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Vymezení problému
Stavební firma realizuje v průběhu roku na různých místech stavební práce. Po
dokončení stavby staveniště vždy zaniká a stavební firma na místě výstavby
neprovozuje dále žádnou činnost.
Množství nebezpečného i ostatního odpadu z realizovaných staveb (v součtu za
jednotlivé stavby) překračuje příslušné ohlašovací prahy pro ohlašování množství
odpadů do integrovaného registru znečišťování (více jak 2 t nebezpečných
odpadů, více jak 2000 t ostatních odpadů). Jiné ohlašovací prahy překročeny
nejsou. Vzniká uvedené firmě povinnost ohlašovat údaje o množství odpadů do
integrovaného registru znečišťování (IRZ)?

Řešení
Pro ohlašovací rok 2009 (hlášení k 31.3.2010) se plnění ohlašovací povinnosti do
integrovaného registru znečišťování (IRZ) řídí následujícími 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.
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 (v jedné lokalitě),
- úniky látek, přenosy látek nebo přenosy odpadů,
- překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací
rok.
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). 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. Z definice pojmu „zařízení“ dále
vyplývá, že se jedná o stacionární technickou jednotku.
Provozovna může být tedy určena:
-

přítomností
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lokalitou (zeměpisné umístění provozovny).

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána
určitá činnost, při které dochází k únikům znečišťujících látek nebo přenosům
znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách mimo provozovnu nebo
přenosům odpadů mimo provozovnu. Důležitým aspektem vzniku ohlašovací
povinnosti je tak mimo jiné existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi.
Naplnění výše uvedených definičních znaků provozovny ve vztahu k takovému
druhu území jako je lokalita výstavby objektů pro následnou průmyslovou
(zemědělskou, obchodní) činnost, je třeba posuzovat velmi podrobně a na
základě individuálních případů.
Obecně jedna stavební firma v průběhu roku působí na různých lokalitách (na
různých stavbách). Stavební stroje a technologie, z jejichž činnosti by mohly
vznikat úniky či přenosy se přesunují mezi jednotlivými stavbami. Není tedy
naplněno hledisko, že technologické jednotky jsou stacionární, působí
v jedné lokalitě v rámci provozovny jednoho provozovatele. Stavební
firma vybudované objekty (ani technologické jednotky v nich) následně
neprovozuje (není provozovatelem provozovny). Po dokončení stavby staveniště
zaniká a stavební firma staveniště opouští.
Stavební firma by tedy obtížně mohla provést ohlášení do IRZ za ohlašovací rok
(s ohledem na aspekt ohlašovací jednotky, jejího přesného geografického
umístění a rovněž s ohledem na mobilitu provozovaných zařízení), protože by
musela uvádět jako místo vzniku odpadu provozovny, ve kterých neprovozuje
žádná zařízení. Z uvedených důvodů by bylo velmi problematické ohlašovat
vzniklé odpady za jednotlivá staveniště do IRZ.

Závěr
 Stavební firma množství odpadů vznikající na jednotlivých dočasných
stavbách v různých lokalitách nemá povinnost do IRZ ohlašovat.
 Odlišná situace může nastávat v případě provozovny, kterou přímo
stavební firma provozuje, a kde může být například upravován
stavební materiál,
provozovány jednotky na úpravy kovových
součástí staveb, jednotky na povrchové úpravy materiálů či drtící
jednotky. Při činnosti takovéto provozovny již může docházet ke
vzniku ohlašovací povinnosti, neboť například činností stacionárních
jednotek na úpravu stavebního materiálu může vznikat odpad, jehož
množství by bylo třeba ve vztahu k IRZ vyhodnocovat (množství
odpadů i zastoupení jednotlivých látek v odpadech).

Upozornění:
Informace uvedené v tomto dokumentu se striktně vztahují k vymezenému problému a
k vyplývajícímu 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.
Informace nelze vztahovat na plnění povinností podle jiných právních předpisů.
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