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Novela zákona o integrované prevenci
Důležité termíny
• Publikace směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) v
Úředním věstníku EU – 17. prosince 2010.
• Platnost směrnice 2010/75/EU – 7. ledna 2011.
• Transpozici do národní legislativy do 2 let (24 měsíců) od vstupu
v platnost – 7. leden 2013.

Novela zákona o integrované prevenci
Harmonogram příprav MŽP ČR
• Únor 2011

Vytvořit rozšířenou pracovní skupinu k novele zákona
integrované prevenci.

• Duben 2011

Zpracovat věcné podklady pro novelu zákona o integrované
prevenci.

• Červen 2011

Zpracovat paragrafované znění novely zákona o integrované
prevenci.

• Září 2011

Předložit návrh novely zákona o integrované prevenci do
vnějšího připomínkového řízení.

• Prosinec 2011 Předložit návrh novely zákona o integrované prevenci do
vlády.

Složení rozšířené pracovní skupiny
• Složení:
• Resorty - Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo zdravotnictví.
• Komory - Hospodářská komora, Agrární komora, Potravinářská
komora.
• Průmyslové svazy - Svaz průmyslu a dopravy (samostatný přístup),
Svaz chemického průmyslu, Teplárenské sdružení, Svaz výrobců
cementu, Svaz sléváren, Hutnictví železa.
• Ekologické organizace - Zelený kruh.
• Státní správa - Krajské úřady a Magistráty, Cenia, Česká inspekce
životního prostředí.
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1. ZÁKLADNÍ POJMY
Požadavky IED - Nové definice (čl. 3)
•

Referenční dokument o BAT, Závěry o BAT, Úrovně emisí spojenými
s nejlepšími dostupnými technikami

•
•

Nově vznikající technika
Základní zpráva a půda

•
•

Inspekce v oblasti životního prostředí
Vazba na definice v jiných předpisech u nebezpečných látek, drůbeže
a podzemních vod

•
•

Obecně závazná pravidla
Zrušení definice stávajícího zařízení, příslušného orgánu a změny v provozu.

ZÁKLADNÍ POJMY - výstup
Zařízení
Nebude navrženo nahrazení pojmem provozovna (= kompletní areál).
Důvody
-

pojem „zařízení“ je dlouhodobě používán v rámci IPPC v ČR,

-

žádné ustanovení zákona o integrované prevenci nebrání provozovateli podat žádost o
integrované povolení na celý areál (někteří provozovatelé tak učinili),

-

snížení právní jistoty provozovatelů, protože zařízení jsou již v povoleních vymezena,

-

změny u většiny vydaných integrovaných povolení (administrativní zátěž provozovatelů i
povolujících úřadů),

-

nejsou dostatečně identifikovány možné přínosy.
Problematika vlastního postupu při vymezování zařízení (zejména přímo spojených činností)
byla zohledněna již při poslední novelizaci vyhlášky č. 554/2002 Sb., (vyhláška 363/2010 Sb.
Může být dále rozpracována.

ZÁKLADNÍ POJMY - výstup
Podstatná změna
Bude navržena úprava ve smyslu požadavků IED.
-

Doplňování dodatečných kritérií v ZIP není vhodné, protože je nelze odvodit přímo z textu
IED (riziko zúžené transpozice ).

-

Sjednocení hodnocení ohlašovaných změn – prostřednictvím metodického vedení
krajských úřadů.
Změna
Bude navrženo přesunutí ze základních pojmů do vlastního textu ZIP.

ZÁKLADNÍ POJMY - výstup
Základní zpráva
-

Nebude navržena mezi základní pojmy v ZIP.

-

Maximální využití existujících údajů podle jiných předpisů (vyhláška č.17/2009 Sb.,
vyhláška č. 450/2005 Sb. zákon č. 59/2006 Sb., vyhláška č. 369/2004 Sb. a další).

-

V případě předložení nepravdivých údajů se jedná o správní delikt i dle stávajícího ZIP.

-

Nebude docházet k duplikaci povinností podle zákona o ekologické újmě a zákona o
haváriích.

-

Zpracovatel bude disponovat odbornou garancí – osvědčením podle § 3 zákona č.
62/1988 Sb., o geologických pracích.

-

Problematika starých ekologických zátěží bude řešena v jednotlivých zprávách. Povinnost
uvedení do „původního stavu“ se vztahuje pouze na znečištění od zpracování základní
zprávy.

ZÁKLADNÍ POJMY - výstup
BREF, závěry o BAT, úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami
Bude navrženo znění podle IED bez zásadních úprav.
Stávající zařízení
Přechodné ustanovení v § 42 zákona bude navrženo zachovat.
Inspekce v oblasti životního prostředí
Nebude navrženo zapracovat do základních pojmů ZIP.

2. ŽÁDOST O POVOLENÍ A OBSAH ŽÁDOSTI
Požadavky IED
•

Žádost má obsahovat základní zprávu, pokud je relevantní (čl. 12 a 22)

•

Pokud není činnost pokryta BREF, musí se stanovit BAT v IED popsaným
postupem (Čl. 14)

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Doplnit povinnost předkládat základní zprávu - § 4 a také doplnit příslušná
přechodná ustanovení (kdy se má předkládat u existujících zařízení)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ INT. POVOLENÍ - výstup
Předjednání žádosti:
- institut bude posílen kvůli zvýšení efektivity řízení,
- povolující úřad bude mít možnost přizvání ČIŽP,
- výstup nebude pro provozovatele přímo závazný,
- postup nebude pro provozovatele zpoplatněn.
Žádost:
- novelizace prováděcího předpisu – vyhlášky č. 554/2002 Sb., (možnosti úprav, redukce
předkládaných dokumentů a využití elektronicky dostupných dat),
- elektronický vzor žádosti – závisí na množství finančních prostředků,
- bude zvážena navržená změna textace ZIP u povinnosti navrhovat alternativní techniky,
technologie a opatření (shoda s IED),
- předložení základní zprávy u „stávajících zařízení“ bude navázáno vhodným způsobem
na změnu povolení, spíše než na pevné datum v ZIP,
- povinnost předkládat některé dokumenty z oblasti prevence závažných havárií bude
vyjasněna.

3. VYDÁNÍ POVOLENÍ
Požadavky IED
•

Vydání povolení různým provozovatelům (možnost pro ČS) – čl. 4

•

Obecně závazná pravidla (možnost pro ČS) – čl. 3 a 6

•

Skleníkové plyny (možnost) – čl. 9

•

Opatření k monitorování odpadů – čl. 14

•

Výsledky monitorování emisí by měly být poskytovány pro táž časová období
a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s BAT – čl. 14

•

Minimální roční frekvence předkládání informací o výstupech monitoringu
a plnění závazných podmínek povolení – čl. 14

•

Opatření pro případ jiných než běžných provozních podmínek – čl. 14

•

Požadavky na posouzení dodržovaní mezních hodnot emisí nebo odkaz
na platné požadavky stanovené jinde – čl. 14

3. VYDÁNÍ POVOLENÍ
Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Uvést v povolení opatření k monitorování odpadů - doplnit § 13 odst. 4

•

Požadavky na monitoring uvádějící týkající se referenčních podmínek
a časových období transponovat v rámci nového odstavce § 14

•

Doplnit ustanovení § 13 odst. 4 písm. k) o povinnost stanovení minimální
roční frekvence předkládání informací o výstupech monitoringu a plnění
závazných podmínek povolení

•

Opatření pro případ jiných než běžných provozních podmínek - upravit § 13
odst. 4 písm. h)

•

Podmínky pro posouzení dodržovaní mezních hodnot emisí nebo odkaz
na platné požadavky stanovené jinde - doplnit do § 13 odst. 4

POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ - výstup
-

Bude zachován princip jedno zařízení – jeden provozovatel z důvodu transparentnosti
povolování a vymahatelnosti podmínek povolení.

-

Posílení postavení BAT oproti složkové legislativě. Formulace čl. 15 IED
jednoznačně zajistí preferenci „Závěrů o BAT“ před složkovou legislativou. Nicméně
složkové emisní limity budou hrát důležitou roli minimálních požadavků v případě výjimek
podle čl. 15 odst. 4 IED (respektive transpozičních ustanovení ZIP).

-

Forma podávání zpráv o plnění podmínek povolení bude blíže specifikována v rámci
novelizace vyhlášky č. 554/2002 Sb. Mělo by být preferováno elektronické podávání a
omezováno duplicitní ohlašování provozovatelů.

-

Účast veřejnosti na udělování výjimky podle čl. 15 odst. 4 bude transponována,
protože se jedná o požadavek IED. Účast veřejnosti bude reflektovat změny v IED oproti
stávající směrnici o IPPC. Transpozice celé přílohy IV IED v této oblasti není nutná.

-

Nebude využito možnosti transponovat možnost zpřísnění nad rámec požadavků BAT
bez vazby na standardy kvality životního prostředí (čl. 14 odst. 4 IED).

-

Nebudou navrhována zvláštní vyjádření, která by zvyšovala administrativní zátěž
procesu – duplicita s činností odborně způsobilé osoby a odborné podpory státní správy.

POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ - výstup
-

Návrh pravidelného monitoringu půdy a podzemních vod – využití existujících údajů
zpracovaných podle vyhlášky č. 369/2004 Sb. či v rámci zpracovávání základní zprávy.
Navržená frekvence musí být dostatečná z hlediska ochrany životního prostředí.

-

Problematika zachování/zrušení odborně způsobilých osob.

-

Bude navržena změna postavení ČIŽP v povolovacím řízení – zlepšení
vymahatelnosti podmínek povolení.

-

Do ZIP nebude zapracováno stanovisko ČIŽP nebo OZO při vymezení zařízení.

-

Postavení MPO, MZe, MZdr v odvolacích řízeních nebude oproti stávajícímu ZIP
oslabeno, pouze dojde k upřesnění textace příslušných ustanovení ZIP.

-

Povinnost zasílat žádosti a další podklady agentuře bude zvážena (vytvoření
centrálního archivu žádostí).

4. PŘEZKUM POVOLENÍ A KONTROLA POVOLENÍ
Požadavky IED
•

Provést přezkum nejpozději 4 roky od schválení „Závěrů o BAT“
vztahující se k hlavní činnosti – čl. 21 odst. 3

•

Pokud se na činnost žádné „Závěry o BAT“ nevztahují, přezkoumávají
se na základě vývoje BAT – čl. 21 odst. 4

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Povinnost přezkoumat povolení ve vazbě na aktualizaci „Závěrů o BAT“
(ošetřit problematiku hlavní činnosti) - § 18 odst. 2

•

Omezit přezkum obecně vázaný na vývoj BAT pouze na případy,
na které se „Závěry o BAT“ nevztahují - § 18 odst. 2 písm. b)

ZMĚNA, PŘEZKUM, PŘECHOD A ZÁNIK
INTEGROVANÉHO POVOLENÍ - výstup
-

-

Účast veřejnosti na změnových řízeních bude reflektovat změny v IED oproti stávající
směrnici o IPPC. Doslovná transpozice čl. 24 IED v této oblasti není nutná.
Bude vyjasněno účastenství v případě změn podle § 19a odst. 2.
Do ZIP bude zapracována možnost přímého předložení žádosti o změnu
integrovaného povolení provozovatelem.
V ZIP bude vhodným způsobem řešena možnost vydání úplných znění integrovaných
povolení.
Budou doplněny další důvody pro přezkum IP.
Pravidla pro přezkum a kontrolu budou stanovena přímo v ZIP (pokud nedojde ke
kolizi ze zákonem o státní kontrole). Bude zvážena nutnost komplexního řešení přímo v
ZIP.
Dobu ke zrušení integrovaného povolení bude navrženo zkrátit na 4 roky.
Zrušení integrovaného povolení bude realizováno rozhodnutím.
Bude vyhodnocena oblast správních poplatků (poplatek za podání žádosti, poplatek v
případě podání žádosti o změnu provozovatelem, poplatek u nepodstatné změny atd.).
Problematika insolvence, konkurzu apod. bude dále diskutována zejména v návaznosti
na další právní předpisy.
Přechod integrovaného povolení – bude navrženo upřesnění možných
nástupců původního provozovatele a povinnost oznamovat přechod IP.

5. INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Požadavky IED
•
•

Zřízení systému inspekcí pro zařízení v působnosti IED – čl. 23 odst. 1
Zpracování plánu inspekcí – čl. 23 odst. 2 a 3

•

Program běžných inspekcí s individuálně stanovenou frekvencí prohlídek
v místě (1 – 3 roky) s minimálními požadavky na použitá kritéria – čl. 23 odst. 4
Postupy v případě mimořádných inspekcí (vhodné před přezkoumáním či
aktualizací povolení) – čl. 23 odst. 5

•
•
•

Vypracování a zveřejnění zprávy z kontrol v místě – čl. 23 odst. 5
Povinnost zajistit, aby provozovatel provedl opatření určená ve zprávě – čl. 23

5. INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Zavést do zákona samostatný § k problematice inspekce.

•
•

Vhodným způsobem zapracovat definici inspekce v oblasti životního prostředí.
Transponovat náležitosti systému inspekcí.

•
•

Doplnit náležitosti zprávy z kontrol v místě, včetně lhůt.
Zajistit povinnost všech zúčastněných orgánů se vzájemně informovat.

•

Umožnit ukládat místo sankcí nápravná opatření.

INSPEKCE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ výstup
-

Pojem „inspekce v oblasti životního prostředí“ nebude transponován jako samostatný
termín. Bude obsažen v textu ZIP.

-

Do ZIP nebude zaveden pojem „integrovaná kontrola“, nicméně bude podpořena co
největší integrace kontrolní činnosti.

-

Bude posílena vzájemná spolupráce a informovanost mezi orgány provádějícími
kontrolu.

-

ČIŽP bude ponechána možnost udělování finančních sankcí. ČIŽP bude umožněno
ukládat nápravná opatření podle ZIP.

-

Ustanovení ke kontrole budou v ZIP (pokud nedojde ke kolizi s novým zákonem o
kontrole).

-

Sankce u zařízení podléhající ZIP budou řešeny podle tohoto zákona.

-

Zavádění EMAS nebude pro provozovatele povinné (nevyplývá z IED).

-

Zpráva z kontroly v místě bude zpracovávána formou paralelního dokumentu k
standardním dokumentům z kontroly. V případě neukončeného řízení či stále probíhající
kontroly se budou uplatňovat omezení ze zákona č. 123/1998 Sb.

6. EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT
Požadavky IED
Hodnoty BAT-AEL jsou aplikované přímo jako emisní limity – čl. 15 (3) (a)
Povolující úřad:
– má možnost navíc stanovit kratší časové období než je uvedeno u BAT-AEL,
– musí stanovit stejné referenční podmínky jako BAT-AEL.
Provozovatel musí nejméně jednou ročně poskytnout informaci, která umožní vyhodnocení
plnění uložených podmínek provozu (emisních limitů).
Flexibilita pro příslušný úřad, jak dosáhnout souladu skutečných emisí a BAT-AEL –
čl. 15 (3) (b)
Povolující úřad:
– má možnost stanovit hodnoty, referenční podmínky i časové období odchylně
od BAT- AEL,
– minimálně jednou ročně musí vyhodnotit, zda skutečné emise nepřekračují BATAEL (vymahatelné však jsou jen uložené emisní limity, zjištěný nesoulad s BATAEL se může projevit např. přehodnocením povolení).
Provozovatel musí zajistit srovnatelnost výsledků monitoringu
nejen s emisními limity, ale i s BAT-AEL – shrnutí monitoringu
v srovnatelné podobě zašle minimálně jednou ročně povolujícímu úřadu.

6. EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT

Požadavky IED
Výjimka z aplikace BAT - čl. 15 (4)
•

Na základě vyhodnocení místních podmínek, ekonomických faktorů a
technické charakteristiky zařízení může příslušný úřad stanovit podmínky
provozu tak, že skutečné emise ze zařízení mohou překročit BAT-AEL.

•

Postup musí příslušný úřad řádně posoudit, odůvodnit a zdůvodnění zveřejnit.

•

Při povolování podle tohoto režimu musí být zajištěna účast veřejnosti.

EMISNÍ LIMITY SPOJENÉ S BAT - výstup
Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Doplnit § 14 odst. 3 o nově upravené 2 způsoby stanovní emisních limitů
podle čl. 15 odst. 3 IED.

•

Doplnit § 14 o možnost stanovit mírnější emisní limity. Povinnost úřadu
v povolení uvést důvody vedoucí k udělení mírnějšího emisního limitu, včetně
výsledku posouzení a odůvodnění uložených podmínek doplnit do ustanovení
§ 15 odst. 5, kde jsou uvedeny všechny speciální požadavky na odůvodnění
integrovaného povolení.

•

Doplnit do zákona požadavek na zajištění účasti dotčené veřejnosti
při stanovování mírnějších emisních limitů.

7. APLIKACE BAT
Požadavky IED
•

Používat „Závěry o BAT“ jako referenci u závazných podmínek provozu
– čl. 14 odst. 3

•

Stanovovat podmínky povolení přísnější než BAT (možnost) – čl. 14 odst.
4
Postup v případě, že nelze požít „Závěry o BAT“ nebo se na něj
nevztahují (včetně konzultace s provozovatelem) – čl. 14 odst. 5 a 6

•
•

Požadavky na monitoring musí vycházet z BAT – čl. 16

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Doplnit povinnost používat „Závěry o BAT“ jako referenci do § 14 odst. 3

•
•

Možnost zpřísnění podmínek nad rámec BAT doplnit do § 14 odst. 3
Doplnit do § 14 text řešící situaci, kdy nejsou „Závěry o BAT“ použitelné.

8. VÝMĚNA INFORMACÍ O BAT
Požadavky IED
•

Informovat veřejnost a příslušné úřady o „Závěrech o BAT“– čl. 19

•
•

Příjímání „Závěrů o BAT“ a dalších procesních dokumentů regulativním
postupem – čl. 13
„Závěry o BAT“ dostupné v oficiálních jazycích EU – čl. 13

•
•

Přechodná ustanovení, týkající se stávajících BREF – čl. 13 odst. 7
Požadavky na reporting členských států – čl. 72

8. VÝMĚNA INFORMACÍ O BAT

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Přeformulovat textaci § 27 a zjednodušit a zpřehlednit příslušná
ustanovení v legislativě (možné spojení § 27 a nařízení vlády č.
63/2003 Sb.), včetně koordinace procesu.

•

Doplnit pravděpodobně přechodná ustanovení, týkající se použití
„starších“ BREF, které nebyly schváleny procedurou dle IED.
v § 29 zohlednit problematiku regulativního postupu.

•
•

V samostatném ustanovení (k informačnímu systému IPPC), pokrýt
problematiku zveřejňování „závěrů o BAT“a údajů požadovaných při
ohlašování orgánům EU.

PROCES VÝMĚNY INFORMACÍ - výstup
-

Fórum bude zachováno jako diskusní platforma k problematice BAT a uvedeno v ZIP.

-

TPS bude navrženo zakotvit do zákona. Kompetence ve vztahu k TPS zůstanou
resortům zachovány.

-

Překlad dokumentů EU bude zachován ve stávající podobě.

-

Zastupující institucí ve vztahu k evropským institucím zůstane MŽP jako ústřední
orgán státní správy. Spolupráce s ostatními resorty bude řešena standardními
mechanismy.

-

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. bude navrženo zrušit – relevantní ustanovení budou
přenesena do ZIP.

-

Existence jiných informačních systémů (www.ippc.cz) nebude novelou ZIP dotčena.

-

Závěry o BAT, budou mimo jiné zveřejňovány v IS IPPC. Zveřejňování na jiných
stránkách nebude omezeno.

-

Připomínkování překladů „Závěrů o BAT“ je aktuálně řešeno s EK.

-

Nebude navrhováno vyjádření ústředních orgánů státní správy v rámci
prvoinstančních řízení – duplicita s činností odborně způsobilé osoby a
odborné podpory státní správy, zvyšování administrativní náročnosti řízení.

9. NOVÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ
Požadavky IED
•

V případě mimořádné události nebo havárie musí informovat příslušný orgán
a přijmout opatření k zamezení dopadů a dalších takových událostí – čl. 7

•

V případě porušení podmínek integrovaného povolení musí informovat
příslušný orgán a zajistit nápravu – čl. 8
Úřad může požadovat doplňující opatření či zastavit provoz – čl. 7 a 8

•

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Rozšířit základní povinnosti provozovatele - § 16

•
•

Stanovit sankce za jejich neplnění (možnost upuštění od sankcí a uložení
nápravných a doplňujících opatření) - § 37, 29, 33, 34 a 35
Doplnit kompetence úřadů a povinnost se vzájemně informovat - § 33 a další

•
•

Vymezit vazbu na zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.
Ošetřit situaci, pokud provozovatel nutná opatření neprovede

NOVÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ - výstup
-

Forma podávání zpráv o plnění podmínek povolení bude blíže upravena v rámci
novelizace vyhlášky 554/2002 Sb. Mělo by být preferováno elektronické podávání a
omezováno duplicitní ohlašování provozovatelů.

-

Nové požadavky budou formulovány tak, aby nedocházelo k duplicitě se zákonem o
haváriích a zákonem o ekologické újmě.

10. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ A ÚČAST
VEŘEJNOSTI
Požadavky IED
•
•
•
•
•
•

Účast veřejnosti v případě udělování výjimek podle čl. 15 odst. 4 (čl. 24 odst. 1 písm. c)
Přesněji formulované požadavky na zveřejňované informace týkající se rozhodnutí,
postupu rozhodování a jeho odůvodnění (zejména ve vazbě na BAT) – čl. 24 odst. 2 a 3
Opatření přijatá v souvislosti s ukončením provozu – čl. 24
Zajištění informovanosti o vývoji BAT – čl. 19
Zpráva z kontrol v místě – čl. 23
Podávání zpráv členskými státy – čl. 72

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•
•

Doplnit do zákona účast veřejnosti při udělování výjimek z hodnot emisních limitů na úrovni
BAT.
Zakomponovat všechny požadavky na zveřejňování do ustanovení k informačnímu
systému IPPC.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
A ÚČAST VEŘEJNOSTI - výstup
-

Zakotvení stávajícího informačního systému o IPPC do zákona – specifikace
zveřejňovaných informací. IS IPPC v ZIP bude zahrnovat požadavky na poskytování
informací vymezené v IED a stávajícím ZIP.

-

Portál www.IPPC.cz je společnou aktivitou resortů v oblasti zveřejňování informací o
BAT, jeho přímé zakotvení v ZIP nebude navrženo. Fungování portálu nebude
novelou ZIP dotčeno.

11. OCHRANA PODZEMNÍ VODY A PŮDY
Požadavky IED
•

Požadavky na pravidelnou údržbu a na dohled nad opatřeními přijatými
k zabránění emisím do půdy a podzemních vod – čl. 14 odst. 1

•

Zásady pro stanovení podmínek monitorování, adresně se zabývá
způsobem stanovení frekvence monitoringu půdy a podzemních vod
a stanovuje jejich minimální frekvence – čl. 16
Povinnost zpracovávat základní zprávu (ve vazbě na používání relevantních
nebezpečných látek) – čl. 22

•
•

Po ukončení provozu porovnat stav místa s údaji v základní zprávě.
Pokud bude zjištěno významné nové znečištění, tak jej musí provozovatel
odstranit – čl. 22

11. OCHRANA PODZEMNÍ VODY A PŮDY
Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Doplnit do obsahu rozhodnutí o žádosti (§ 13 ZIP), vhodné požadavky na
pravidelnou údržbu a na dohled nad opatřeními přijatými k zabránění
emisím do půdy a podzemních vod a vhodné požadavky na pravidelné
monitorováni půdy a podzemních vod.

•

Doplnit do § 14 problematiku monitoringu a minimální požadavky na
monitoring půdy a podzemních vod.
Doplnit do § 14 způsob stanovení podmínek pro definitivní ukončení
provozu zařízení ve vazbě na základní zprávu a/nebo do uspokojivého stavu.

•
•

Problematika základní zprávy (obsah a předkládání) – viz část 2

12. NOVĚ VZNIKAJÍCÍ TECHNIKY
Požadavky IED
•

Dočasná výjimka z emisních limitů pro zkoušení a použití nově
vznikajících technik (9 měsíců) – čl. 15 odst. 5

•

Povinnost členských států podporovat nově vznikající techniky – čl. 27

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

V rámci § 14 odst. 4 formulovat možnost udělení přechodné výjimky ke
zkoušení a použití nově vznikajících technik a specifikovat mechanismus
jejího udělování v rámci změny integrovaného povolení – zvážit úpravu
§ 13 a 19a.

•
•

Stávající výjimku (6 měsíců) podle § 14 odst. 4 odstranit.
Doplnit v § 29 ZIP povinnost MŽP týkající se podpory nově vznikajících
technik.

NOVĚ VZNIKAJÍCÍ TECHNIKY - výstup

-

IED a ZIP nezahrnuje výzkumné aktivity – nově vznikající techniky jsou již využívány
komerčně.

-

V oblasti podpory nově vznikajících technik bude MŽP plnit koordinační úlohu ve
spolupráci s MZe a MPO – bude uvedeno v ZIP.

-

Nebude navrhováno zakotvení vyjádření ústředních orgánů státní správy v rámci
prvoinstančních řízení (posudky k nově vznikajícím technikám) – duplicita s činností
odborně způsobilé osoby a odborné podpory státní správy, zvyšování administrativní
náročnosti řízení.

13. PŘÍLOHA I SMĚRNICE IED
Nové a revidované průmyslové činnosti v IED – změny
provozovatelů

+

1.4. b) Zplyňování nebo zkapalňování jiných paliv (…)

2

4. Chemický průmysl (biologické zpracování)

21

5. Naklání s odpady (nové činnosti)

16

6.1. c) Výroba v průmyslových zařízeních jednoho či více
následujících druhů desek na bázi dřeva (…)

7

6.4. b) úprava a zpracování, jiné než výlučně balení,
následujících surovin, a to bez ohledu na to, zda dříve byly nebo
nebyly zpracovány, za účelem výroby potravin nebo krmiv (ii a iii)

3

6.10. Konzervace dřeva a dřevěných výrobků chemickými látkami
(…)

2

6.11. Nezávisle prováděné čištění odpadních vod (…)

0

Celkem (odhad)

45

-

19

19

14. DALŠÍ PŘÍLOHY SMĚRNICE IED
Požadavky IED
•

Seznam znečišťujících látek v příloze II je rozšířen o jemné prachové
částice

•

Oblast vody v příloze II je rozšířena o odkaz na látky v příloze X rámcové
směrnice o vodě
Je upravena textace přílohy III v souvislosti se změnami
v problematice BAT

•

Návrh na změny v zákoně o integrované prevenci
•

Uvést do souladu přílohu č. 1, 2 a 3 s odpovídajícími přílohami IED

DALŠÍ PŘÍLOHY SMĚRNICE IED - výstup
Příloha I IED / Příloha č. 1 ZIP
Problematika vedlejších živočišných produktů bude dále řešena s MZe.
Příloha IV IED
Účast veřejnosti a poskytování informací bude reflektovat změny v IED oproti
stávající směrnici o IPPC. Transpozice celé přílohy IV IED jako nové přílohy ZIP
nebude navržena.

X. OSTATNÍ (KOMPETENCE) - výstup
-

Kompetence KHS budou navrženy upřesnit – hluk, vibrace.

-

Zvážit doplnění např. krajských veterinárních správ mezi kontrolní instituce – IP
nahrazuje závazný posudek podle veterinárního zákona.

-

V oblasti zařízení s přeshraničním vlivem v sousedních státech bude příslušným
orgánem MŽP (analogicky jako je povolujícím orgánem u zařízení s přeshraničním
vlivem na území ČR).

-

Ostatní viz předchozí části.

X. OSTATNÍ (JINÉ PŘEDPISY) - výstup
-

Změna vazby na stavební řízení nebude navrhována (viz rozbor prezentovaný na
pracovní skupině 11.04.2011).

-

Speciální postavení IP proti složkovým povolením je z principu zajištěno
nahrazováním jednotlivých složkových správních aktů. Posilování principu bude
vyplývat ze zvyšující se aplikace závěrů o BAT.

-

Vazba na zákon o prevenci závažných havárií bude vyjasněna.

-

Další optimalizace rozsahu nahrazovaných správních aktů integrovaným povolením je
možná.

X. OSTATNÍ (OBECNÉ PŘIPOMÍNKY) - výstup
Novele ZIP i zákona o ochraně ovzduší proběhne najednou (jedním zákonem) ale
předpisy nebudou sloučeny.
IED je rozdělena na sedm kapitol, přičemž každá kapitola je orientována na jinou
oblast a pokrývá jiné kategorie zařízení, proto by transpozice prostřednictvím
vytvoření jediného právního předpisu nepřispěla k větší právní jistotě provozovatelů
(předpis by musel např. zahrnovat několik povolovacích režimů).

