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IPPC 
Integrated Pollution Prevention and Control  

 Integrovaná prevence a omezování znečištění je 
pokročilým způsobem regulace vybraných 
průmyslových a zemědělských činností při 
dosažení vysoké úrovně ochrany životního 
prostředí.  

 Cílem opatření je předcházet znečištění a pokud 
to není možné, tak omezovat vznik emisí.  

 Nižší zátěže životního prostředí je dosaženo 
snižováním produkovaných emisí především 
preventivními opatřeními 



 Preventivní přístup tak umožňuje při 
vhodné volbě výrobních postupů 
snížit investiční náklady na koncové 
technologie, suroviny a energie.  

 Integrovaná prevence překonává 
princip složkového přístupu, který 
často vedl k přenosu znečištění z 
jedné složky životního prostředí do 
druhé.  



Legislativa  

 Na evropské úrovni je IPPC regulováno 
směrnicí 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o 
integrované prevenci a omezování 
znečištění.  

 V Čechách je směrnice vyložena zákonem 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a 
omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci).  

http://www.ippc.cz/odkazy/EL0010
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=76/2002&number2=&name=&text=


 Pro získání povolení musí provozovatel 

předložit příslušnou žádost, zpracovanou 

podle vyhlášky č. 554/2002 Sb., kterou se 

stanoví vzor žádosti o vydání 

integrovaného povolení, rozsah a způsob 

jejího vyplnění.  

 Ještě před její přípravou je důležitá 

vzájemná diskuse mezi provozovatelem a 

příslušným krajským úřadem, který je pro 

většinu zařízení povolujícím orgánem. 

 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=554%2F2002&number2=&name=&text=


 Vyššího stupně ochrany životního 
prostředí je dosahováno předcházením 
znečišťování použitím tzv. nejlepších 
dostupných technik (BAT). Způsob a 
rozsah zabezpečení systému výměny 
informací o BAT je stanoven v nařízení 
vlády č. 63/2003 Sb.  

 Souhrn evropských nejlepších dostupných 
technik je uveden v referenčních 
dokumentech o BAT (BREF), které 
připravuje Evropská komise ve spolupráci 
s průmyslem, nevládními organizacemi a 
členskými státy EU. 
 
 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=63%2F2003&number2=&name=&text=


Zainteresované instituce 

http://www.mpo.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mze.cz/
http://www.cenia.cz/
http://www.cizp.cz/


Hlavní principy integrované 
prevence a omezování znečištění  

1. posuzování 
průmyslových a 
zemědělských 
činností z hlediska 
ochrany životního 
prostředí jako 
celku  

2. zabezpečení 
takových 
provozních 
podmínek, které 
neumožní přenos 
znečištění mezi 
jednotlivými 
složkami životního 
prostředí  



3. snížení celkového 
negativního vlivu 
na životní 
prostředí  

4. podpora 
preventivního 
přístupu při 
snižování 
znečištění  



5. omezení vzniku 
odpadu volbou 
vhodné 
technologie s cílem 
vzniklé odpady v 
maximální možné 
míře zhodnocovat 
a recyklovat  

6. stanovení 
podmínek provozu 
zařízení na 
základě nejlepších 
dostupných 
technik (Best 
Available 
Techniques – 
BAT) 



7. pravidelné 
přezkumy 
vydaných 
integrovaných 
povolení a jejich 
úpravy podle 
posledního vývoje 
techniky s cílem 
urychlit technickou 
inovaci zařízení  

8. scelení dílčích 
povolení do 
jednoho a vydání 
tohoto povolení 
jedním úřadem  

9. informování 
veřejnosti a její 
účast na 
povolovacím 
procesu  



Graf procesu IPPC v ČR 
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Rozhodnutí o vydání 
integrovaného 

povolení 
Odvolání účastníků 

řízení 
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Na koho se vztahuje IPPC? 

 Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. 

 Kategorie průmyslových činností: 

 

1. Energetika 

2. Výroba a zpracování kovů 

3. Zpracování nerostů 

4. Chemický průmysl 

5. Nakládání s odpady 

6. Ostatní průmyslové činnosti 



Energetika  

 1.1. Spalovací zařízení o tepelném 
příkonu větším než 50 MW. 

 1.2. Rafinerie minerálních olejů a plynu. 

 1.3. Koksovací pece. 

 1.4. Zařízení na zplyňování a 
zkapalňování uhlí. 

 



Výroba a zpracování kovů 

 2.2. Zařízení na výrobu surového železa 
nebo oceli, o kapacitě větší než 2,5 t za 
hodinu. 

 2.4. Slévárny železných kovů o výrobní 
kapacitě větší než 20 tun denně. 

 2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů 
a plastů s použitím elektrolytických nebo 
chemických postupů, je-li objem lázní 
větší než 30 m-3. 

 



Zpracování nerostů 

 3.2 Zařízení na výrobu azbestu a 
produktů s obsahem azbestu. 

 3.3. Zatížení na výrobu skla, včetně 
skleněných vláken, o kapacitě tavení větší 
než 20 t denně. 

 3.4. Zařízení na tavení minerálních 
materiálů, včetně výroby nerostných 
vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t 
denně. 

 



Chemický průmysl 

 4.1. Chemická zařízení na výrobu 
základních organických chemických látek 

 4.2. Chemická zařízení na výrobu 
základních anorganických chemických 
látek 

 4.3. Chemická zařízení na výrobu hnojiv 
na bázi fosforu, dusíku a draslíku 

 4.6. Chemická zařízení na výrobu 
výbušnin. 

 



Nakládání s odpady 

 5.1. Zařízení na odstraňování nebo využívání 
nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s 
odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t 
denně. 

 5.2. Zařízení na spalování komunálního odpadu 
o kapacitě větší než 3 t za hodinu. 

 5.3. Zařízení na odstraňování odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o 
kapacitě větší než 50 t denně. 

 5.4. Skládky, které přijímají více než 10 t denně 
nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, 
s výjimkou skládek inertního odpadu. 

 



Ostatní průmyslové činnosti 

 6.1. Průmyslové závody na výrobu 

 a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých 
materiálů, 

 b) papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší 
než 20 t denně. 

 6.5. Zařízení na odstraňování nebo využití 
konfiskátů živočišného původu a 
živočišného odpadu o kapacitě zpracování 
větší než 10 t denně. 

 



Integrovaný registr 
znečišťování (IRZ) 

 Integrovaný registr znečišťování životního 
prostředí je informačním systémem 
veřejné správy. 

 Byl zřízen zákonem Ministerstva životního 
prostředí č. 76/2002 Sb.  

 Jedná se o veřejně přístupnou databázi 
provozoven, za které je ohlašováno 
vyprodukované množství znečištění, jež 
překročilo stanovenou mez.  
 



 Provozovatelem IRZ je na základě 
pověření Ministerstva životního 
prostředí, CENIA, česká informační 
agentura životního prostředí.  

 Kontrolu plnění ohlašovací 
povinnosti do IRZ provádí Česká 
inspekce životního prostředí (ČIŽP). 



 V IRZ je evidováno celkem 93 
různých znečišťujících látek 
sledovaných ve všech typech úniků 
a přenosů, a to podle stanovené 
prahové hodnoty (množství látky v 
kg za jeden kalendářní rok).  

 Rozdělení počtu sledovaných látek v 
jednotlivých typech úniků či přenosů 
je následující: 



 v únicích do ovzduší – 62 látek,  

 v únicích do vody – 71 látek,  

 v únicích do půdy – 61 látek,  

 v přenosech v odpadních vodách – 
71 látek,  

 v přenosech v odpadech – 72 látek. 

 



Do IRZ je ohlašovaná také produkce 
odpadu předávaného mimo provozovnu, a 
to dle níže uvedených limitů: 

 u nebezpečného odpadu – více jak 2 
t/rok,  

 u ostatního odpadu – více jak 2000 
t/rok. 

 



Definice pojmů 

 Znečištění  

 se rozumí jak úniky vybraných 
chemických látek do ovzduší, vody a 
půdy, tak přenosy znečišťujících látek v 
odpadních vodách a v odpadech a 
nakonec i přenosy množství odpadů, a 
to nebezpečných i ostatních. 



 Stanovená mez  

 lze definovat jako ohlašovací práh 
(prahovou hodnotu), který pokud je u 
dané ohlašované látky či odpadů během 
roku překročen, vzniká ohlašovateli 
(provozovateli zařízení) povinnost je 
ohlásit do IRZ. Ohlašovací prahy jsou 
určeny níže uvedenými právními 
předpisy. 



 Ohlašovací povinnost do IRZ  

 plní provozovatel (fyzická nebo 
právnická osoba), který provozuje 
provozovnu (ohlašující jednotka s 
přiděleným identifikačním číslem, tzv. 
IČP), za kterou vznikají úniky a 
přenosy znečišťujících látek nebo 
přenosy odpadů, které jsou přenášeny 
mimo provozovnu. 



 Provozovna  
 lze také definovat, dle 

nařízení č. 
166/2006/ES, jako 
jedno nebo více zařízení 
ve stejné lokalitě. 



 Stejná lokalita  

 stejné místo, přičemž toto musí být 
posouzeno u každé provozovny. 



 Zařízení  

 je stacionární technická jednotka, ve které 
probíhá jedna či více činností uvedených v 
Příloze I nařízení č. 166/2006/ES, a jakékoliv 
další s tím přímo spojené činnosti, které po 
technické stránce související s činnostmi 
probíhajícími v dané lokalitě a mohly by 
ovlivnit emise a znečištění (Příloha I nařízení 
uvádí 65 činností rozdělených do 9 odvětví). 



 Od ohlašovacího roku 2009 se 
hlášení podává v elektronické 
podobě prostřednictvím 
integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí (ISPOP). 



Zveřejňování údajů 

 Vždy k 30. 9. příslušného kalendářního 
roku jsou ohlášené látky, jejich množství 
a metodika zjišťování za uplynulý rok 
zveřejňovány na internetových stránkách 
IRZ – www.irz.cz.  

 Data zde lze vyhledávat podle regionu, 
složky životního prostředí, průmyslové 
činnosti apod. Veškeré údaje o 
vypouštěných látkách a odpadech jsou 
vztaženy přímo ke konkrétní organizaci, 
resp. provozovně. 

http://www.irz.cz/


Biologické hodnocení 



 Biologické hodnocení je obdobou 
procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí. Jeho smyslem je 
identifikace možných vlivů 
spojených s realizací záměrů na 
zájmy hájené zákonem o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
 



 Každý, kdo zamýšlí provést závažný 
zásah, který by se mohl dotknout 
zájmů ochrany rostlin a živočichů, je 
povinen na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu ochrany přírody 
zajistit na svůj náklad provedení 
přírodovědného průzkumu a 
hodnocení vlivu zásahu na rostliny a 
živočichy. 



 Biologické hodnocení zahrnuje 
přírodovědný průzkum předmětné lokality 
a následné zpracování písemného 
hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 
rostliny a živočichy. Zde je třeba 
upozornit na skutečnost, že řádné 
provedení biologického hodnocení si 
vyžaduje jeho realizaci minimálně v rámci 
jedné vegetační sezony (jaro – podzim).  
 
 



Kde všude je biologické 
hodnocení nutné? 

 O nutnosti provést biologické 
hodnocení rozhoduje ve správním 
řízení orgán ochrany přírody. Ten 
rovněž rozhodnutím schválí na 
základě návrhu žadatele osobu, 
která hodnocení zpracuje.  
 
 



Jak vám pomůže příslušná 
osoba (firma)? 

 Pro zpracování hodnocení je 
nezbytná samostatná autorizace 
podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Vlastní hodnocení pak 
provádí tým specialistů zaměřených 
na jednotlivé skupiny organismů.  
 
 



 http://www.calla.cz/index.php?path
=o_prirody/projekty/golf&php=golf_
chronol.php 

 

 http://www.calla.cz/index.php?path
=o_prirody/projekty/golf&php=golf_
posudek.php 

 

http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_chronol.php
http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_chronol.php
http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_chronol.php
http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_posudek.php
http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_posudek.php
http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/projekty/golf&php=golf_posudek.php

