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Vymezení problému č. 1
V rámci běžné činnosti zařízení v provozovně dochází k únikům kyanidů
do vody v celkovém množství 40 kg/rok. V ohlašovacím roce došlo
k havarijní situaci, při které uniklo přímo do recipientu 25 kg kyanidů.
Ohlašovací práh pro úniky kyanidů do vody je stanoven na 50 kg/rok.
Vzniká v tomto případě provozovateli povinnost ohlásit úniky kyanidů do
vody do IRZ, i když množství běžných úniků ohlašovací práh nedosáhlo?

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- 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 (nařízení o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
- 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.
Výše uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle
§ 3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná
fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek
provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).

-

Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).

-

Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a
mohly by ovlivnit emise a znečištění.

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

-

Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo
provozovnu.

-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
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(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení
ohlašovacího prahu.
Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích
do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo
provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu - příloha II Nařízení o EPRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také
pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun
ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze
v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.
Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ
nahlásit do 31.3.2010.
Havarijní únik kyanidů do vody
Předmětem dotazu je havarijní únik kyanidů z provozovny do vody v množství
25kg. Běžné úniky kyanidů z provozovny za celý rok dosáhly 40kg. Ohlašovací
práh pro úniky kyanidů do vody je 50 kg/rok.
V tomto případě je v nutné vycházet z definice pojmu „únik“ (článek 2) ve vazbě
na vymezení rozsahu ohlašovací povinnosti (článek 5) nařízení č. 166/2006/ES.
„Únik“ je definován jako: „jakékoliv zavedení znečišťujících látek do životního
prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní,
pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže,
odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez
konečného čištění odpadních vod“.
Havarijní úniky jsou veškeré úniky, které nejsou úmyslné, pravidelné nebo
nepravidelné a které vzniknou v důsledku neřízeného vývoje během provozování
činností na lokalitě provozovny.
 Ohlašované úniky představují celkové úniky v důsledku všech
úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností
na lokalitě provozovny.
 Celkové úniky kyanidů do vody z provozovny činily za rok 65 kg
(25 kg + 40 kg).
 Hodnota 65kg/rok se bude porovnávat s ohlašovacím prahem,
který je pro úniky do vody 50kg/rok. Ohlašovací práh byl
evidentně překročen.

Závěr
 Vzhledem k tomu, že součet pravidelných a havarijních úniků kyanidů
do vody z provozovny překročil stanovený ohlašovací práh, vzniká
provozovateli za daný ohlašovací rok povinnost hlásit do IRZ.
 V rámci ohlašování uvede provozovatel údaj o množství havarijního
úniku kyanidů do vody.
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Vymezení problému č. 2
V provozovně došlo k havarijní situaci zařízení, při které uniklo do půdy
200kg toluenu. K žádnému jinému úniku toluenu do půdy v průběhu
ohlašovacího roku nedošlo. Ohlašovací práh pro úniky toluenu do půdy
je stanoven na 200kg/rok. Vzniká v tomto případě provozovateli
povinnost ohlásit do IRZ množství toluenu jako úniky do půdy?

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- 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 (nařízení o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
- 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.
Výše uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle
§ 3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná
fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek
provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).

-

Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).

-

Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a
mohly by ovlivnit emise a znečištění.

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

-

Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo
provozovnu.

-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
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(odpadu) za
povinnost.

ohlašovací

rok,

jehož

překročením

vzniká

ohlašovací

Havarijní únik toluenu do půdy
Předmětem dotazu je havarijní únik toluenu do půdy v množství 200kg.
K žádnému jinému úniku toluenu do půdy v ohlašovacím roce nedošlo.
Ohlašovací práh pro úniky toluenu do půdy je stanoven na 200kg/rok.
V tomto případě je v nutné vycházet z definice pojmu „únik“ (článek 2) ve vazbě
na vymezení rozsahu ohlašovací povinnosti (článek 5) nařízení o E-PRTR. „Únik“
je definován jako: „jakékoliv zavedení znečišťujících látek do životního prostředí
v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné
nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování
nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného
čištění odpadních vod“.
Havarijní úniky jsou veškeré úniky, které nejsou úmyslné, pravidelné nebo
nepravidelné a které vzniknou v důsledku neřízeného vývoje během provozování
činností na lokalitě provozovny.
 Ohlašované úniky představují celkové úniky v důsledku všech
úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností
na lokalitě provozovny.
 Celkové úniky toluenu do půdy z provozovny činily za rok 200
kg.
 Hodnota 200kg/rok se bude porovnávat s ohlašovacím prahem,
který je pro toluen v únicích do půdy 200kg/rok. Ohlašovací
práh byl dosažen.
 Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího
prahu.

Závěr
 Vzhledem k tomu, že množství toluenu v úniku do půdy pouze dosáhlo
stanovený ohlašovací práh, nevznikla provozovateli povinnost ohlásit
do IRZ množství uniklé znečišťující látky do půdy.
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Vymezení problému – č. 3
Vzniká ohlašovací povinnost provozovateli železniční trati, na které
došlo v důsledku havárie vlakové soupravy k úniku znečišťujících látek
do půdy? Množství některých uniklých látek do půdy bylo vyšší než
stanovené ohlašovací prahy. Odtěžením kontaminované zeminy vzniklo
4t nebezpečných odpadů. Vlaková souprava patří jinému právnickému
subjektu než trať. Odtěžení zeminy prováděla sanační společnost.

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- 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 (nařízení o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
- 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.
Výše uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle
§ 3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná
fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek
provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).

-

Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).

-

Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a
mohly by ovlivnit emise a znečištění.

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

-

Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo
provozovnu.

-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
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(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení
ohlašovacího prahu.
Ohlašovací povinnost do IRZ je spuštěna, pokud jsou v provozovně
překročeny ohlašovací prahy pro jednotlivé ohlašované látky (v únicích
do ovzduší, vody nebo půdy nebo v přenosech v odpadních vodách mimo
provozovnu nebo v odpadech mimo provozovnu - příloha II Nařízení o EPRTR a příloha č. 1 a č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.) nebo také
pokud je za rok přeneseno více než 2 tuny nebezpečného nebo 2000 tun
ostatního odpadu mimo provozovnu. Ohlašovací povinnost vzniká pouze
v případě překročení příslušných ohlašovacích prahů.
Pokud došlo k překročení ohlašovacích prahů je třeba údaje do IRZ
nahlásit do 31.3.2010.

Ohlašovací povinnost provozovatele železniční trati při havarijní situaci
na trati
Předmětem dotazu je havárie na železniční trati. Při havárii došlo k únikům
znečišťujících látek do půdy a následně ke vzniku nebezpečného odpadu.
Provozovatel trati a provozovatel prostředku, který měl havárii, jsou dva odlišné
subjekty. Další subjekt (sanační společnost) provedl sanaci kontaminované
zeminy (množství vzniklého nebezpečného odpadu bylo 4t). Při úniku do půdy
byly překročeny ohlašovací prahy u některých znečišťujících látek a byl překročen
ohlašovací práh pro nebezpečný odpad (2t/rok).
Havarijní únik do půdy z železniční soupravy
V IRZ se sledují i havarijní úniky znečišťujících látek. To vyplývá z definice
pojmu "únik". Celkové množství úniku látky tak tvoří množství, které bylo
vypuštěno v rámci běžné činnosti zařízení a množství, které bylo případně
vypuštěno v rámci nepravidelných nebo havarijních stavů. Pokud dojde k
havarijní situaci v provozovně musí být množství látky uniklé při havarijním
úniku započteno do celkového množství látky vypuštěného (do příslušné složky
životního prostředí) v průběhu celého ohlašovacího roku.
 Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje
přesně zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází
k únikům nebo přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy.
 V případě havarijního úniku na železniční trati se tento únik nedá
vztáhnout ke konkrétní provozovně. Železniční soupravu nelze
považovat za stacionární technickou jednotku.
 Havarijní únik z mobilních prostředků, které se pohybují po železnici
se může odehrát na různých místech (lokalitách). Mobilní prostředky
provozují často jiné subjekty (provozovatelé) než samotnou trať.
Nejsou splněna definiční kritéria provozovny (jeden provozovatel,
zařízení, jedna lokalita).
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Nebezpečné odpady vzniklé při sanaci místa havárie železniční soupravy
V IRZ se sleduje:
- množství přenosů odpadů (nebezpečných a ostatních) mimo provozovnu
(článek 5 Nařízení č. 166/2006/ES) a
- množství přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu
(příloha č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb.).
Odpad, který musí provozovatel sledovat pro účely IRZ je odpad vznikající přímo
nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které
nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není
nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska
složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s
ohlašovacím prahem.
 Při sanaci místa havárie vznikají nebezpečné odpady. Nejedná
se ovšem o odpady vzniklé přímo nebo v přímé souvislosti
s činností provozovaných zařízení v provozovně.
Závěr

 Množství znečišťujících látek úniklých do půdy při havárii na

železniční
soupravy
nemusí
být
provozovatelem
trati
ani
provozovatelem soupravy do IRZ ohlášeno i přesto, že došlo
k překročení ohlašovacího prahu pro jednotlivé znečišťující látky.
Nebyly splněny základní předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti
do IRZ.

 Množství nebezpečných odpadů, které vznikly při sanaci (odtěžení
kontaminované zeminy) místa havárie železniční soupravy na trati,
nemusí být provozovatelem trati, provozovatelem soupravy ani
sanační společností do IRZ ohlášeno i přesto, že došlo k překročení
ohlašovacího prahu pro nebezpečné odpady. Nebyly splněny základní
předpoklady pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ.
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Vymezení problému č. 4
Vzniká ohlašovací povinnost do IRZ společnosti, která se zabývá
odstraňováním následků havárií dopravních prostředků v různých
lokalitách a při této činnosti odstranila v roce 2009 dohromady více jak
2t nebezpečného odpadu?

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- 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 (nařízení o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
- 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.
Výše uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle
§ 3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná
fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek
provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).

-

Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).

-

Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a
mohly by ovlivnit emise a znečištění.

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

-

Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo
provozovnu.

-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
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povinnost. Ohlašovací
ohlašovacího prahu.

povinnost

vzniká

pouze

při

překročení

Ohlašovací povinnost firmy odstraňující následky havárií dopravních
prostředků
Předmětem dotazu je činnost společnosti, která zasahuje na místech, kde došlo
k havárii dopravních prostředků. Při haváriích dochází k únikům znečišťujících
látek nejčastěji do půdy (případně vody či ovzduší). Sanací místa havárie
následně vznikají i nebezpečné odpady (za rok 2009 dohromady vzniklo při
zásazích více než 2t nebezpečného odpadu). Místa havárií jsou různá (po celé
ČR).
Ohlašovací povinnost plní do IRZ provozovatel, který provozuje přesně
zeměpisně umístěnou provozovnu. Z této provozovny dochází k únikům nebo
přenosům v množství přesahujícím ohlašovací prahy.
 Společnost odstraňující následky havárií zasahuje na různých
místech (podle potřeby) po celém území ČR. Není tedy naplněno
kritérium přesně umístěné provozovny.
Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v
přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení. Odpady, které nevznikají
přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z
hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení)
a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s
ohlašovacím prahem.
 Při sanaci místa havárie vznikají nebezpečné odpady. Nejedná
se ovšem o odpady vzniklé přímo nebo v přímé souvislosti
s činností provozovaných zařízení v provozovně.
Závěr
 Společnosti, která sanuje místa zasažená haváriemi dopravních
prostředků a při této činnosti jí vzniklo více než 2t
nebezpečného odpadu za rok nevzniká ohlašovací povinnost do
IRZ.
 Činnost
sanační
společnosti
neprobíhá
v rámci
jedné
provozovny, uskutečňuje se na různých místech (v závislosti na
vzniku havárie) a odpady nevznikají přímo nebo v přímé
souvislosti s činností provozovaných zařízení v provozovně.
Nebyly splněny základní předpoklady pro vznik ohlašovací
povinnosti do IRZ.
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Vymezení problému č. 5
V provozovně došlo k mimořádné havarijní situaci na zařízení.
Důsledkem havárie byl vznik 8t nebezpečného odpadu. Likvidaci havárie
provádí smluvně zajištěná firma. V přímé souvislosti s běžným provozem
zařízení vzniká pouze 1,5 t nebezpečného odpadu za rok. Vzniká
provozovateli ohlašovací povinnost do IRZ?

Odpověď:
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími platnými právní
předpisy:
- 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 (nařízení o E-PRTR),
- Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí a o změně některých zákonů,
- 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.
Výše uvedené právní předpisy jsou od roku 2009 platné pro provozovatele podle
§ 3 odst. 1 i § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.
Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady.
-

Provozovnu - podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se „provozovnou“
rozumí „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná
fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že
provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek
provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2).

-

Provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická
osoba).

-

Zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti)
provozované v provozovně. Podle nařízení č. 166/2006/ES je zařízení:
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností
uvedených v příloze I, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které
po technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dané lokalitě a
mohly by ovlivnit emise a znečištění.

-

Lokalitu - čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako
„zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné
místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

-

Úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo
přenosy odpadů, které vznikají v provozovně nebo jsou přenášeny mimo
provozovnu.
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-

Překročení ohlašovací prahu. Ohlašovací prahy pro látky a odpady jsou
určeny výše uvedenými právními předpisy a představují množství látky
(odpadu) za ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací
povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení
ohlašovacího prahu.

Ohlašovací povinnost za nebezpečné odpady vzniklé při havárii
Předmětem dotazu je ohlašovací povinnost za nebezpečný odpad (8 tun), který
vznikl v důsledku havárie na zařízení v provozovně. V přímé souvislosti s běžným
provozem zařízení vzniká pouze 1,5 t nebezpečného odpadu za rok. Havárii
v provozovně odstraňuje jiný subjekt než je provozovatelem provozovny.
 Odpad, který musí být sledován pro
účely IRZ je odpad
vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností
provozovaných zařízení.
 Nebezpečný odpad (8 tun) vzniklý havárií zařízení vznikl
v přímé souvislosti s činností zařízení.
 Celkové množství odpadu pro porovnání s ohlašovacím prahem
je 9,5 tun (8t + 1,5t). Ohlašovací práh pro nebezpečné odpady
je 2t/rok. Ohlašovací práh byl evidentně překročen.
 Ohlašovací povinnost plní provozovatel provozovny.

Závěr
 Vzhledem k tomu, že celkové množství nebezpečného odpadu vzniklé
z provozovaných zařízení překročilo stanovený ohlašovací práh,
vzniká provozovateli ohlašovací povinnost do IRZ.

Upozornění:
Informace uvedené v tomto dokumentu se striktně vztahují k plnění ohlašovacích
povinností do integrovaného registru znečišťování podle zákona č. 25/2008 Sb., nařízení
č. 166/2006/ES a nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Jedná se pouze o ilustrativní popisy a
nikoli vyčerpávající výčet ohlašovacích povinností za konkrétní provozovny. Obsah
dokumentu nelze pozměňovat a vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných
právních předpisů.
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