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Datum staženı́: 22.05.2023
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KŘIŽEM KRÁŽEM

Vliv novely zákona o IRZ 
na ohlašovací povinnosti
| Ing. Mgr. Eduard Hlavatý, Ministerstvo životního prostředí
|Bc. Petra Kubíková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Novela zákona 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), 
vznikla jako reakce na potřebu vymezit ohlašovací povinnosti 
pouze pro významné znečišťovatele mající reálný vliv na kvalitu 
životního prostředí a minimalizovat do jisté míry zdvojené 
povinnosti ohlašovat přenosy množství odpadů.

N
ovela představuje za dobu 
existence IRZ nejvýznamnější 
změnu, která zcela mění vy
mezení ohlašujících subjek
tů a co se principu týče, IRZ 
posunuje k Evropskému registru úniků 

a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)* * 1. 
Novela zákona o IRZ vstoupila v platnost 
1. 9. 2016. Ohlašování do IRZ v roce 2017 
tak již podléhalo pravidlům uvedené no
vely, proto lze nyní stručně vyhodnotit její 
vliv na ohlašovací období 2016.

Právní ukotvení IRZ a nově 
zavedené změny

Primárním právním předpisem k pro
blematice IRZ je zákon o IRZ, který byl 
v roce 2016 rozsáhle novelizován pro
střednictvím zákona č. 255/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném sys
tému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (novela zákona o IRZ). Nej
významnější úpravou je užší vymezení 
ohlašujících subjektů, které neprovozují 
jednu nebo více činností uvedených v pří
loze I nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zři
zuje Evropský registr úniků a přenosů 
znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR). 
Příloha k zákonu o IRZ aktuálně obsahuje 
232 různých činností, převážně i s vyme

zenou prahovou hodnotou pro kapacitu. 
Při provozování jedné nebo více činnos
tí uvedených v příloze k zákonu o IRZ 
(v případě, že je uvedena prahová hod
nota pro kapacitu, je nutné zohlednit i tu, 
obdobně jako je tomu v případě nařízení 
o E-PRTR - viz § 3 odst. 2 zákona o IRZ), 
je nutné plnit požadavky dle části zákona, 
jež se týká problematiky IRZ, tj. zjišťovat, 
vyhodnocovat, evidovat a příp. i ohlašo
vat příslušné úniky a/nebo přenosy zne
čišťujících látek či odpadů do IRZ.

Jiné zásadní změny v problematice 
IRZ nebyly novelou zákona zavedeny. 
Rovněž ostatní již existující principy 
zůstávají v platnosti (např. ohlašová
ní za celou provozovnu a nikoliv pouze 
za vyjmenované činnosti).

Hlášení IRZ za rok 2016 
v ISPOP

Ohlašování agendy IRZ je plněno pro
střednictvím Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 
Hlášení IRZ se na celkovém počtu při
jatých hlášení podílí necelými 2%, což 
za ohlašovací rok 2016 znamenalo cel
kem 2 975 hlášení. Z tohoto počtu bylo 45 
hlášení nezpracovatelných, neboť nespl
ňovala požadavky definované datovým 
standardem. Z hlášení, která byla podá
na v souladu s legislativou, bylo 2 927 
v ISPOP úspěšně zpracováno a 1 hlášení 
na žádost ohlašovatele odloženo.

V zákonem stanoveném termínu

(k 31. 3. 2017) bylo ohlášeno celkem 
za 2 778 registrovaných provozoven, 
po termínu za 55 provozoven. Registrace 
a správa provozoven IRZ probíhá stan
dardně v systému ISPOP. V průběhu roku 
2017 bylo zasláno celkem 374 žádostí 
o registraci nové IRZ provozovny a 49 žá
dostí o přesun existující provozovny pod 
nového provozovatele, z čehož více než 
90 % žádostí o registraci nové provozov
ny a 80 % žádostí o přesun bylo zasláno 
před 31. 3. 2017. Zaregistrováno bylo 
v roce 2017 celkem 190 nových provozo
ven, z tohoto počtu bylo 179 provozoven 
registrováno před zákonným termínem.

Provozovny, za které je 
ohlašováno do IRZ

Nařízení E-PRTR definuje provozovnu 
IRZ jako jedno nebo více zařízení ve stej
né lokalitě, které provozuje stejná fyzická 
nebo právnická osoba. Zákon o IRZ doplňu
je, že provozovnu tvoří jedna nebo více sta
cionárních technických jednotek provozo
vaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna 
činnost se stanovenou prahovou hodnotou 
pro kapacitu. Ve vývoji počtu provozoven, 
resp. počtu hlášení (přičemž jedno hlášení 
je striktně vázáno na jednu provozovnu) 
jsou ve vybraných letech patrné dvě vý
razné změny trendu (viz graf 1). Prvním 
z nich je prudký nárůst počtu ohlašovatelů 
mezi roky 2008 a 2009 z přibližně 1 300 
provozoven na téměř 4 000. Jeho příčinou 
byl nepřímo Evropský registr úniků a pře
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Graf 1: Provozovny s E-PRTR činností a bez E-PRTR činnosti v IRZ v letech 2004 až 2016
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Graf 2: Provozovny ohlašující do IRZ dle typu úniku/přenosu v letech 2004 až 2016

nosů znečišťujících látek (E-PRTR), kterým 
byla zavedena povinnost sledování přeno
sů množství nebezpečného a ostatního od
padu, zatímco dříve byly na národní úrovni 
sledovány pouze přenosy znečišťujících lá
tek v odpadech. Poté následuje setrvalý, ale 
relativně pozvolný nárůst počtu ohlašova
telů až do roku 2015. Druhá významná 
změna trendu souvisí s aktuální novelou 
zákona o IRZ. Tentokrát se ale jedná o vý
razný pokles počtu ohlašujících: z dosa
vadního maxima téměř 6 000 provozoven 
na méně než jednu polovinu tohoto počtu.

V této souvislosti je možné zmínit 
rovněž provozovny s jednou nebo více 
E-PRTR činnostmi (viz graf 1), jichž se no
vela zákona o IRZ dotknout neměla a jak 
vyplývá z dat, ani nedotkla. Aktuálně se 
v posledních třech ohlašovacích letech 
jedná o zhruba 900 provozoven. Je nutné 
v této souvislosti doplnit, že se zákoni
tě nemusí jednat o stejný počet, který je 
nakonec za Českou republiku ohlašován 
do E-PRTR. I tyto provozovny mohou 
ohlašovat úniky/přenosy látek a/nebo od
padů v podlimitním množství nebo např. 
zaslat pouze údaje o množství styrenu 
a formaldehydu uniklého do ovzduší či 
látek v přenosech v odpadech, ale jelikož 
tyto úniky/přenosy nejsou předmětem 
ohlašování do E-PRTR, nejsou takové pro
vozovny následně ani na webových strán
kách E-PRTR2 uvedené.

Co se týká rozdělení ohlašování dle typu 
úniku/přenosu (viz graf 2), nejvyšší po
čet hlášení byl podán za provozovny, kte
ré ohlásily úniky do ovzduší, ačkoli oproti 
předchozímu období jde o pokles o téměř 
200 provozoven. Výraznější propad, avšak 
celkem logický, byl zaznamenán u počtu 
provozoven, za které byly ohlášeny pře
nosy látek v odpadech - o téměř 300 pro
vozoven. Mírný propad počtu provozoven 
nastal i v případě úniků do vody a přeno
sů látek v odpadních vodách. Úniky látek 
do půdy nebyly za poslední tři roky ohlá
šeny žádnou provozovnou.

Nejvýraznější snížení počtu hlášení 
do IRZ bylo v roce 2016 zaznamenáno 
u provozoven, za které byly ohlašovány 
přenosy množství nebezpečných od
padů, následovány byly provozovnami 
ohlašujícími přenosy množství ostatních 
odpadů. Počet provozoven ohlašujících 
přenosy množství nebezpečných odpadů 
v předchozích letech narostl na téměř 
5 000. Provozoven ohlašujících množství 
ostatních odpadů bylo v roce 2015 více 
než 1 000. U obou typů provozoven došlo 
k poklesu počtu hlášení s těmito přeno
sy, kdy nebezpečné odpady za poslední

ohlašovací rok byly ohlášeny méně než 
polovinou předchozího počtu provozo
ven. U ostatních odpadů změna nebyla 
tak výrazná, ale i tak se okruh provozo
ven snížil o cca 300. V případě ohlašování 
nebezpečných odpadů je trend obdobný, 
jako tomu je u celkového počtu ohlašují
cích provozoven. U ohlašování ostatního 
odpadu byl vývoj v posledních letech před 
novelou zákona o IRZ stabilní a počet pro
vozoven se pohyboval okolo 1 000.

Závěr

Na základě vyhodnocení předložených 
dat lze konstatovat, že novela zákona o IRZ 
svůj účel splnila (tj. vymezení ohlašovací 
povinnosti pouze pro významné znečišťo
vatele mající reálný vliv na kvalitu život
ního prostředí - velcí ohlašovatelé a ur
čitá odvětví a minimalizace, do jisté míry, 
zdvojené povinnosti ohlašovat přenosy 
množství odpadů) a okruh dotčených čin
ností nad rámec povinností stanovených 
v nařízení o E-PRTR se podařilo vymezit 
vhodným způsobem. Posouzení povinno
sti ohlašovat do IRZ je nyní pro dotčené

provozovny náročnější, avšak jednorázové 
(pokud nepřibyde v provozovně činnost 
další nebo nedojde k navýšení kapacity). 
Získané benefity, tj. odstranění nejen po
vinnosti ohlašovat do IRZ, ale také vést 
evidenci, zjišťovat a vyhodnocovat úniky/ 
přenosy v provozovně atd., však nad uve
denou komplikací převažují. Také určité 
problémy při vymezení jednotlivých čin
ností se v průběhu ohlašovacího období 
podařilo minimalizovat.

IRZ má jednoznačný přínos v ochraně 
životního prostředí a do budoucna bude 
dále rozvíjen a optimalizován tak, aby 
poskytoval ideální mix benefitů (sběr 
dat o únicích a přenosech znečišťujících 
látek) a nákladů na jeho provoz a plnění 
ohlašovací povinnosti ze strany dotče
ných subjektů. □
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