzv. GDPR. Nařízení vlády 

o IRZ uvádí ohlašované údaje do souladu s nařízením GDPR. 

 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy v oblasti integrovaného 

registru znečišťování životního prostředí je Ministerstvo životního prostředí jako věcně 

příslušný ústřední orgán státní správy. Kontrolním orgánem, který dohlíží nad dodržováním 

povinností vyplývajících z tohoto právního předpisu, je Česká inspekce životního prostředí. 

 

7 Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že jde o uvedení české legislativy do souladu s evropskými předpisy, 

zejména se Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických polutantech a se změnami 

přílohy III nařízení o E-PRTR, která byla přesunuta do prováděcího rozhodnutí Komise, MŽP 

se nedomnívá, že je důvodné stanovovat konkrétní datum a indikátory pro provedení 

přezkumu účinnosti předmětné legislativní změny.  

Přezkum účinnosti bude probíhat průběžně na základě probíhajícího ekoauditu, 

který se mj. zaměřuje i na ohlašování přenosů látek v odpadech, jelikož se jedná o povinnost, 

která jde nad rámec ohlašování do E-PRTR. Na základě ekoauditu probíhá každoroční 

vyhodnocení plnění. 
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8 Konzultace a zdroje dat 

Zdroje informací: 

Nařízení vlády 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 pozdějších předpisů (nařízení vlády o IRZ) 

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ) 

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek k Aarhuské úmluvě o přístupu 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí (Protokol o PRTRs) 

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 

(nařízení o E-PRTR) 

Národní implementační plán Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech 

KUKAČKA, Petr. Vlastnosti, výskyt a stanovení polychlorovaných naftalénů v prostředí: 

diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, přírodovědecká fakulta, 2006. 

Návrh Commission implementing decision of XXX establishing the format and frequency 

of data to be made available by the Member States for the purposes of reporting 

under Regulation (EC) No 166/2006 of the Eropean Parliament and of the Council concerning 

the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending 

Council Directives 91/689/EC and 96/61/EC. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1010 ze dne 5. června 2019 o sladění 

povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního 

prostředí a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EU) 

č. 995/2010, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 

2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a směrnice 

Rady 86/278/EHS (Text s významem pro EHP) 

Honetschlägerová, L., Mužíková, Z. : Studie k problematice možného samostatného sledování 

látky benzo(a)pyren v IRZ, včetně zhodnocení vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a 

nastavení typů přenosů/úniků a výše prahových hodnot ve vztahu k provádění čl. 7, 8 a 9 

Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze,  Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha, 2014. 

 
Honetschlägerová, L.: Doplňková studie k problematice možného samostatného sledování 

látky benzo(a)pyren v IRZ se zaměřením na vykazování přepočtem polycyklických 

aromatických uhlovodíků na toxický ekvivalent benzo(a)pyrenu ve vztahu k provádění čl. 7, 8 

a 9 Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze,  Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha, 2016. 

Konzultace: 
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K problematice ekoauditu byla rovněž zřízena pracovní skupina, v níž má zastoupení státní 

správa (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo 

zemědělství, Státní zdravotní ústav, Česká inspekce životního prostředí), územní 

samosprávné celky (Krajský úřad Karlovarského kraje), ohlašovatelé (DIAMO, státní podnik), 

průmyslové svazy (Svaz chemického průmyslu, Hospodářská komora ČR) či neziskový sektor 

(sdružení Arnika). 

 

9 Seznam použitých zkratek 

BaP benzo(a)pyren 

BAT nejlepší dostupné techniky 

BDE bromované difenylethery 

BEP nejlepší environmentální praxe 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

CO2 oxid uhličitý 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

E-PRTR 
Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European 

Pollutant Release and Transfer Register) 

EU Evropská unie 

GC-MS 
plynová chromatografie spojená s hmotnostně spektrometrickou 

detekcí 

GDPR 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data 

Protection Regulation 

HBCDD hexabromcyklododekan 

IČO Identifikační číslo organizace 

IRZ  Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 

ISPOP(2) 
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí (2) 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

PAH/PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCA pentachloranisol 

PCB polychlorované bifenyly 

PBDE bromované difenylethery 

PCDD dioxiny 

PCDF furany 

PCN polychlorované naftaleny 
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PCP pentachlorfenol 

PER tetrachlorethylen 

PFOS kyselina perfluoroktansulfonová a její soli 

PFOSF perfluoroktanosulfonylfluorid 

PID indentifikátor zařízení IPPC 

POPs persistentní organické polutanty 

PVC polyvinylchlorid 

TEQ Ekvivalent toxicity (Toxic Equivalence Quotient) 

10 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

email: eva.dvorakova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 902 

 

Ing. Mgr. Eduard Hlavatý 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Ministerstvo životního prostředí 

email: eduard.hlavaty@mzp.cz 

tel: +420 267 122 391 
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