
 

Přílohy
Příloha č.1: Počty IPPC zařízení v Evropské unii v roce 2011 

Počty IPPC zařízení v EU
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Zdroj: Maršák, Jan: Poznatky České republiky v souvislosti s přijetím směrnice o průmyslových emisích  (integrované prevenci a omezování znečištění), Konference 
„Průmyslové emise“, Bratislava, 5-6.4.2011 [online] Dostupné ke dni 22.5.2013 z: 
<http://www.aspek.sk/externe/aspek/home.nsf/908C5FC78D88BFBCC12578780040C1C6/$file/3.%20Poznatky%20z%20%C4%8CR%20v%20s%C3%BAvislosti%20s
o%20SPE%20-%20Ing.%20Mar%C5%A1%C3%A1k.ppt#296,4> 



 

Příloha č.2: Počet vydaných integrovaných povolení a jejich rozmístění dle krajů1 
 V této tabulce je uveden celkový počet vydaných integrovaných povolení 

v jednotlivých krajích České republiky ke dni 22. 5. 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zdroj:  Informační portál Ministerstva průmyslu a obchodu: Integrovaná prevence a omezování znečištění; 
Seznam provozovatelů a jejich integrovaná povolení [online]  Dostupné ke dni 22.5.2013 z: 
<http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/requests-by-state?OpenView&Start=1&Count=30&Collapse=2#2> 

Kraj Počet vydaných 
integrovaných povolení 

Hlavní město Praha 48 

Jihočeský kraj 168 

Jihomoravský kraj 247 

Karlovarský kraj 41 

Kraj Vysočina 113 

Královehradecký kraj 173 

Liberecký kraj 107 

Moravskoslezský kraj 230 

Olomoucký kraj 140 

Pardubický kraj 167 

Plzeňský kraj 122 

Středočeský kraj 500 

Ústecký kraj 231 

Zlínský kraj  117 

Celkem 2404 



 

Příloha č.3: Sektorové referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách2 
 V této tabulce jsou uvedeny existující referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF) a případné zveřejnění „Závěrů o 
BAT“, neboli BATC (1.sloupec), datum jejich přijetí (2.sloupec), začátek již započaté nebo plánované revize dokumentů BREF (3.sloupec), 
plánované dokončení jeho revize3, které spočívá v předložení konečného návrhu Fóru (4. sloupec), příslušná technická pracovní skupina v České 
republice pro daný BREF (5.sloupec), určení ministerstva, do jehož působnosti daný BREF patří (6. sloupec) a kategorie průmyslových činností 
dle přílohy č. 1 ZIPPC, na které se daný BREF vztahuje (7.sloupec). 
 

BREF Přijat Začátek 
revize 

Plánované 
dokončení 

revize  
Technická pracovní skupina Působnost 

ministerstva  

Cementářský a vápenický průmysl 

BATC 
(04.2013) 

BREF 
(04.2013) 

  Cement a vápno MPO 

Intenzivní chov drůbeže a prasat  BREF 
(07.2003) 2008 2014 Intenzivní chovy hospodářských zvířat MZe 

Jatka a průmysl zpracovávající jejich 
vedlejší produkty  

BREF 
(05.2005) 2015 2017 Kafilerní a asanační činnost MZe 

Keramický průmysl  BREF 
(08.2007) 2016 2018 Keramika MPO 

Kovárny a slévárny  BREF 
(05.2005) 2015 2017 Metalurgie MPO 

Koželužský průmysl  

BATC 
(02.2013) 

BREF 
(02.2013) 

2007  Textil MPO 

                                                
2 Zdroj: European Commission: Joint Research Centre, Reference documents [online]  Dostupné ke dni 22.5.2013 z: <http://eippcb.jrc.es/reference/> 
3 Na jednání Fóra pro výměnu informací dle čl. 13 směrnice IED byl představen pracovní program revize BREF na léta 2013 – 2018, který obsahuje časový harmonogram 
provedení revize jednotlivých BREF. Dostupné ke dni 22.5.2013 z: 
<http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/forum_meeting_2012/documents_article/programme_exchange/_EN_1.0_&a=d> 



 

BREF Přijat Začátek 
revize 

Plánované 
dokončení 

revize  
Technická pracovní skupina Působnost 

ministerstva 

Povrchové úpravy používající 
organická rozpouštědla  

BREF 
(08.2007) 2016 2018 Povrchové úpravy MPO 

Povrchové úpravy kovů a plastů  BREF 
(08.2006) 2016 2018 Povrchové úpravy MPO 

Průmysl papíru a celulózy  BREF 
(12.2001) 2007 2013 Papírenství MPO 

Průmysl potravin, nápojů a mléka  BREF 
(08.2006) 2015 2017 Zpracovatelská odvětví – jatky,  výroba 

potravin, krmiv, nápojů a zpracování mléka MZe 

Rafinérie ropy a zemního plynu  BREF 
(02.2003) 2008 2013 Rafinérie MPO 

Sklářský průmysl  

BATC 
(03.2012) 

BREF 
(03.2012) 

  Sklo MPO 

Spalování odpadů  BREF 
(08.2006) 2014 2016 Spalování odpadů MŽP 

Speciální anorganické chemikálie  BREF 
(08.2007) 2016 2018 Speciální anorganické chemikálie MPO 

Textilní průmysl  BREF 
(07.2003) 2014 2016 Textil MPO 

Velká spalovací zařízení  BREF 
(07.2006) 2011 2014 Velká spalovací zařízení MPO 

Velkoobjemové anorganické 
chemikálie - amoniak, kyseliny a 
průmyslová hnojiva  

BREF 
(08.2007) 2014 2016 Velkoobjemové plynné a kapalné 

anorganické chemikálie MPO 



 

BREF Přijat Začátek 
revize 

Plánované 
dokončení 

revize  
Technická pracovní skupina Působnost 

ministerstva 

Velkoobjemové anorganické 
chemikálie - pevné látky  

BREF 
(08.2007) 2014 2016 Velkoobjemové pevné anorganické 

chemikálie MPO 

Velkoobjemové organické chemikálie  BREF 
(02.2003) 2009 2014 Velkoobjemové organické chemikálie MPO 

Výroba desek na bázi dřeva4     Desky na bázi dřeva  MPO 

Výroba chloru a louhu  BREF 
(12.2001) 2008 2013 Chloralkalická chemie MPO 

Výroba polymerů  BREF 
(08.2007) 2017 2019 Polymery MPO 

Výroba speciálních organických 
chemikálií  

BREF 
(08.2006) 2017 2019 Speciální organická chemie MPO 

Výroba železa a oceli  

BATC 
(03.2012) 

BREF 
(03.2012) 

  Metalurgie MPO 

Zpracování neželezných kovů  BREF 
(12.2001) 2006 2013 Neželezné kovy MPO 

Zpracování odpadů  BREF 
(08.2006) 2013 2015 Zpracování odpadů MŽP 

Zpracování železných kovů BREF 
(12.2001) 2014 2016 Neželezné kovy MPO 

Produkty na ochranu dřeva obsahující 
chemikálie5      

                                                
4 Ještě nevydáno, začátek tvorby v roce 2011, očekávané vydání 2014 
5 Ještě nevydáno, začátek tvorby v roce 2014, očekávané vydání 2016 



 

Příloha č.4: Horizontální referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách6 
 V této tabulce jsou uvedeny existující referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (1.sloupec), datum jeho přijetí 
(2.sloupec), začátek jeho revize (3.sloupec), plánované dokončení jeho revize7 (4. sloupec), příslušná technická pracovní skupina v České 
republice pro daný BREF (5.sloupec) a určení ministerstva, do jehož působnosti daný BREF patří (6. sloupec). Kategorie průmyslových činností 
dle přílohy č. 1 ZIPPC zde uvedena není, protože se jedná o průřezové referenční dokumenty. 
 

BREF / REF8 Přijat Začátek 
revize 

Plánované 
dokončení 

revize 
Technická pracovní skupina Působnost 

ministerstva 

Běžné čistění odpadních vod a odpadních 
plynů; Systémy managementu v chemickém 
průmyslu 

BREF 
(02.2003) 2007 2013 Nakládání s odpadními vodami a 

odpadními plyny MŽP 

Ekonomie a mezisložkové vlivy9 REF 
 (07.2006)   Ekonomické aspekty a mezisložkové 

vlivy MŽP 

Emise ze skladování  BREF 
(07.2006) 2017 2019 Emise ze skladování MŽP 

Energetická účinnost BREF 
(02.2009) 2015 2017 Energetická účinnost MPO 

Nakládání s hlušinou z úpravy a těžby při 
hornické činnosti  

BREF 
(01.2009)   Odstraňování následků těžby MPO 

Obecné principy monitorování  REF 
 (07.2003) 2011  Monitoring MŽP 

Průmyslové chladicí soustavy BREF 
(12.2001) 2015 2017 Chladící systémy MŽP 

                                                
6 Zdroj: European Commission: Joint Research Centre, Reference documents [online]  Dostupné ke dni 22.5.2013 z: <http://eippcb.jrc.es/reference/> 
7 Na jednání Fóra pro výměnu informací dle čl. 13 směrnice IED byl představen pracovní program revize BREF na léta 2013 – 2018, který obsahuje časový harmonogram 
provedení revize jednotlivých BREF. Dostupné ke dni 22.5.2013 z: 
<http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/forum_meeting_2012/documents_article/programme_exchange/_EN_1.0_&a=d> 
8 Nejedná se o BREF, užívá se v „sevillském procesu“ jako referenční dokument pro specifickou horizontální oblast (není to referenční dokument o BAT) 
9 Tento BREF by měl zaniknout a být včleněn do JRC Reference Report (neobsahující „Závěry o BAT“). Měl by primárně sloužit technickým pracovním skupinám pro 
tvorbu BAT. 



 

Příloha č.5: Typický pracovní postup při vypracování a přezkoumání BREF10 
 Použité zkratky: BREF – referenční dokument o nejlepších dostupných technikách, TWG – evropská technická pracovní skupina, 

EIPPCB - Evropská kancelář IPPC v Seville, BATIS - internetová softwarová aplikace, která má usnadnit výměnu informací o nejlepších 

dostupných technikách a rovněž vnitřní postup v rámci EIPPCB při vypracování nebo přezkoumání BREF, ke které mají přístup pracovníci 

EIPPCB, jmenovaní členové Fóra a TWG. Lhůty uvedené v závorkách se týkají případů, kdy jsou rozesílány dvě oficiální předlohy. 

 

Krok 
č. 

Krok při přezkumu 
BREF 

Předpokládaná 
doba trvání daného 
kroku (v měsících) 

Celková 
doba trvání 
(v měsících) 

Poznámky 

0 Příprava na přezkum   

EIPPCB udržuje i po dokončení BREF fórum BATIS pro daný BREF. Do 
informačního systému BATIS jsou poskytovány informace, a to na 
základě vývoje odvětví či zkušeností s daným BREF. BATIS je tak fórem 
pro diskusi a výměnu informací na podporu příštího přezkumu. 

1 

(Opětovná) aktivace 
TWG a výzva 
k předložení 
požadavků 

2 2 
Sestavení / nová aktivace TWG a potvrzení účasti členů. Výzva členům 
TWG k předložení požadavků na změny (opravy) stávajícího znění a na 
informace, které chtějí zohlednit.  

2 Zahajovací zasedání 
(Kick-off meeting) 3 5 

Konsolidace požadavků TWG do seznamu. Svolání plenárního zasedání 
TWG za účelem diskuse podnětů, odsouhlasení rozsahu úprav a 
požadavků na sběr dat a informací. 

                                                
10 Zdroj: Příloha prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 10. února 2012 č. 2012/119/EU, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování 
referenčních dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích, s. L 63/9 – L63/11 
a SLAVÍK, Jan. Praktické fungování evropského systému výměny informací podle směrnice o průmyslových emisích. EIA – IPPC – SEA. 2012, roč. XVII, č.1, s. 20 - 23.  
Dostupný ke dni 18. 5. 2013 také z WWW: <http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/7ADFD31D55CBB8A1C12579A300383C7F/$file/EIA_01_2012.pdf>, s.21 



 

Krok 
č. 

Krok při přezkumu 
BREF 

Předpokládaná 
doba trvání daného 
kroku (v měsících) 

Celková 
doba trvání 
(v měsících) 

Poznámky 

3 Nové informace 6 11 
EIPPCB se může účastnit prohlídek na místě (např. návštěvy provozů). 
Možnost komentářů dostupných informací prostřednictvím BATIS. 
Probíhají zároveň již práce na návrhu textu. 

4 
Vypracování první 
oficiální předlohy  

(první draft) 
4-6 15-17 EIPPCB vypracovává první oficiální předlohu BREF za účelem 

oficiálních konzultací s TWG. Návrh by měl zahrnovat i „Závěry o BAT“. 

5 Připomínky TWG 2-3 17-20 
Standardní doba na podání připomínek je 2 měsíce, pokud ale konzultace 
probíhají v období letních prázdnin nebo volna na konci roku, lze ho 
prodloužit až na 3 měsíce.  

6 
Vypracování druhé 
oficiální předlohy 

(druhý draft)11 
3-7 (20-27) 

Jedná se o nepovinnou fázi. EIPPCB bere v úvahu připomínky, přičemž 
vypracovává podkladový dokument, který posuzuje a vyhotoví druhou 
oficiální předlohu.  

7 Připomínky TWG 2-3 (22-30) 

Jedná se o nepovinný krok, který navazuje na krok č.6. Standardní doba 
na podání připomínek je 2 měsíce, pokud ale konzultace probíhají 
v období letních prázdnin nebo volna na konci roku, lze ho prodloužit až 
na 3 měsíce.  

8 Závěrečné zasedání 
(Final meeting) 3-5 20-25 

(25-35) 

EIPPCB analyzuje všechny připomínky a připraví zasedání TWG. 
Připraví se a zveřejní oficiální předloha s vyhodnocením připomínek. 
V případě nového BREF neb zvlášť složitého přezkumu je nutná i druhá 
oficiální předloha.  Cílem tohoto kroku je dosažení shody  na plénu 
ohledně konečné předlohy. 

                                                
11 Tento krok je obvykle nutný při tvorbě nových BREF nebo u přezkoumávání BREFu s významným rozšířením jeho působnosti. 



 

Krok 
č. 

Krok při přezkumu 
BREF 

Předpokládaná 
doba trvání daného 
kroku (v měsících) 

Celková 
doba trvání 
(v měsících) 

Poznámky 

9 Konečná předloha 4 24-29 
(29-39) 

EIPPCB předkládá konečnou předlohu technické pracovní skupině. TWG 
podávají připomínky ke změnám provedeným na závěrečném zasedání 
(lhůta pro podávání je nejméně 4 týdny). TWG musí být informována o 
tom, jak byly připomínky zohledněny. Předloha a konečné připomínky 
jsou předkládány Fóru. 

10 Předložení na 
zasedání Fóra 

  Upravená konečná předloha se zveřejní 8 týdnů před jednáním Fóra. 
Fórum k ní vydává stanovisko, které zveřejní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č.6: Schéma typického pracovního postupu při vypracovávání a přezkoumávání BREF  

 
 
 
Zdroj: Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/119/EU ze dne 10. února 2012, kterým se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro vypracování referenčních 
dokumentů o BAT a zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. [online] Dostupné ke dni 1.4.2013 z: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:328:0027:0028:CS:PDF> 
 



 

Příloha č.7: Seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením 
Stavebním zákonem se myslí zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení zákona §8/1 a) bod 1 znamená §8 

odst. 1 písm.a) bod 1. 

Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §126 odst. 5 zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 8/1 a) 
bod 1 Povolení k odběru povrchových vod 

§ 8/1 a) 
bod 2 Povolení ke vzdouvání, popř. akumulaci povrchových vod 

§ 8/1 a) 
bod 3 Povolení k využívání energetického potenciálu povrchových vod 

§ 8/1 a) 
bod 4 Povolení k užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popř. jiných 

vodních živočichů, za účelem podnikání 

§ 8/1 a) 
bod 5 Povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami 

§ 8/1 b) 
bod 1 Povolení k odběru podzemních vod 

§ 8/1 b) 
bod 2 Povolení k akumulaci podzemních vod 

§ 8/1 b) 
bod 3 Povolení k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny 

§ 8/1 b) 
bod 4 Povolení k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou 

§ 8/1 b) 
bod 5 Povolení k jinému nakládání s podzemními vodami 

§ 8/1 c) 
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních 

§ 8/1 d) 
Povolení k čerpání povrchových vod nebo podzemních vod a jejich následné 
vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie 



 

§ 8/1 e) Povolení k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich 
znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod, popř. do vod 
povrchových, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě12 

§ 8/1 f) Povolení k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů 

§12/1 Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami 

§16/1 
 

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky 
do kanalizace 

§17/1 a) 
Souhlas ke stavbám nebo zařízením na pozemcích koryt vodních toků, nebo 
pozemcích sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry 

§17/1 b) Souhlas ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní 
skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě 
nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod  

§17/1 c) 
Souhlas ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových 
územích 

§17/1 d) Souhlas ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze 
vodního toku 

§17/1 e) Souhlas ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů 

§17/1 f) 
Souhlas k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o 
povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného 
právního předpisu13 

§17/1 g) 
Souhlas k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž 
se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda 

§17/1 h) Souhlas k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle 
zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových 
struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

§39/2 a) Schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) v případech, kdy 
uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy 
zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo 
podzemní vody 

 
                                                
12 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 



 

Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 11/2 c) 
Závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v 
příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle stavebního zákona 

§ 11/2 d) 
Povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

 
 
Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 31/1 
Povolení k používání, popř. provozování zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou 
letišť, v případě, že nelze z vážných důvodů dodržet hygienické limity  

 
 
Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §39 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 18/3 
Povolení k vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění 
podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, do kanalizace. 

 

 
 
 
 
 

Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §77a zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 56 
Závazný posudek jako podklad ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby a pro 
vydání kolaudačního souhlasu, u vymezených staveb a zařízení, pokud jde o 
stanovené činnosti vykonávané podnikatelským způsobem, a u staveb, které budou 
používány jako útulek pro zvířata 



 

 
Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu 

§ 12/614 Souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami 
nebo materiály 

§ 14/1 Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 
odpadů a s jeho provozním řádem (souhlas k provozování zařízení) 

§ 16/2 Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů 

§ 16/3 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady 

§ 48a / b) Souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního účtu na odstranění škod na životním 
prostředí a zdraví lidí způsobených provozem skládky nebo její části v první fázi 
provozu skládky a škod vzniklých z důvodu ukončení provozu během první fáze 
provozu skládky 

§ 48a / b) Souhlas se zrušením zvláštního účtu určeného k úhradě nákladů 
na odstranění škod na životním prostředí a zdraví lidí způsobených provozem 
skládky nebo její části v první fázi provozu skládky a škod vzniklých z důvodu 
ukončení provozu během první fáze provozu skládky 

§ 50/2 
Souhlas k dispozici s vázaným účtem zřízeným provozovatelem skládky pro účely 
ukládání peněžních prostředků k vytváření finanční rezervy 

§ 51/1 
Souhlas k čerpání z prostředků finanční rezervy na práce související s rekultivací, 
zajištěním péče o skládku po skončení jejího provozu a asanaci  

§ 52 Souhlas s uzavřením skládky 

§ 52 Stanovení doby trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu 

§ 79/4 a) Vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů 

§ 79/4 b) Vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady 

§ 79/4 c) 
Vyjádření k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají 
vliv na nakládání s odpady 

§ 79/4 d) Vyjádření k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého 

                                                
14 V rámci novely zákona o odpadech provedené zákonem č. 154/2010 Sb., s účinností od 1.7.2010 došlo 
k posunu ustanovení upravujícího daný souhlas z § 12 odst. 5 do § 12 odst. 6. Zákonodárce ale již tuto změnu 
nepromítl do § 82 odst. 2 zákona o odpadech, který taxativně vyjmenovává správní akty, které mohou být 
integrovaným povolením nahrazeny. Z toho důvodu, v souladu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních 
pretenzí vyjádřenou např. v čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, nemohl tento 
souhlas být integrovaným povolením nahrazován. Tento nesoulad byl opraven až zákonem č. 69/2013 Sb., 
s účinností od 19.března 2013. 



 

Správní akty nahrazované integrovaným povolením dle §37 odst. 6 zákona č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
Ustanovení 

zákona Název správního aktu15 

§37/2b) Závazné stanovisko k povolení hornické činnosti nebo činnosti prováděné 
hornickým způsobem, pokud je spojena se zásahem do pozemku  

§ 37/2c) Závazné stanovisko k vydání povolení k provedení trhacích prací 

§ 37/2e) Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami  

§ 37/2f) Závazné stanovisko k vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami, k 
vydání povolení k vodním dílům a k některým činnostem a k udělení souhlasu 
vodoprávním úřadem, pokud nesouvisí se stavbami uvedenými v odstavci 3 
písm.b) 

§ 37/3 
Závazné stanovisko v ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, k 
vydání: územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, souhlas stavebního 
úřadu s ohlášenou stavbou, kolaudační souhlas, rozhodnutí o změně užívání stavby, 
povolení k odstranění stavby, terénních úprav a zařízení nebo nařízení odstranění 
stavby, terénních úprav a zařízení pro  
 
a) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnitřním 
území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních 
úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a 
zároveň nedochází ke změně v užívání stavby, 
 
b) stavby, změny staveb, terénní úpravy, zařízení a údržby staveb ve vnějším území 
lázeňského místa a v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v 
souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň 
1. nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, 
2. nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 
3. vyžadují ohlášení, 
4. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro 

shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích 
zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a 
současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu, 

5. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 
metry pod úroveň terénu, 

 
c) stavby pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa. 

§ 37/4 Závazné stanovisko v ochranných pásmech k provádění geologických prácí 
spojených se zásahem do pozemku 

                                                
15 Povinnost vydání tohoto správního aktu se vztahuje na činnosti v ochranném pásmu zdroje a na území 
lázeňského místa. 



 

Příloha č.8: Vydaná vyjádření a stanoviska Oddělením integrace ČIŽP za rok 2012 
 

 
 
Oddělení integrace ČIŽP jsou v České republice rozmístěna dle mapy územní působnosti 
ČIŽP v oblasti integrované prevence uvedené v příloze č.11 k této práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Grafická příloha pro činnost ČIŽP v oblasti integrovaných agend za rok 2012  [online] Dostupné ke dni 
22.5.2013 z: < http://www.ippc.cz/dokumenty/DF0487> 



 

Příloha č.9: Schéma procesu vydávání integrovaného povolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Provozovatel 

Žádost o IP 

Neúplná žádost o IP 

Úplná žádost o IP 

Doplnění žádosti 

Krajský úřad (MŽP) 

Zhodnocení úplnosti 
žádosti a správného 
vymezení zařízení 

Zveřejnění vyjádření 
odborně způsobilé osoby 

Vrácení odborného 
vyjádření k dopracování 

Dopracování dle 
pokynů úřadu 

Nabytí právní moci 
rozhodnutí 

Odvolání / rozklad 
účastníků řízení 

Zaslání rozhodnutí kraje na MŽP 

Vyjádření k žádosti 

Krajský úřad (MŽP) 

Ústní jednání 

Nařízení ústního jednání 

Rozhodnutí o vydání IP 

Zveřejnění rozhodnutí o žádosti 

Doplnění ve 
stanovené lhůtě 
 
Řízení se přerušuje 
do doplnění žádosti 

Řízení zahájeno dnem doručení 

Do 20 dnů od obdržení žádosti 

Rozeslání žádosti k vyjádření Zveřejnění stručného shrnutí 

Dotčený 
stát 

Odborně 
způsobilá 

osoba 

Dotčené 
orgány 

Účastníci 
řízení 

 
Veřejnost 

Přihlášení 
dalších 

účastníků 
řízení 

Po dobu 30 dnů Do 7 dnů od shledání žádosti úplnou 

Do 8 dnů od zveřejnění 

Do 30 dnů po obdržení žádosti; u veřejnosti do 30 dnů od zveřejnění stručného shrnutí 

Neprodleně, po dobu 15 dnů 

Není povinné, ale koná se 
vždy na žádost účastníka 

Do 45 dnů od uplynutí lhůty pro zasílání vyjádření nebo od 
obdržení odborného vyjádření 

Do 15 dnů od oznámení rozhodnutí 

Do 7 dnů od nabytí právní moci 
Do 5 dnů 

Subjekty řízení 

Potenciální subjekty řízení 

Vstup / výstup řízení 

Vyjádření / žádost v řízení 

Možná součást procesu 

Proces 

Do 5 dnů 
od 

obdržení 
Do 10 dnů 
od vrácení 

Zdroj: MARŠÁK, Jan a Jan SLAVÍK. Integrovaná prevence a omezování znečištění: stručný průvodce. 2. 
aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2008, 46 s. ISBN 978-80-7212-487-9.str. 46 



 

Příloha č.10: Schéma řízení o změně integrovaného povolení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstatná změna Nepodstatná změna 

Nevyžaduje 
změnu 

povolení 

Vyžaduje 
změnu 

povolení 

Úřad posoudí, zda se jedná o podstatnou nebo nepodstatnou změnu zařízení 

Podstatná změna 

Postupuje se obdobně 
jako v řízení o vydání 

integrovaného 
povolení (§3 až §15 
ZIPPC). Jde o řízení 

s účastí dotčené 
veřejnosti  

Proběhne 
řízení z moci 

úřední dle 
správního 

řádu 
 

Žádné řízení 
probíhat 
nebude 

I kumulativně 

Úřad posoudí, zda se jedná o podstatnou nebo nepodstatnou změnu zařízení 

Nepodstatná změna 

Nevyžaduje 
změnu 

povolení 

Vyžaduje 
změnu 

povolení 

Proběhne 
řízení o 

žádosti dle 
správního 

řádu 
 

Iniciativa provozovatele 
zařízení 

Krok, který činí provozovatel 

Krok, který činí úřad 

Iniciativa úřadu 

Ohlášení změny dle 
§16 odst. 1 písm. b) 

ZIPPC 

Ohlášení změny dle 
§16 odst. 1 písm. b) 

ZIPPC spolu s 
podáním žádosti o 
změnu dle §19a 
odst. 2 ZIPPC 

Přezkum dle §18 a 
§19 ZIPPC 

Výzva k podání žádosti o 
změnu integrovaného 

povolení 

Rozhodnutí o 
omezení nebo 

zastavení provozu 
zařízení nebo jeho 
části (§19b odst.4 

ZIPPC) 

Řízení o správním 
deliktu dle § 37 
odst. 1 písm. c) 

ZIPPC 

Stanovena lhůta 

Podá žádost Nepodá žádost 
Postupuje se obdobně 
jako v řízení o vydání 

integrovaného 
povolení (§3 až §15 
ZIPPC). Jde o řízení 

s účastí dotčené 
veřejnosti  



 

Příloha č.11: Mapa územní působnosti oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí v oblasti integrované prevence 

 
Zdroj: Česká inspekce životního prostředí, Působnosti, Územní působnosti IPPC[online] Dostupné ke dni 1.4.2013 z: 
<http://www.cizp.cz/(5bbrmcrztxiovymn2ftpdbry)/default.aspx?id=785&ido=105&sh=-1883155624> 


