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Ohlašování za rok 2009 – specifické případy

Plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
provozovatelem mobilního zařízení
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Vymezení problému
Plní ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování provozovatelé
mobilních zařízení z jejichž provozu může za ohlašovací rok dojít k překročení
ohlašovacích prahů pro úniky nebo přenosy?

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

Z výše uvedených definic základních pojmů v oblasti IRZ vyplývá, že ohlašování
do IRZ probíhá za jednotlivé provozovny, v nichž jsou provozována
zařízení (stacionární technické jednotky a související činnosti).
Provozovna je určena svou polohou (lokalitou), která se vyjadřuje
zeměpisnými souřadnicemi. Provozovatelé uvádějí zeměpisné souřadnice
provozovny jako jeden z identifikačních údajů při ohlašování do IRZ. Mobilní
zařízení by musela udávat různé zeměpisné souřadnice své polohy, podle
toho, kde se právě nachází. Pojem „stacionární“ znamená především, že se
zařízení jako celek nepřesunuje často a pravidelně z jedné lokality do
druhé.
Pojmy „stacionární“ a „mobilní“ je ovšem třeba vyhodnocovat ve vztahu k
individuálním zařízením a provozovnám. Samotné označení zařízení za mobilní,
nemusí plně odpovídat reálnému stavu. Vždy se musí vycházet z relevantních
podkladů a přihlédnout zejména k následujícím kritériím:
-

časovému intervalu strávenému na jedné lokalitě - pokud je nějaké
„mobilní“ zařízení na jednom místě po významně dlouhou dobu, je třeba
vyhodnotit, zda se pro účely IRZ nejedná již o stacionární zařízení,

-

přesunům zařízení mezi jednotlivými lokalitami – jak často během
ohlašovacího roku dochází ke změně lokality,

-

typu provozované činnosti – vydaným povolením pro danou činnost,

-

dopadům provozované činnosti na životní prostředí,

-

únikům a přenosům, které z činnosti zařízení vznikají,

-

nutným stavebním úpravám,

-

vydaným povolením.

Závěr
Pokud se zařízení přemisťuje po různých lokalitách, ve kterých po
provedení příslušné činnosti nesetrvává po delší časový úsek, pak se na
provozovatele takovéhoto mobilního zařízení povinnost ohlašovat do IRZ
úniky nebo přenosy nevztahuje.

Důležité právní předpisy
o

Nařízení EP a Rady č. 166/2006/ES,

o

Zákon č. 25/2008 Sb.,

o

Nařízení č. 145/2008 Sb.

Důležité odkazy

o www.irz.cz

-3-

www.irz.cz

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 příslušné provozovny. Informace
nelze vztahovat na plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů.
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