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                   IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se 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. 450/2011 Sb. 

 

Číslo 
připomí
nky 

Připomínk
ové místo 

K části Připomínka Charakter Vypořádání 

1.  MV Příloha č. 
1 

K čl. I bodu 1 – k příloze č. 1 vysvětlivce 
č. 3: 

Upozorňujeme, že novelizační text 
není v souladu s platným zněním 
s vyznačením změn, a proto 
doporučujeme opravit znění vysvětlivky č. 
3 v novelizačním textu následovně: 
„Celkové množství následujících 
bromovaných difenyletherů: hexa-BDE a 
hepta-BDE.“. 

Doporučující Akceptováno.  

Bude takto upraveno. 

2.  MV Příloha č. 
1 

K čl. I bodu 1 – k příloze č. 1 vysvětlivce 
č. 6: 

Doporučujeme v novelizačním 
textu vložit chybějící mezeru mezi slovy 
„uvedenýchprahových“. 

Doporučující  Akceptováno. 
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3.  MV Příloha č. 
2 

K čl. I bodu 3 – k textu novelizačního 
bodu: 

Dáváme ke zvážení, zda 
neformulovat text daného novelizačního 
bodu následovně:  
„V příloze č. 2 se na konci tabulky pro 
znečišťující látky doplňují dva nové řádky 
č. 96 a 97, které znějí:“, aby byl v souladu 

se zněním novelizačního bodu 2. 

Obdobné doplnění by bylo vhodné 
učinit i v novelizačním bodu 4, kde by také 
mělo být upřesněno, o jakou tabulku se 
jedná. 

 

Doporučující Vysvětleno. 

V příloze č. 2 je pouze jedna tabulka, není ji tedy 
třeba blíže specifikovat. V bodě 2 se hovoří o 
„řádcích pro znečišťující látky…“, aby bylo zcela 
zřejmé, které řádky se vypouštějí (pro lepší 
přehlednost jsou uvedena čísla znečišťujících 
látek, nikoli čísla řádků).  

4.  MV Příloha č. 
3 

K čl. I bodu 5 – k textu novelizačního 
bodu: 

Dáváme ke zvážení, zda 
nevypustit slova „včetně nadpisu“, aby 
znění bylo v souladu s novelizačním 
bodem 1 a zároveň s čl. 59 odst. 2 písm. 
b) Legislativních pravidel vlády. 

 

Doporučující Akceptováno. 

5.  MV Příloha č. 
3 

K čl. I bodu 5 – k příloze č. 3 vysvětlivce 
č. 18: 

Domníváme se, že spojka „a 
nebo“ by měla být psána dohromady (jako 
je psána např. též ve vysvětlivce č. 36). 

Doporučující Akceptováno. 
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6.  ÚVČR-
VÚV 

RIA Žádáme doplnit do RIA odhad, jakého 
počtu subjektů se bude týkat změna 
ohlašovacích povinností. Zda se bude 
jednat o nové subjekty, které dosud do 
IRZ neoznamovaly nebo se jedná spíše o 
subjekty, které již do IRZ ohlašují jiné 
znečišťující látky. Jaký podíl na celkovém 
počtu ohlašujících subjektů budou tvořit ty, 
kterým nově vznikne povinnost z tohoto 
NV. 

Doporučující Akceptováno částečně, vysvětleno. 

Nepředpokládáme, že by se ohlašování nově 
přidaných látek týkala zcela nových ohlašovatelů. 
Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o 
látky navázané na stávající položky, není příliš 
pravděpodobné, že by povinnost vznikla zcela 
nové provozovně, která se doposud problematikou 
IRZ nemusela zabývat. Zcela novou látkou je 
benzo(a)pyren a ani u něj nelze předpokládat, že 
by jeho zařazením vznikla ohlašovací povinnost 
nějaké nové provozovně. Navíc zásadním faktorem 
pro nutnost zabývat se problematikou IRZ je 
provozování jedné z vybraných činností a nikoliv 
pouhé překročení příslušného ohlašovacího prahu, 
jako tomu bylo v minulosti. 

Do RIA byl na str. 18 doplněn text s údaji o 
ohlašování do IRZ za látky PCP, naftalen a 
aktuálně sledovaných PBDE. 

7.  ÚVČR-
KOM 

Příloha č. 
3 

K čl. I bodu 5 návrhu (Příloha č. 3): 

Vzhledem k detailnímu výčtu požadavků 
na identifikační údaje, které uvádí ve své 
příloze prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2019/1741, považujeme uvedení IČO 
provozovny, jež v tomto výčtu absentuje, 
za neimplementační požadavek, a 
navrhujeme nevykazovat tento jako 
implementační a neuvádět jej v rozdílové 
tabulce. 

 

 

Doporučující Vysvětleno.  

Na základě zadání IČO je získáván ze základních 
registrů název provozovatele. Návrh počítá s tím, 
že název při ohlašování zadávající pouze 
zahraniční subjekty (které nemají IČO) - viz druhá 
položka v příloze č. 3. U subjektů s IČO by název 
(jméno) provozovatele vzhledem k základním 
registrům ani neměl být požadován.  Položka „IČO“ 
je tak podle našeho implementační k bodu 2.5 
„Název mateřské společnosti“ přílohy rozhodnutí 
EK 2019/1741.  
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Dále, v poznámkách pod čarou č. 5 a 7 se 
specifikují příslušné údaje odkazem na 
směrnice. Směrnice jsou ale adresovány 
členským státům, a tak – s určitými 
výjimkami – by příslušné požadavky 
směrnic měly být pro soukromé subjekty 
závazné až prostřednictvím českého 
právního řádu. Podle našeho názoru by 
pak mělo být odkázáno např. v poznámce 
č. 7 na vyhlášku č. 390/2010 Sb. U 
identifikátorů uvedených v poznámce pod 
čarou č. 5 prostřednictvím směrnice 
2003/87/ES pak navrhujeme prověřit, 
z jakého zdroje identifikátor pochází – je –
li již zanesen v českém právním řádu, měl 
by se v návrhu nařízení vlády uvést zdroj 
vycházející z českého právního řádu. 

 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  

Ve vysvětlivce č. 7 bude namísto směrnice 
200/60/ES odkázáno na vyhlášku č. 393/2010 Sb., 
o oblastech povodí.  

Co se týče vysvětlivky č. 5 (a samotného názvu 
identifikátoru v příslušné položce přílohy č. 3), je 
podle našeho názoru třeba ponechat navržené 
znění. K tomu uvádíme, že daný identifikátor se 
týká článku 11 směrnice (členské státy mají 
předkládat seznam všech zařízení, na která se 
vztahuje směrnice 2003/87/ES) a dalších 
reportovacích povinností podle směrnice. Každé 
zařízení má svoje ID číslo, ale směrnice ani 
vnitrostátní právní úprava (zákon č. 383/1012 Sb., 
o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů) nikde o tomto 
identifikátoru výslovně nehovoří. Jako nejvhodnější 
se tedy jeví ponechat vysvětlivku v navrženém 
znění "identifikátor používaný pro podávání zpráv 
podle směrnice 2003/87/ES". Pro úplnost uvádíme, 
že kromě tohoto ID se ještě v oblasti emisního 
obchodování pracuje s identifikačním číslem 
povolení a identifikačním číslem v registru 
obchodování s povolenkami. Ale v těchto 
případech se evidentně jedná o jiné ID, než je ID 
požadované v dané položce rozhodnutí EK č. 
2019/1741. 

8.  MPO Obecně K návrhu nařízení vlády 

1. V celém normativním textu 
doporučujeme zvážit změnu 
označení vysvětlivek v přílohách. 
Místo samotného čísla, jež má na 
vysvětlivku odkazovat, 
doporučujeme toto číslo uvést 

Doporučující Vysvětleno. 

Nepovažujeme za nezbytné formát vysvětlivek 
takto měnit. Novelizace stávajícího nařízení vlády 
namísto jeho nahrazení novým nařízením vlády je 
podle našeho názoru vhodnější vzhledem k tomu, 
že v příloze č. 2 dochází jen k několika dílčím 
změnám a celkově se nejedná o změny 
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v hranaté závorce takto „[1]“. 
Nicméně vzhledem k tomu, že 
stávající celý text příloh trpí touto 
vadou, bude patrně provedení 
úpravy tohoto charakteru 
znamenat větší zásah do textu 
nařízení vlády. Vzhledem k tomu, 
že dochází k změně všech tří 
příloh, a to dvou příloh podstatně, 
bylo by patrně možné vydat 
všechny tři přílohy nařízení vlády 
nově a tuto vadu tímto odstranit, 
nemluvě o tom, že pro adresáty 
právní normy by byl takto vydaný 
celý text příloh přívětivější. 

koncepčního charakteru.  

9.  MPO Příloha č. 
2 

2. V novelizačním bodě 3 
doporučujeme prověřit, zda se na 
konec tabulky v příloze 2 vkládají 
řádky, nebo položky – podle toho 
by pak mělo dojít k případné 
úpravě návětí. 

Doporučující Vysvětleno. 

Vkládají se nové řádky. Bude tedy ponecháno 
stávající znění.  

10.  MPO Příloha č. 
3 

3. V novelizačním bodě 5 
doporučujeme v návětí zrušit slova 
„včetně nadpisu“. 

 

Doporučující Akceptováno.  

11.  MPO Příloha č. 
3 

4. V novelizačním bodě 5 na konci 
doporučujeme doplnit uvozovky a 
tečku.  

Doporučující Akceptováno. 
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12.  MPO Srovnávac
í tabulky 

5. Doporučujeme upravit srovnávací 
tabulky (zejm. označení 
ustanovení v prvním sloupci a 
řádkování) v souladu s Návodem 
Úřadu vlády pro zpracování a 
vkládání srovnávací tabulky. 

 

Doporučující Akceptováno.  

Tabulky budou celkově odpovídajícím způsobem 
upraveny v souvislosti s notifikací po přijetí 
navrhovaného nařízení vlády.  

13.  MF DZ, RIA, 
PZ 

Zásadní připomínka:  
K finančním dopadům návrhu nařízení 
vlády: 
V Předkládací zprávě není o finančních 
dopadech a zdrojích jejich krytí nic 
uvedeno. V Důvodové zprávě je napsáno 
pouze že „Návrh bude mít dopad na státní 
rozpočet, a to ve vazbě na změny 
v příloze č. 3 (údaje požadované pro 
ohlašování do IRZ), která bude vyžadovat 
aktualizaci systému ISPOP.“ a 
v Závěrečné zprávě RIA je uvedeno, 
že „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." 
Do všech tří částí materiálu proto 
požadujeme doplnit jednoznačné 
a výslovné konstatování, že: „Všechny 
náklady, které s sebou nabytí účinnosti 
nařízení vlády přinese, budou kryty 
v rámci stávajících schválených 
prostředků a nebudou vznášeny 
dodatečné požadavky nad rámec 
schváleného státního rozpočtu 
a střednědobého rozpočtového 
výhledu“. 

Zásadní Vysvětleno. 

Požadavky novely (implementující příslušné 
prováděcí rozhodnutí Komise) je nutné zapracovat 
jednak do stávajícího systému ISPOP a také do již 
nyní připravovaného ISPOPv2. Na základě 
zkušeností vycházejících z předchozích 
pravidelných každoročních aktualizací ISPOP lze 
odvodit, že změny, které si vyžádá přijetí novely, 
nebudou vybočovat, co se týče finančních zdrojů, 
Uvedený údaj, že oproti standardní částce (100 až 
150 tis. Kč) se může zapracováním požadavků 
navýšit tato částka o dalších 50 tis. Kč, 
považujeme za krajní možnost. Zapracování 
většiny požadavků bude s velkou 
pravděpodobností součástí standardní částky a 
některé bude pravděpodobně možné zohlednit až 
v rámci ISPOPv2. Navíc s ohledem na probíhající 
přípravu nástupce ISPOP – ISPOPv2 budou 
v rámci stávajícího ISPOP zbytné požadavky 
omezeny na minimum, tudíž i to povede k úspoře 
potřebných finančních prostředků a nabídne se tak 
širší manévrovací prostor pro zapracování 
požadavků z této novely v rámci standardní částky. 

MF s vypořádáním souhlasí. 
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14.  MZV Příloha č. 
2 

K čl. I bodu 2 (změna přílohy č. 2): 

V návaznosti na tzv. ekoaudit navrhuje 
předkladatel za účelem optimalizace 
ohlašování přenosů látek v odpadech 
vypuštění několika znečišťujících látek (mj. 
chrom či nikl) z přílohy č. 2. V důvodové 
zprávě se v této souvislosti uvádí, že 
vzhledem ke skutečnosti, že tzv. 
nařízení o E-PRTR nepožaduje sledování 
přenosů látek v odpadech, je plně v 
souladu s tímto nařízením rovněž 
navrhované vypuštění několika 
znečišťujících látek z přílohy č. 2. V této 
souvislosti MZV navrhuje posoudit 
slučitelnost navrhované změny s čl. 5 
odst. 1 písm. c) nařízení o E-PRTR, které 
po provozovatelích určených provozoven 
za určitých podmínek požaduje ohlásit 
přenos znečišťujících látek obsažených 
v odpadních vodách a uvedených v příloze 
II tohoto nařízení, podle níž mezi takové 
látky patří mj. chrom či nikl. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Zásadní Vysvětleno. 

Přenosy látek v odpadních vodách mimo 
provozovnu a přenosy látek v odpadech mimo 
provozovnu jsou dvě rozdílné věci. 

Přenosy látek v odpadních vodách ohlašují dotčení 
provozovatelé na základě nařízení o E-PRTR. 
Navrhovanou novelou nařízení vlády nedochází 
oproti současnému stavu k žádné redukci, naopak 
dochází k doplnění několika dalších látek (nad 
rámec požadavků nařízení o E-PRTR). 
V přenosech v odpadních vodách budou tedy 
nadále sledovány a v případě překročení 
příslušných ohlašovacích prahů ohlašovány i 
chrom a nikl.  

Oproti tomu povinnost ohlašovat přenosy látek 
v odpadech mimo provozovnu je národní 
legislativou stanovena nad rámec nařízení E-
PRTR. Tento postup je plně v souladu s 
Protokolem EHK OSN o registrech úniků a přenosů 
znečišťujících látek (čl. 3 odst. 2) i s nařízením o E-
PRTR. V bodě 21 preambule tohoto nařízení je s 
odkazem na Protokol stanoveno, že: „V souladu s 
Protokolem by ustanovení tohoto nařízení neměla 
ovlivnit právo členských států zachovat nebo 
zavést obsáhlejší či veřejnosti přístupnější registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek, než jaký 
požaduje protokol“. Co se týče redukce počtu látek 
sledovaných v přenosech v odpadech, rovněž 
připomínáme, že nařízením vlády č.450/2011 Sb., 
kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 
145/2008 Sb., byl počet látek sledovaných 
v přenosech v odpadech snížen ze 72 látek na 26 
látek.  

MZV s vypořádáním souhlasí. 
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15.  MZE Příloha č. 
3 

1) K příloze č. 3 návrhu 
 
Pod bod „Identifikační údaje provozovny“ 
požadujeme doplnit: 

 název katastrálního území 
vztaženého k místu úniku, 

 kód vodního útvaru v případech 
„úniku do vody a půdy“, 

 IDVT vodního toku v případech 
„úniku do vody“, 

 souřadnice X, Y místa „úniku do 
vody a půdy“. 

 

Odůvodnění: 

Je třeba, aby byla jednoznačně určena 
vazba zdroje znečišťující látky  
na vodní útvar povrchových vod. V 
platném znění je již uváděno jméno 
dotčeného recipientu a říční kilometr, ale 
vazba úniku na konkrétní vodní útvar 
povrchových vod chybí. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Zásadní Vysvětleno. 

Je nutné si uvědomit, že úniky/přenosy jsou 
striktně vymezeny provozovnou – tj. geografickým 
umístěním této provozovny. Umístění provozovny 
známe a je také povinností ohlašovatele uvádět 
souřadnice umístění provozovny (resp. přibližného 
středu provozovny). Rovněž je známa adresa 
provozovny – opět se jedná o povinný údaj. 

Co se týče úniků do půdy, zde se předpokládá únik 
v rámci samotné provozovny a nikoliv mimo ni. 
V tomto případě by mělo být snadné takový únik 
přesně lokalizovat. 

Pokud jde o úniky do vody, zde už tuzemský právní 
předpis zahrnuje údaj o recipientu a říčním 
kilometru, což se z tohoto pohledu jeví jako 
dostatečné. Navíc jde o údaje, které jsou 
shromažďovány nad rámec nařízení o E-PRTR. 
Navíc se počítá s tím, že může být více míst, a 
tudíž údaj o recipientu a říčním kilometru je nutné 
uvést u každého úniku do vody samostatně. 

Jistý smysl by toto dávalo pouze v případě 
havarijních úniků, avšak domníváme se, že již dnes 
lze takové úniky odhalit a identifikovat, aniž by bylo 
nutné ohlašovatelům zvyšovat administrativní 
zátěž. 

Nicméně zvážili jsme možnost zadávání souřadnic 
u úniků do vody k nyní sledovaným údajům 
o recipientu a říčním kilometru a pokusíme se tento 
požadavek začlenit do připravovaného ISPOPv2 
na dobrovolné bázi. A rovněž budou zváženy cesty 
k lepšímu provázání ohlašování v rámci agendy 
IRZ s vodní agendou. Na základě následného 
vyhodnocení by se případně přistoupilo k dalším 
úpravám. Avšak vzhledem k nemožnosti tyto 
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požadavky zohlednit již v současném systému 
ISPOPv1 bychom nepovažovali za vhodné, 
aby byly součástí této novely. 

MZE s vypořádáním souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

16.  MZE Öbecně k 
IRZ 

2) K ohlašovací povinnosti podniků 

V souvislosti s naplňováním Rámcové 
směrnice o vodě (RSV 2000/60/ES) 
zjišťujeme problémy ve velikosti/výši 
prahových hodnot látek, při jejichž 
překročení vzniká povinnost nově i 
současně zařazené látky hlásit. Přivítali 
bychom i přesnější určení/stanovení 
podniků, které jsou zdrojem těchto látek a 
které by je měly sledovat a následně 
zasílat hlášení. 

Odůvodnění: 

Jedná se o látky, které jsou stanoveny 
právními předpisy jako prioritní, tedy 
nebezpečné pro vodní prostředí. Jak 
prokazuje pravidelný monitoring, 
dlouhodobě se v povrchových vodách 
v České republice vyskytují ve zvýšených 

Doporučující Vysvětleno.  

Vzhledem k tomu, že se na mezinárodní (Protokol 
o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) i 
na evropské (E-PRTR) úrovni již postupně 
připravuje revize těchto předpisů, bylo by vhodné 
již další případné úpravy zvážit až po dokončení 
revize těchto předpisů, pokud v nich nebudou 
zohledněny. Je nutné uvést, že jakékoliv 
významnější změny (přidání dalších látek nebo 
změny prahových hodnot, což je patrně tento 
případ, nebo činností) vyžadují odpovídající 
finanční krytí na zpracování příslušných 
podkladových materiálů a tím i odpovídající čas. 
V rámci pracovní skupiny může být tento 
požadavek projednán a zvolen postup, jakým 
způsobem jej na evropské úrovni akcentovat, 
avšak v rámci tohoto MPŘ jej považujeme za 
neakceptovatelný. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQTAWSYQ)



 

10 

koncentracích, a to i v hodnotách vyšších, 
než povoluje česká a evropská právní 
úprava. Podle našeho zjištění v 
integrovaném registru znečišťování roku 
2018 jsou u polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAU) v celé České republice 
pouze 2 podniky, které nahlásily ve vztahu 
v k vodám překročení této hodnoty, a 1 
podnik provedl nahlášení, i když hodnota 
byla podlimitní. U bromovaných 
difenyletherů (PBDE) dokonce není 
uvedeno ani jedno hlášení. Přesto se tyto 
látky v povrchových vodách vyskytují. 

 

17.  MZE Obecně k 
IRZ 

3) K výčtu látek   

Doporučujeme, aby do výčtu látek v 
integrovaném registru znečišťování byl 
zahrnut rovněž ukazatel perfluorooktanová 
kyselina a její deriváty (PFOS). 

Odůvodnění: 

Tato látka se ve vodách vyskytuje v 
hodnotách vyšších, než připouští nařízení 
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a 
hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení  
k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových a do kanalizací  
a o citlivých oblastech a patří mezi prioritní 
a zvlášť nebezpečné závadné látky. 

 

Doporučující Vysvětleno.  

Viz předchozí bod. 

Původně se s touto variantou počítalo, aby v rámci 
této novely byly pod IRZ začleněny všechny látky 
nově přidané na seznamy uvedené v přílohách ke 
Stockholmské úmluvě. Avšak problémem byla 
neshoda na příslušné prahové hodnotě. Z těchto 
důvodů byl zvolen méně kontroverzní přístup, který 
umožnil obejít se bez definování prahových hodnot, 
což ale na druhou stranu mělo dopad na látky, 
které nebylo možné přiřadit už k některé ze 
sledovaných v IRZ, a proto takové látky či skupiny 
látek nebylo možné pod tuto novelu zahrnout. 
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18.  MZE Příloha č. 
2 

4) K ohlašovacím povinnostem 
vztahujícím se k látce styren 

Rovněž nedoporučujeme zrušit povinnost 
ohlašovat přenosy v odpadech pro styren, 
ale doporučujeme zavést povinnost 
ohlašovat úniky styrenu  
a jeho přenosy v odpadních vodách.  

Odůvodnění: 

Existují případy provozoven, např. v 
povodí Ohře, které tuto látku vypouští, 
bylo by tedy žádoucí, aby takové případy 
musely být ohlášeny. Situace se může 
týkat i dalších povodí, i když je styren 
zatím pod mezí stanovitelnosti laboratoří 
státních podniků Povodí nebo na její 
hranici. 

 

Doporučující Vysvětleno. 

V tomto případě se domníváme, že to nemusí být 
otázka úniků a příslušných látek, ale také činností. 
Bez náležitého komplexního posouzení nelze tuto 
věc akceptovat. Lze rovněž doplnit, že 
problematika styrenu byla diskutována v rámci 
pracovní skupiny a výsledky jednání se následně 
promítly do tohoto návrhu novely. 

19.  MZE  5) Legislativně-technické připomínky 

V návrhu nařízení vlády ve vysvětlivkách 
k příloze č. 1 nejsou v bodě 3 oddělena 
slova „difenyletherů“ a „hexa-BDE“. 
V bodě 6 chybí mezera mezi slovy 
„uvedených“ a „prahových“. 

Doporučující Akceptováno. 

20.  MSP Příloha č. 
3 

1. K bodu 5 – příloha č. 3 

Vzhledem k charakteru pravidla ve 
vysvětlivce č. 11 k příloze č. 3, které 
stanovuje časovou působnost, 
doporučujeme obsah této vysvětlivky 
vypustit a příslušným způsobem upravit 
v bodě 3 přechodných ustanovení. 

Doporučující Akceptováno. 

Do přechodného ustanovení bude přesunuta část 
vysvětlivky týkající se časové působnosti. 
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21.  MSP Příloha č. 
3 

2. K bodu 5 - příloha č. 3 
Nerozumíme tomu, proč je nutné uvádět 
jak údaje o adrese provozovny, tak 
identifikační číslo provozovny (IČP). IČP 
má sloužit k zjištění adresy provozovny 
prostřednictvím registru osob. Za situace, 
kdy absentuje vazba na tento základní 
registr v zákoně, není jasné, k čemu má 
být IČP využíváno. Doporučujeme tedy 
zdůvodnit, proč je IČP požadováno a 
případně do budoucna zvážit zlepšení 
provázanosti se základními registry tak, 
aby podnikatelé nebyli zbytečně nuceni 
poskytovat tak velké množství údajů.  

 

Doporučující Vysvětleno. 

IČP je základním identifikátorem každé 
provozovny. Tento identifikátor musí být jedinečný 
a provozovna si musí po celou dobu své životnosti 
zachovávat stejný identifikátor. Kvůli přidělování 
IČP musí být každá provozovna, za kterou se do 
IRZ ohlašuje, registrována v ISPOP. Nelze 
přidělovat pouze IČP bez uvedení adresy 
provozovny. Adresa provozovny je jedním 
z povinných údajů předmětného prováděcího 
rozhodnutí komise – viz bod 2.6 přílohy (resp. byla 
i v již neplatné příloze III nařízení o E-PRTR). 
Adresu nové provozovny nelze získat z jiných 
zdrojů, jako je tomu např. v případě IČO ve vazbě 
na základní registry státní správy. 

22.  MSP Přechodn
á 
ustanoven
í 

3. K přechodným ustanovením 

i. K bodu 1 – Formulace „se ohlašuje 
do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí 
poprvé za rok 2020“ nenavazuje svou 
skladbou na předchozí část věty 
první. Z důvodu lepší srozumitelnosti 
proto doporučujeme slova „s výjimkou 
znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) 
bez spalování biomasy, která se 
ohlašuje do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí 
poprvé za rok 2020.“ nahradit slovy „s 
výjimkou ustanovení týkajících se 

Doporučující Akceptováno. 
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znečišťující látky oxid uhličitý (CO2) 
bez spalovací biomasy, která se 
použijí poprvé pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování 
životního prostředí za rok 2020.“ 

 

23.  MSP Přechodn
á 
ustanoven
í 

ii. K bodu 2 – Z důvodu přehlednosti a 
srozumitelnosti doporučujeme 
ustanovení zjednodušit následujícím 
přeformulováním: „2. Příloha č. 2 k 
nařízení vlády č. 145/2008 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, se použije 
poprvé pro ohlašování do 
integrovaného registru znečišťování 
životního prostředí za rok 2020, s 
výjimkou ustanovení týkajících se 
znečišťujících látek polychlorované 
naftaleny (PCN) a benzo(a)pyren, 
která se použijí poprvé  pro 
ohlašování do integrovaného registru 
znečišťování životního prostředí za 
rok 2021.“ 

Doporučující Akceptováno. 

24.  MSP Přechodn
á 
ustanoven
í 

iii. K bodu 3  - Vzhledem k připomínce č. 
1 doporučujeme do ustanovení 
zahrnout výjimku týkající údaje o 
objemu výroby. 

 

Doporučující Akceptováno. 

25.  AVČR Příloha č. 
2 

1. Ke zdůvodnění materiálu:  

 

Navrhujeme do zdůvodnění materiálu 
doplnit informaci, zda byly na registr 

Doporučující Vysvětleno. 

Tato záležitost byla diskutována v rámci existující 
pracovní skupiny. K tomuto kroku bylo přistoupeno 
na základě analýzy kvality ohlášených údajů. Ze 
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uplatňovány požadavky, týkající se 
evidence množství úniků a přenosů Ni a 
Cr. 

Zdůvodnění:  

Zdůvodnění návrhu postrádá informaci, 
zda byly na registr uplatňovány 
požadavky, týkající se evidence množství 
úniků a přenosů Ni a Cr. Není zřejmé, zda 
by byla tato úprava evidence považována 
za potřebnou i ze strany odborné 
veřejnosti. 

strany průmyslu opakovaně a dlouhodobě zaznívají 
hlasy zastávající názor, že by se tento typ přenosů 
neměl vůbec sledovat. MŽP se ale domnívám, že 
smysl toto sledování má. Do budoucna 
nevylučujeme a ani se nebráníme další diskuzi nad 
konceptem ohlašování přenosů látek v odpadech, 
ale v současné době je nutné už vyčkat na vývoj 
této problematiky na evropské (E-PRTR) a 
mezinárodní úrovni (Protokol). 

26.  AMSP Příloha č. 
3  

Legislativně technická připomínka: 

Vysvětlivka 11 v bodu 5. (příloha č. 3) je 
obsahově spíše přechodným 
ustanovením, navrhujeme proto její 
přesunutí. 

Tato připomínka je doporučující 

Doporučující Akceptováno. 

27.  AMSP Příloha č. 
2 

Připomínka k Čl. I, bodu 2 materiálu, 
který upravuje přílohu 2 
 
Vítáme vypuštění povinnosti ohlašování 
pro chrom a nikl, ale navrhujeme vypustit 
ohlašování také pro olovo, měď a zinek, 
případně i pro další látky. Alternativou by 
bylo vyloučit z povinnosti ohlašování 
přenosů těchto látek v odpadech kovové 
šroty, které vznikají při zpracování 
železných a neželezných slitin na výrobky 
(technologie obrábění, tavení, lití apod.). 

Odůvodnění: 

Uvedené ohlašované látky jsou součástí 
slitin železa, hliníku, zinku a mědi, které se 

Zásadní Vysvětleno. 

Při úpravách právních předpisů k problematice IRZ 
se prozatím přistupovalo způsobem spočívajícím 
kompletním odebíráním nebo přidáváním látek 
v příslušném typu úniku/přenosu. Ačkoliv uvedený 
návrh je logický, nejsou s takovým přístupem 
žádné zkušenosti – ať již omezením ohlašování 
vybraných látek v daných únicích/přenosech ve 
vazbě na určitou činnost nebo určitý typ odpadu 
(jak je v připomínce navrhováno). Navíc by to bylo 
podmíněno komplexnějším řešením, které by si 
s velkou pravděpodobností vyžádalo novelu 
zákona č. 25/2008 Sb.  Jak již bylo uvedeno výše, 
takové komplexní úpravy by musely být podepřeny 
rozsáhlými pracemi na příslušných podkladových 
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používají v procesu obrábění nebo 
v procesu tavení a lití. I ve formě odpadu 
jde o materiály, které neohrožují životní 
prostředí a jsou dále předávány 
k materiálovému využití (železný a 
neželezný šrot). Z těchto důvodů 
považujeme ohlašování přenosů látek 
v těchto odpadech za neadekvátní. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 

materiálech. Odstranění zmíněných látek je 
podepřeno předchozí analýzou kvality 
ohlašovaných údajů a na odstranění těchto látek se 
rovněž shodla příslušná pracovní skupina. 

AMSP s vypořádáním souhlasí. 

28.  SPČR Obecná Návrh představuje zvýšení 
administrativní zátěže, která však 
vychází z evropské právní úpravy a 
mezinárodních dohod a je tedy 
podmíněně akceptovatelný, tj. při 
zohlednění níže uvedených připomínek. 
 
1. Připomínka 
Není navržena úprava konkrétní části 
novelizovaného nařízení vlády, neboť se 
jedná o návrh, který by bylo nejlépe 
vhodné uplatnit přímo na úrovni předpisu 
EU – tj. nařízení EP a Rady 166/2006 či 
prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 
2019/1741. Alternativně a do doby 
realizace úpravy evropské legislativy 
přichází v úvahu rovněž zohlednění 
v rámci metodického pokynu pro 
ohlašování do IRZ, který vydává a 
aktualizuje Ministerstvo životního 
prostředí. 
 
Nejen pro nově navržené látky a jejich 
ohlašování v emisích do 
ovzduší/vody/půdy navrhujeme, aby 
bylo uplatněno ustanovení: 

Zásadní Vysvětleno. 
 
Není možné řešit pouze na EU úrovni, jelikož je 
nutné rovněž vzít v úvahu i ohlašovatele do IRZ, 
kterých se povinno ohlašovat do E-PRTR netýká. 
V tomto směru je nutné pro obě skupiny 
ohlašovatelů zachovat rovnocenné podmínky, co 
se týče ohlašování povinných údajů. Zvýšení 
administrativní zátěže se zejména bude týkat MŽP 
samotného, protože je nutné zpracovávat a 
následně reportovat rozsáhlejší sadu údajů v rámci 
EU registru průmyslových míst (např. celou nově 
definovanou úroveň průmyslových míst). 
Samotných ohlašovatelů se dotkne ohlašování 
objemu výroby a nově zařazených látek (resp. 
převážně látek navázaných již na stávající), které 
jsou poměrně specifické, a ohlašování lze 
předpokládat jen u velmi omezené skupiny 
ohlašovatelů. Ale nelze popřít, že u této skupiny 
ohlašovatelů to může přinést dílčí navýšení 
administrativní zátěže. 
 
Návrh na možné omezení sledování určitých látek 
prostřednictvím jednorázového stanovení 
považujeme za legitimní, avšak je nutné jej vznést 
především na EU úrovni. Pokud by se něco 
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„Provozovatel může pomocí 
jednorázového stanovení obsahu 
příslušné látky v emisích do ovzduší, vody, 
půdy nebo v přenosech v odpadech, a na 
základě popisu činnosti prováděné 
v provozovně vyloučit přítomnost dané 
látky v emisích nebo přenosech.“ 
 
Odůvodnění: 
V případě nově stanovených látek se 
jedná o velmi specifické polutanty, které 
se z principu mohou vyskytovat jen 
v některých specifických provozovnách, 
neboť jsou vázány na specifické vstupní 
suroviny a procesy, které jsou při výrobě 
používány. Jejich průběžné sledování 
v provozovnách, kde se relevantní činnosti 
neprovádějí, resp. vstupní suroviny 
nevyskytují, by představovalo kromě 
administrativní i zbytečnou ekonomickou 
zátěž. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

takového praktikovalo na národní úrovni, bylo by 
možné za tím vidět ze strany veřejnosti nebo NNO 
snahu o zatajování údajů či omezování přístupu 
veřejnosti k údajům o životním prostředí, a to i 
přesto, že by se týkalo výhradně přenosů látek 
v odpadech nebo látek v jiných typech 
úniků/přenosů, které se v rámci E-PRTR nesledují. 
 
Další podrobnosti k problematice přenosů látek 
v odpadech jsou zmíněny u bodu č. 38. 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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29.  SPČR Příloha č. 
1 

2. Připomínka k Čl. I, bodu 1 materiálu, 
který upravuje přílohu 1 
V tabulce jsou uvedeny prahové hodnoty 
pro ohlašování buď přímo číselně, nebo 
odkazem na text pod tabulkou - to je 
pochopitelné. U některých ukazatelů je ale 
uvedeno, že práh není stanoven a zároveň 
je tam číselný odkaz na text pod tabulkou, 
kde práh stanoven je, což je matoucí - 
navrhujeme ponechat pouze číselné 
odkazy. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Zásadní Äkceptováno jinak. 
 
S ohledem na povahu těchto prahových hodnot 
byla zvolena formulace „odvozená prahová 
hodnota“.  
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 

30.  SPČR Příloha č. 
2 

3. Připomínka k Čl. I, bodu 2 materiálu, 
který upravuje přílohu 2 
Vítáme vypuštění povinnosti ohlašování 
pro chrom a nikl, ale máme za to, že by 
bylo vhodné vypustit ohlašování i pro 
olovo, měď a zinek, případně i pro další 
látky. Alternativou by bylo vyloučit z 
povinnosti ohlašování přenosů těchto látek 
v odpadech kovové šroty, které vznikají při 
zpracování železných a neželezných slitin 
na výrobky (technologie obrábění, tavení, 
lití apod.). 
 
Uvedené ohlašované látky jsou součástí 
slitin železa, hliníku, zinku a mědi, které se 
používají v procesu obrábění nebo v 
procesu tavení a lití. I ve formě odpadu jde 
o materiály, které neohrožují životní 
prostředí a jsou dále předávány k 
materiálovému využití (železný a 
neželezný šrot). Z těchto důvodů 

Zásadní Vysvětleno. 
 
Při úpravách právních předpisů k problematice IRZ 
se prozatím přistupovalo způsobem spočívajícím 
kompletním odebíráním nebo přidáváním látek 
v příslušném typu úniku/přenosu. Ačkoliv uvedený 
návrh je logický, nejsou s takovým přístupem 
žádné zkušenosti – ať již omezením ohlašování 
vybraných látek v daných únicích/přenosech ve 
vazbě na určitou činnost nebo určitý typ odpadu 
(jak je v připomínce navrhováno). Navíc by to bylo 
podmíněno komplexnějším řešením, které by si 
s velkou pravděpodobností vyžádalo novelu 
zákona č. 25/2008 Sb.  Jak již bylo uvedeno výše, 
takové komplexní úpravy by musely být podepřeny 
rozsáhlými pracemi na příslušných podkladových 
materiálech. Odstranění zmíněných látek je 
podepřeno předchozí analýzou kvality 
ohlašovaných údajů a na odstranění těchto látek se 
rovněž shodla příslušná pracovní skupina. 
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považujeme ohlašování přenosů látek v 
těchto odpadech za neadekvátní. 
 
Dále je otázkou, zda by MŽP vůbec mělo i 
nadále požadovat sledování přenosů látek 
v odpadech; resp. požadujeme jeho 
zrušení. Legislativa EU, tj. nařízení E-
PRTR toto sledování a ohlašování při 
překročení stanoveného limitu 
nepožaduje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Další podrobnosti k problematice přenosů látek 
v odpadech jsou zmíněny u bodu č. 38. 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 

31.  SPČR Odůvodně
ní 

4. Připomínka k části Odůvodnění 
V Odůvodnění je uvedeno, že PCN a 
Benzo-a-pyren mohou pocházet i z 
dopravy - předpokládáme ale, že 
ohlašování se bude týkat pouze emisí ze 
stacionárních zdrojů, které souvisí s 
činnostmi relevantními pro IRZ tzn. emise 
z dopravy se zjišťovat a vykazovat 
nebudou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Zásadní Vysvětleno 
 
Ano, je tomu tak. Ohlašování do IRZ se omezuje 
na ohlašování za příslušnou provozovnu. 
Informace o zařazených látkách byly pojaty 
komplexně, a tudíž jsou obsaženy i informace 
neomezující se striktně na problematiku jejich 
vzniku v rámci IRZ provozoven. Bylo považováno 
za vhodné uvést relativně podrobné informace o 
těchto látkách kvůli tomu, aby bylo možné si udělat 
ucelenější představu o jejich výskytu a vlivech na 
lidské zdraví a životní prostředí. 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 

32.  SPČR Odůvodně
ní 

 
5. Připomínka k části Odůvodnění 
V Odůvodnění se hovoří o "celkovém" CO2 
(jako celkové emise CO2 jsou někdy 
chápány i emise z dodaných energií a 
dopravy) - předpokládáme opět, že se 
jedná o tzv. přímé emise tzn. emise z 
činností relevantních pro IRZ 
provozovaných v dané provozovně, a že 
nejsou zahrnuty emise z mobilních zdrojů. 
Tzn. množství reportovaného CO2 bude 

Zásadní Vysvětleno 
 
Celkové emise/úniky CO2  lze chápat v tomto 
kontextu jako veškerý CO2 emitovaný 
za předmětnou provozovnu. Je nutné ale vzít 
v úvahu, že v případě úniků se ohlašují i havarijní 
úniky. I tyto havarijní úniky jsou součástí celkových 
úniků CO2 (a jiných úniků). V případě CO2 
(na rozdíl od ostatních úniků) existuje i další 
specifičnost, a to CO2 ze spalování biomasy (nebo 
CO2 bez spalování biomasy – záleží na úhlu 
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zjišťováno stejnou metodikou jako při 
obchodování s emisemi. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

pohledu). To je rovněž další součást celkových 
úniků CO2 za příslušnou provozovnu. A ano, 
povinnost ohlašování do IRZ se vztahuje 
na stacionární zařízení, ačkoliv je nutné jednotlivé 
případy mobilních zařízení posuzovat individuálně, 
jelikož i v těchto případech se může za určitých 
podmínek jednat o stacionární zařízení z pohledu 
IRZ. Rovněž doplňujeme, že v případě IRZ je 
možné využít, pokud je to relevantní a v souladu 
s právními předpisy k problematice IRZ, i údajů 
primárně získaných za účelem plnění povinností 
u jiného výkaznictví. Vzhledem k tomu, že je přímo 
možné vykazovat úniky CO2 v souladu s Pokyny 
pro monitorování a ohlašování emisí skleníkových 
plynů podle systému obchodování s emisemi, je 
takové jednotné vykazování pro několik agend pro 
ohlašovatele optimální. Provázanost obou agend 
dále ilustruje i dobrovolné uvedení údajů 
o příslušné E-PRTR (resp. IRZ) provozovně 
v ročním výkazu emisí 
(https://www.mzp.cz/cz/rocni_vykazy_emisi).  
 
Jak již plyne z výše uvedeného, údaje o celkovém 
CO2 a CO2 bez spalování biomasy se ohlašují 
samostatně – přesně tak, jak požaduje Evropská 
komise do E-PRTR a MŽP se dle toho primárně 
řídí. Prostřednictvím těchto dvou údajů lze snadno 
zjistit i část, která se týká úniků CO2 ze spalování 
biomasy. Dílčím způsobem jsme upravili 
před několika lety i vyhledávací aplikaci 
(https://portal.cenia.cz/irz/,  
resp. https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPreno
sy.jsp - ve výběru se jedná o položky "Oxid uhličitý 
(CO2)" a "Oxid uhličitý (CO2) bez spalování 
biomasy)"), aby bylo možné tyto dva související 
údaje zobrazovat samostatně. Bohužel aktuálně 
nám vyhledávací aplikace neumožňuje vhodnější 
rozlišení (tj. např. automatické dopočítání 
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a zobrazení úniků CO2 ze spalování biomasy 
nebo vzájemný podíl), ale pokud tato poptávka 
skutečně existuje, čemuž tak patrně je, jak plyne 
z této předložené připomínky, tak s tím bude 
počítáno do budoucna (tj. při definici a následném 
vytvoření nového vyhledávacího nástroje pro IRZ) 
tak, aby jednotlivé podíly (resp. množství) CO2 byly 
vhodnějším způsobem prezentovány. 
 
Samotné ohlašování se nebude žádným způsobem 
lišit od toho, které se již v rámci ohlašování do IRZ 
praktikuje nyní. Avšak je nutné dát do souladu 
příslušné právní předpisy (tj. toto nařízení 
č. 145/2008 Sb.) a stávající praxi. A také umožnit 
lepší provázanost jednotlivých agend. Není to tedy 
zavádění zcela nové aktivity. 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 

33.  SPČR Příloha č. 
2 

6. Připomínka 
SP ČR upozorňuje na základě tzv. 
ekoauditů našich členů, že sledování 
přenosů znečišťujících látek v odpadech je 
nad rámec evropské legislativy což 
znevýhodňuje české firmy. Zároveň tyto 
vyžadované údaje nevypovídají nic o 
zatížení ŽP, protože jsou reportovány i 
přenosy u odpadů určených k využití tzn. 
tyto látky se nedostávají do ŽP, ale jsou 
recyklovány a znovu použity - typickým 
příkladem jsou látky v kovových 
odpadech. Vzniká tak neodůvodněná 
byrokratická a finanční zátěž. Reportované 
údaje jsou navíc zveřejňovány bez 
jakýchkoli vysvětlení a komentářů, čímž 
dochází k různým dezinterpretacím a 
chybným závěrům.  Potřeba reportování 
přenosu znečišťujících látek v odpadech 

Zásadní Vysvětleno. 
 
MŽP je s tímto postojem dlouhodobě 
konfrontováno. Avšak i nadále trváme na tom, že 
sledování přenosů látek v odpadech má smysl a 
takto shromažďované údaje jsou žádoucím 
doplňkem ke sledování množství odpadů 
přenášených mimo provozovnu. I v této novele 
jsme přistoupili k odstranění několika látek 
z přenosů látek v odpadech. MŽP se nebrání do 
budoucna dalším diskuzím na toto téma, avšak jak 
již bylo uvedeno výše, rozbíhají se práce na 
revizích mezinárodních a evropských předpisů 
k problematice IRZ (resp. E-PRTR či PRTRs 
obecně) a nepovažujeme za vhodné do té doby 
dále upravovat zákon či nařízení. 
 
Další podrobnosti k problematice přenosů látek 
v odpadech jsou zmíněny u bodu č. 38. 
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nebyla nikdy řádně odůvodněna. 
Požadujeme proto zrušení tohoto 
nadbytečného a nesmyslného reportingu, 
bez kterého se ostatní země EU obejdou. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 

34.  SPČR Přílohy č. 
1 a 2 

7. Připomínka k čl. I, bodu 1 materiálu, 
který upravuje přílohu 1 (vysvětlivka 7) 
a současně k čl. I, bodu 4 materiálu, 
který upravuje přílohu 2 (vysvětlivka 
10) 
SP ČR vznáší velmi zásadní připomínku, 
jde o způsob přepočtu benzo(a)pyrenu z 
PAH pomocí toxického ekvivalentu 
benzo(a)pyrenu TEQBaP. S tímto 
postupem zásadně nesouhlasíme. Dle 
přílohy č. 4 zákona 201/2012 Sb. v 
platném znění se jednorázovým měření 
emisí stanovuje úroveň znečišťováním pro 
benzo(a)pyren (jde tedy o zákonnou 
povinnost tuto látku měřit). Výsledky 
měření benzo(a)pyrenu jsou tedy k 
dispozici a v souladu s platnou legislativou 
je povinností podniků výsledky měření 
použít. Přepočtové koeficienty a emisní 
faktory se použijí pouze v případě, že 
výsledky měření nejsou k dispozici. 
Navržený postup přepočtu benzo(a)pyrenu 
z PAH uváděný v novele vyhlášky je tedy 
v rozporu s platnou legislativou, navíc 
může snadno přinést výsledky 
neodpovídající realitě. 
 
Pro vykázání množství benzo(a)pyrenu 
tedy požadujeme v návrhu vyhlášky 
upravit text:  
Pro výpočet emisí benzo(a)pyrenu se 

Zásadní Akceptováno jinak. 
 
Emise benzo(a)pyrenu budou vykazovány 
prostřednictvím standardního formátu (kg/rok). 
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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použijí údaje z platného autorizovaného 
měření emisí. Pouze v případě, že tyto 
údaje nejsou k dispozici, bude pro 
vykázání množství benzo(a)pyrenu použit 
přepočet pomocí toxického ekvivalentu 
benzo(a)pyrenu TEQBaP. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

35.  SPČR Příloha č. 
3 

8. Připomínka k Čl. I, bodu 5 materiálu, 
který upravuje přílohu 3 (vysvětlivka 
11) 
Identifikační údaje provozovny 
Objem výroby 
Požadujeme doplnit vysvětlivku 11 v 
nařízení vlády tak, aby odpovídala 
požadavkům prováděcího rozhodnutí 
komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 
2019. 
 
Nové znění vysvětlivky 11: 
„Údaj se poprvé povinně ohlašuje za 
ohlašovací rok 2021 u odvětví, která mají 
jednotky a parametry pro účely ohlašování 
stanoveny v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006. 
Tento údaj se nezveřejňuje.“ 
 
Odůvodnění: 
Podle prováděcího 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 

Zásadní Akceptováno částečně, vysvětleno.  
 
Doplnění vysvětlivky tak, aby plně odpovídala textu 
v nařízení o E-PRTR, nepovažujeme za vhodné 
řešení. V současné době není zřejmé, jakým 
způsobem mají být vymezena odvětví, kterých se 
ohlašování objemu výroby týká. Také je třeba zvolit 
takové vymezení, které by se netýkalo jen činností 
podle nařízení o E-PRTR, ale též činností, které 
nespadají pod nařízení o E-PRTR (tj. činností 
v režimu zákona č. 25/2008 Sb., zejména těch, 
které jsou stejného druhu jako činnosti podle 
nařízení o E-PRTR, ale mají nižší kapacitu).  
 
Současně není záměrem MŽP, aby údaje o objemu 
výroby byly požadovány po všech provozovatelích 
v režimu E-PRTR a v režimu zákona § 3 odst. 2 
zákona č. 25/2008 Sb.  MŽP předpokládá, že 
k dané problematice vydá metodický pokyn, který 
bude před vydáním zaslán k připomínkám 
dotčených organizacím včetně SPČR.  
 
SPČR s vypořádáním souhlasí. 
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a kterým se mění směrnice Rady 
91/689/EHS a 96/61/ES je ohlašování 
objemu výroby povinné pouze u odvětví, v 
jejichž případě Komise stanovila jednotky 
a parametry pro účely ohlašování. T.j. u 
odvětví, která mají jednotky a parametry 
pro účely ohlašování stanoveny v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
166/2006, kterým se zřizuje evropský 
registr úniků a přenosů znečišťujících 
látek. 
 
Není důvod zatěžovat české podniky 
povinností, která není EU vyžadována. 
Navíc v případě chemického průmyslu je 
vykazování objemu výroby komplikované. 
Řada výrobků je jednak prodávána jako 
finální výrobek, jedna je používána jako 
surovina pro další výrobky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

36.  HKČR 

Příloha č. 1 

A. Zásadní konkrétní připomínky 
k předloženému materiálu 

1. Připomínka k Čl. I, bod 1 
(vysvětlivka 7) 

Požadujeme text upravit takto: 

„Rozhodující pro vznik ohlašovací 
povinnosti je znečišťující látka polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), která má v 
únicích do ovzduší prahovou hodnotu 50 
kg/rok, v únicích do vody a v přenosech v 
odpadních vodách mimo provozovnu 5 
kg/rok a v únicích do půdy 5 kg/rok (viz 
příloha II nařízení Evropského parlamentu 

Zásadní Akceptováno jinak. 
 
Viz vypořádání připomínky SPČR č. 34. 
 
HKČR s vypořádáním souhlasí. 
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a Rady (ES) č. 166/2006). V případě 
překročení některé z uvedených 
prahových hodnot je nutné ohlásit v 
příslušném úniku/přenosu  
i benzo(a)pyren. Pro stanovení emisí 
benzo(a)pyrenu se použijí údaje 
z platného autorizovaného měření 
emisí. Pouze v případě, že tyto údaje 
nejsou k dispozici, uvede se mMnožství 
benzo(a)pyrenu se uvede prostřednictvím 
přepočtu množství polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAH) na toxický 
ekvivalent benzo(a)pyrenu TEQBaP.“  

Odůvodnění:  

Dle přílohy č. 4 zákona č. 201/2012 Sb. v 
platném znění se jednorázovým měření 
emisí stanovuje úroveň znečišťováním pro 
benzo(a)pyren (jde tedy o zákonnou 
povinnost tuto látku měřit). Výsledky 
měření B(a)P jsou tedy k dispozici a v 
souladu s platnou legislativou je povinností 
podniků výsledky měření použít. 
Přepočtové koeficienty a emisní faktory se 
použijí pouze  
v případě, že výsledky měření nejsou k 
dispozici.  

Navržený výhradní postup přepočtu B(a)P 
z PAH uváděný v návrhu novely vyhlášky 
je tedy  
v rozporu s platnou legislativou, navíc 
může snadno přinést výsledky 
neodpovídající realitě. 
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37.  HKĆR Příloha č. 
2 

2. Připomínka k čl. I, bod 4 

Vítáme vypuštění povinnosti ohlašování 
pro chrom a nikl, ale navrhujeme vypustit 
ohlašování také pro olovo, měď a zinek, 
případně i pro další látky. Alternativou by 
bylo vyloučit z povinnosti ohlašování 
přenosů těchto látek v odpadech kovové 
šroty, které vznikají při zpracování 
železných a neželezných slitin na výrobky 
(technologie obrábění, tavení, lití apod.). 

 

Odůvodnění: 

Uvedené ohlašované látky jsou součástí 
slitin železa, hliníku, zinku a mědi, které se 
používají v procesu obrábění nebo 
v procesu tavení a lití. I ve formě odpadu 
jde o materiály, které neohrožují životní 
prostředí a jsou dále předávány 
k materiálovému využití (železný a 
neželezný šrot). Z těchto důvodů 
považujeme ohlašování přenosů látek 
v těchto odpadech za neadekvátní. 

 

Zásadní Vysvětleno. 

Při úpravách právních předpisů k problematice IRZ 
se prozatím přistupovalo způsobem spočívajícím 
kompletním odebíráním nebo přidáváním látek 
v příslušném typu úniku/přenosu. Ačkoliv uvedený 
návrh je logický, nejsou s takovým přístupem 
žádné zkušenosti – ať již omezením ohlašování 
vybraných látek v daných únicích/přenosech ve 
vazbě na určitou činnost nebo určitý typ odpadu 
(jak je Vámi navrhováno). Navíc by to bylo 
podmíněno komplexnějším řešením, které by si 
s velkou pravděpodobností vyžádalo novelu 
zákona č. 25/2008 Sb.  Jak již bylo uvedeno výše, 
takové komplexní úpravy by musely být podepřeny 
rozsáhlými pracemi na příslušných podkladových 
materiálech. Odstranění zmíněných látek je 
podepřeno předchozí analýzou kvality 
ohlašovaných údajů a na odstranění těchto látek se 
rovněž shodla příslušná pracovní skupina. 
 
Další podrobnosti k problematice přenosů látek 
v odpadech jsou zmíněny u bodu č. 38. 
 
HKČR s vypořádáním souhlasí. 

38.  HKĆR Příloha č. 
2 

3. Připomínka k čl. I, bod 4 

Požadujeme sledování přenosů látek 
v odpadech zrušit.  

Odůvodnění: 

Legislativa EU, tj. nařízení E-PRTR toto 
sledování a ohlašování při překročení 
stanoveného limitu nepožaduje. Vzniká tak 
neodůvodněná administrativní i finanční 
zátěž. 

Zásadní Vysvětleno. 
 
MŽP je si vědomo jisté kontroverznosti skupiny 
přenosů látek v odpadech a postoje, který mj. HK 
ČR (a průmysl obecně) dlouhodobě zaujímá 
k problematice jejich sledování a ohlašování. Ale 
jak již bylo uvedeno výše, MŽP považuje za 
smysluplné sledování přenosů vybraných látek 
v odpadech a považuje tuto záležitost za žádoucí 
doplněk k přenosům množství odpadů. Např. už 
jen informace, že se v odpadech vznikajících v 
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 příslušné provozovně vyskytuje (či nevyskytuje) 
jedna či více ze sledovaných látek, je velmi 
užitečná. Tuto informaci by se veřejnost snadno 
nedozvěděla, a tudíž by nebylo možné 
např. vytvořit tlak na omezení či úplnou eliminaci 
rozptýlení této látky vzduchem při nedokonalém 
skladování nebo naopak vyvrátit pomocí veřejně 
přístupných dat nepravdivé spekulace namířené 
proti provozovateli. Stejně tak se lze dostat 
k informaci, že se v blízkosti takového místa může 
nakládat s dotčenými látkami, které se mohou 
v případě negativních okolností potenciálně dostat 
do vody, ovzduší či půdy. Rozhodně je užitečnější 
vědět, že hromada odpadu je tvořena 
např. azbestem, než že se jedná o prostý 
nebezpečný odpad  
 
MŽP opakovaně avizuje, že se nebrání dalším 
diskuzím a kompromisu. V minulosti již došlo 
k rozsáhlé optimalizaci přílohy č. 3 a i tato novela 
není výjimkou. Navrhovaný text mj. reflektuje 
diskuse a určitou míru shody dosažené v příslušné 
pracovní skupině. Ale i nadále je zcela 
neakceptovatelné navržené odstranění celé přílohy 
č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb., obsahující 
seznam látek v přenosech v odpadech. Navíc je 
nutné zdůraznit, že zásadním změnám v této 
příloze musí předcházet pečlivé vyhodnocení, 
jako tomu bylo nyní na základě zpracovaných 
analýz a odborných diskuzí. Původní seznam látek 
sledovaných v IRZ v rámci přenosů látek 
v odpadech byl již v minulosti výrazným způsobem 
redukován a je redukován i navrženou novelou. 
 
Rovněž si dovolujeme podotknout, že i v rámci EU 
se vyskytují požadavky jdoucí výrazným způsobem 
nad ty stanovené v E-PRTR (např. Španělsko sbírá 
i podlimitní údaje, což bude mít reálně vyšší dopad 
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na administrativní zátěž ohlašovatelů než přenosy 
látek v odpadech). Nejedná se tedy o nic 
výjimečného, že jednotlivé státy si přizpůsobují 
sledování a shromažďování údajů do vlastního 
registru dle svých národních potřeb. 
 
HKČR s vypořádáním souhlasí. 

39.  HKČR Příloha č. 
2 

4. Připomínka k čl. I, bod 4 
(vysvětlivka 10) 

Požadujeme text upravit takto: 

„Rozhodující pro vznik ohlašovací 
povinnosti je znečišťující látka polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), která má v 
přenosech v odpadech mimo provozovnu 
prahovou hodnotu 50 kg/rok. V případě 
překročení této prahové hodnoty je nutné 
ohlásit i benzo(a)pyren. Pro stanovení 
emisí benzo(a)pyrenu se použijí údaje 
z platného autorizovaného měření 
emisí. Pouze v případě, že tyto údaje 
nejsou k dispozici, uvede se mMnožství 
benzo(a)pyrenu se uvede prostřednictvím 
přepočtu množství polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAH) na toxický 
ekvivalent benzo(a)pyrenu TEQBaP.“ 

Odůvodnění:  

Dle přílohy č. 4 zákona č. 201/2012 Sb. v 
platném znění se jednorázovým měření 
emisí stanovuje úroveň znečišťováním pro 
benzo(a)pyren (jde tedy o zákonnou 
povinnost tuto látku měřit). Výsledky 
měření B(a)P jsou tedy k dispozici a v 
souladu s platnou legislativou je povinností 
podniků výsledky měření použít. 
Přepočtové koeficienty a emisní faktory se 

Zásadní Akceptováno jinak. 
 
Viz vypořádání připomínky SPČR č. 34. 
 
HKČR s vypořádáním souhlasí. 
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použijí pouze  
v případě, že výsledky měření nejsou k 
dispozici.  

Navržený výhradní postup přepočtu B(a)P 
z PAH uváděný v návrhu novely vyhlášky 
je tedy  
v rozporu s platnou legislativou, navíc 
může snadno přinést výsledky 
neodpovídající realitě. 

40.  Hl. m. 
Praha 

Příloha č. 
2 

k bodu 3 (Příloze č. 2): 

- čísla 96 a 97, v souladu 
s posledním řádkem Přílohy č. 2 – 
řádkem č. 93, nahradit čísly 94 a 
95 

Doporučující Vysvětleno.  
 
Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu 
použitému v příloze II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. 
ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr 
úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se 
mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, 
nebo navazujícímu číslování. 
Polychlorované naftaleny a benzo(a)pyren by tak 
měly mít v příloze č. 2 stejné číselné označení jako 
v příloze č. 1 (jako tomu bylo v případě styrenu a 
formaldehydu, které se z přílohy č. 2 vypouštějí).  

 Hl. m. 
Praha 

Příloha č. 
3 

k bodu 5 (Příloze č. 3): 

- u vysvětlivek č. 2 a 36 slova „mimo 
ČR“ nahradit slovy „mimo Českou 
republiku“ 

- u vysvětlivky č. 7 slova „směrnice 
2000/60/ES“, v souladu s čl. 68 
odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, nahradit slovy „směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti 
vodní politiky“ 

Doporučující Akceptováno. 
 
Akceptováno s výjimkou druhé odrážky, kde 
úprava dle připomínky není relevantní vzhledem 
k tomu, že na základě připomínky OKOM bude 
odkaz na směrnici nahrazen odkazem na 
vnitrostátní právní předpis.  
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- u vysvětlivky č. 20 slova „přílohy 1“ 
nahradit slovy „přílohy č. 1“ 

- na konci doplnit uvozovky nahoře 
a tečku 
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