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1. Úvod 

 

Tému diplomovej práce som si vybral na základe pracovnej skúsenosti. Integrovaná 

prevencia znečistenia, povoľovanie priemyselných činností a súvisiaca ochrana 

životného prostredia sa v posledných rokoch stali neoddeliteľnou  súčasťou agendy 

riadenia environmentálnych rizík a postupov prevádzkovateľov. Charakteristickou črtou 

je postupná štandardizácia postupov, ktorá by mala odzrkadľovať špecifiká danej 

činnosti a zároveň, v zmysle dodržania rovnosti podmienok ochrany životného 

prostredia, účinne regulovať prevádzkové aktivity vo vzťahu k objektívnym kritériám. 

Hybnou silou v procesoch integrovanej prevencie sú už tradične predpisy 

komunitárneho práva, posledným významným dokumentom, ktorý bol transponovaný 

do právneho poriadku Českej republiky je smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/ES z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a 

kontrola znečisťovania životného prostredia). Táto smernica rozvíja a ďalej upevňuje 

koncept „znečisťovateľ platí“ v zásadách povoľovacieho procesu a kontroly činnosti 

dotknutých priemyselných prevádzok, zároveň však obsahuje niekoľko nových 

inštitútov. V nasledujúcom texte sa pokúsim preskúmať problematiku integrovanej 

prevencie a povoľovania (IPPC) vo vzťahu k procesu ako aj uplatňovaniu, resp. 

interpretácii vybraných pojmov. Tomuto účelu je prispôsobené tiež rozdelenie práce na 

jednotlivé časti. 
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2. Integrovaná prevencia znečistenia a ochrana životného prostredia (IPPC)  

–   úvod do problematiky 

 

Základom súčasnej právnej úpravy integrovaného prístupu k ochrane životného 

prostredia je Smernica 2008/1/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo dňa 15.01.2008 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (angl.: Integrated 

Pollution Prevention and Control - ďalej len „Smernica IPPC“), pričom táto má za cieľ 

dosiahnuť vysokú úroveň ochrany vybraných zložiek životného prostredia pre 

definované priemyselné činnosti, uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „činnosti IPPC“). 

Pôvodným predchodcom súčasnej smernice IPPC bola Smernica 96/61/ES z roku 1996, 

ktorá mala byť v členských štátoch Európskeho spoločenstva transponovaná do 

31.10.2007. V roku 2010 bola smernica IPPC integrovaná so smernicou 2010/75/ES 

o priemyselných emisiách (angl.: Industrial Emissions Directive – ďalej len „smernica 

IED“). 

Cieľom smernice IED je v zásade zabezpečenie rovnakých podmienok pre 

povoľovacie konanie a prevádzkovanie činností, ktoré zaťažujú životné prostredie. 

Základnou myšlienkou uvedeného právneho predpisu je, že prostredníctvom regulácie 

priemyselných činností je možné eliminovať prenos znečistenia medzi jednotlivými 

zložkami životného prostredia, keďže emisie zo znečisťovania ovzdušia sa priamo 

a/alebo nepriamo prenášajú do pôdy a vôd. Prevádzkovateľ činností zaťažujúcich 

životné prostredie by teda mal v rámci integrovaného konceptu  efektívne riadiť riziká 

spočívajúce v znečisťovaní ovzdušia, pôdy a vôd. Smernica IED obsahuje niekoľko 

vybraných princípov, resp. zásad, ktoré formujú politiku životného prostredia Únie. 

Tieto princípy sú vtelené do čl. 191 odst. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: zásada 

predbežnej opatrnosti a zásada prevencie, zásada nápravy škôd na životnom prostredí 

prioritne pri zdroji a zásada, že náhradu škody hradí znečisťovateľ („znečisťovateľ 

platí“).
1
  

Zásada predbežnej opatrnosti/obozretnosti (inak významná súčasť medzinárodného 

práva, ale aj vnútroštátnych právnych predpisov) predstavuje na európskej úrovni  

 

____________________________ 

1 Viď Damohorský, M., Drobník, J. Smolek, M. et al. Právo životního prostředí. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 

50 
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všeobecný/generálny princíp ochrany životného prostredia, a to vždy keď „existujú 

rozumné dôvody na obavy, že potenciálne nebezpečné účinky na prostredie, zdravie 

ľudí, zvieratá alebo rastliny môžu byť v rozpore s vysokou úrovňou ochrany.“
2
  

Uvedené zásady usmerňujú koncept environmentálnej ochrany v právnom priestore EÚ. 

Okrem spoločných hlavných zásad ako je predbežná opatrnosť, prevencia alebo 

pekuniárna zodpovednosť znečisťovateľa existujú tiež špecifické zásady, použiteľné 

subsidiárne v rámci  pôsobnosti vybraných právnych predpisov európskeho práva – 

napr. zásada sebestačnosti a zásada blízkosti, týkajúce sa tokov odpadov a zariadení na 

zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu.
3 

Priemyselné činnosti, ktorých prevádzkovanie je v pôsobnosti smernice IED, sú 

uvedené v prílohe č. 1 k tejto smernici. Činnosti sú rozdelené do šiestich kategórií: 1. 

Energetika, 2. Výroba a spracovanie kovov, 3. Priemysel spracovania nerastov, 4. 

Chemický priemysel, 5. Odpadové hospodárstvo a 6. Ostatné činnosti. Kategória č. 6 – 

„Ostatné činnosti“ zahŕňa prevádzky na výrobu buničiny, papiera, lepenky, vyčiňovanie 

koží a kožušín, bitúnky, prepdprípravu alebo farbenie vlákien alebo textílií, intenzívny 

chov hydiny alebo ošípaných, zariadenia na povrchovú úpravu napr. apretáciu, potlač, 

pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie a prevádzky na 

výrobu uhlíka alebo elektrografitu.  

Regulácia znečistenia pochádzajúceho z uvedených aktivít núti prevádzkovateľov 

aplikovať tzv. čisté technológie (clean technology) v oblasti výrobných procesov 

a pracovných postupov v rámci celého „podniku/závodu“, v protiklade k parciálnym 

prístupom ignorujúcim presah environmentálnych aspektov činnosti za hranicu objektu 

(end-of-pipe techniques).
4 

Integrujúci prístup európskeho zákonodarcu k účinnej ochrane životného 

prostredia a redukcii emisií zo strany prevádzkovateľov v priemysle vyústil v schválenie 

novej smernice 2010/75/EU o priemyselných emisiách (ďalej len „smernica IED“). 

Smernica IED vstúpila do  platnosti  6. januára 2011,  do  národnej legislatívy členských  

____________________________ 

2 Orig.: „...there are reasonable grounds for concern that the potentially dangerous effects on the environment, 

human, animal or plant health may be inconsistent with the chosen level of protection .“  In: Communication from 

Commission on the precautionary principle, Brussels 2000, str. 9-10 

3 Smernica 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc, čl. 16 

4 Farmer, A. (Ed.): Sourcebook on EU Environmental Law, Brussels 2010, str. 35 
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štátov mala byť transponovaná do 7. januára 2013. Uvedený právny predpis vyjadruje  

niekoľko významných princípov zabezpečenia verejného záujmu v ochrane životného 

prostredia:  

1. Integrovaný prístup – povoľujúci orgán musí zohľadniť komplexné environmentálne 

aspekty priemyselnej prevádzky, vrátane emisií do ovzdušia, vôd, pôdy, produkciu 

odpadov, použitie surovín, energetickú účinnosť, hluk, prevenciu havárií a opatrenia pri 

ukončení činnosti prevádzky; 

2. Aplikácia najlepších dostupných techník – koncept BAT (orig. best available 

technique) bol už súčasťou smernice IPPC, zakladá sa na uplatňovaní výmeny 

odborných informácií o najnovšom stave techniky v danom priemyselnom odvetví. 

Výstupy z uvedeného procesu, tzv. referenčné dokumenty BAT (orig. BREFs), sú 

metodickým základom pri stanovení hodnôt emisných limitov (orig. emission limit 

values - ELVs) v povoľovacom procese; 

3. Flexibilita – pripúšťa zmiernenie, resp. výnimku z emisných limitov zo strany 

povoľujúceho orgánu, vzhľadom na a) geografické umiestnenie zariadenia alebo lokálne 

environmentálne podmienky, b) technické charakteristiky prevádzky; 

4.  Kontrola – pravidelná inšpekcia dodržiavania podmienok povolenia prevádzky; 

5. Účasť verejnosti – právo účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch, vrátane 

úpravy informačného systému a sprístupňovania údajov.
5
   

Smernica IED zjednocuje a upravuje právnu matériu niekoľkých smerníc, ktoré zároveň 

zrušuje s konečnou platnosťou.   

S účinnosťou od 7. januára 2014 tak strácajú platnosť: 

 

1. Smernica 78/176/EHS o odpade z priemyselnej výroby a spracovania oxidu 

titaničitého (ďalej len „Smernica TiO2“); 

2. Smernica 82/883/EHS o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia 

zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého (ďalej len „Smernica MWTiO2“); 

3. Smernica 92/112/EHS o postupoch harmonizácie programov postupného 

znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby 

oxidu titaničitého (ďalej len „HWTiO2); 

____________________________ 

5 Postup sprístupňovania údajov je upravený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. 

januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21203_en.htm
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4. Smernica 1999/13/ES o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín 

unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých 

zariadeniach (ďalej len „Smernica VOC“); 

5. Smernica 2000/76/ES o spaľovaní odpadu (ďalej len „Smernica WID“); 

6. Smernica 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (smernica 

IPPC). 

Podľa derogačného ustanovenia čl. 81 smernice IED s účinnosťou od 1. januára 2016 

stráca platnosť:  

7. Smernica 2001/80/ES o obmedzovaní emisií určitých znečisťujúcich látok 

do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (ďalej len „Smernica LCP“). 

Koncept integrovaného povoľovania z formálneho hľadiska znamená 

predovšetkým koncentráciu povoľovacích procesov priemyselného zariadenia, resp. 

činnosti v kompetenčnej pôsobnosti príslušného správneho úradu.   

Smernica IED predpokladá koordináciu medzi jednotlivými povoľovacími 

konaniami, ktorej výsledkom bude, že príslušný správny orgán udelí povolenie, resp. 

rozhodnutie s podmienkami. Uvedené podmienky by mali obsahovať opatrenia na 

zníženie emisií znečisťujúcich látok, vibrácií, tepla alebo hluku do ovzdušia, vody alebo 

pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, teda opatrenia, zodpovedajúce podmienkam tzv. 

zložkových právnych predpisov. Obsahom povolenia majú byť stanovené hraničné 

hodnoty emisií pre vybrané znečisťujúce látky, vzhľadom na možnosť ich prenosu 

medzi jednotlivými zložkami životného prostredia (voda, ovzdušie a pôda), pričom 

povolenie môže obsahovať doplňujúce požiadavky zamerané na ochranu pôdy, 

podzemných vôd ako aj zodpovedajúce opatrenia pre nakladanie s odpadmi.  Povolenie 

podľa smernice IED je „písomné oprávnenie prevádzkovať zariadenie alebo jeho časť, 

alebo spaľovacie zariadenie alebo jeho časť, spaľovňu odpadov alebo jej časť, alebo 

zariadenie na spoluspaľovanie odpadov alebo jeho časť.“
6 

Povolenie spĺňa 

charakteristiku individuálneho správneho aktu, ktorým sa v určitej veci zakladajú, 

menia alebo rušia práva alebo povinnosti menovite určených osôb alebo sa deklaruje, že 

osoba právo alebo povinnosť má alebo nemá, v súlade s § 67 a nasl. zákona č. 500/2004 

Sb. správní řád (ďalej len „SŘ“). Povolenie tak musí spĺňať vyššie uvedené znaky 

materiálnej definície rozhodnutia, zároveň by malo zodpovedať písomnosti konania. 

____________________________ 

6 Čl. 3 odst. 7 smernice IED 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28072_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28045_en.htm
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2.1. Posudzovanie vplyvov priemyselných činností na životné prostredie a   

            IPPC  

Zásady a ustanovenia pôvodnej smernice IPPC (a následne smernice IED) boli postupne 

transponované do právneho poriadku členských štátov o.i. spolu so smernicou 

2011/92/EU o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných zámerov na 

životné prostredie (ďalej len „smernica EIA“), ktorej účelom je taktiež harmonizácia 

posudzovania vplyvov zámerov, resp. činností, pri ktorých je možné predpokladať 

významný vplyv na životné prostredie. Zámerom, resp. projektom podľa smernice EIA 

je „realizácia stavieb alebo iných zariadení alebo plánov“ ako aj „iné zásahy do 

prírodného prostredia a krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín.“
7
 Zámery alebo 

koncepcie, ktorých uskutočnenie je objektom preventívneho dozoru zo strany 

povoľujúcich orgánov a verejnosti, sú súčasťou prílohy č. 1 smernice EIA.  

V právnom poriadku ČR je proces posudzovania vplyvov upravený zákonom č. 

100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů  (ďalej len „zákon EIA“).  

Proces posudzovania vplyvov je ukončený vydaním stanoviska, ktorého status 

v nasledujúcich povoľovacích konaniach je nezastupiteľný, jeho obsah však nie je 

právne záväzný a má iba odporúčací charakter. 

Stanovisko je odborným podkladom pre vydanie rozhodnutí podľa iných právnych 

predpisov, vrátane konania o integrovanom povolení. Oznamovateľ ho predkladá 

príslušnému správnemu úradu v rámci nadväzujúceho konania podľa zvláštneho 

právneho predpisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

7 V Čl. 1 odst. 2 písm. a) Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov     

    na životné prostredie 
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3. Pojem zariadenia IPPC a spojených činností 

Výklad pojmu „zariadenie“ resp. znakov, ktoré ho tvoria, je jedným z najvýznamnejších 

v problematike integrovaného povoľovania.  Podľa čl. 2 odst. 3 smernice IED je 

zariadenie „stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac 

činností uvedených v prílohe I alebo v prílohe VII časť 1 a všetky ostatné priamo s tým 

spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti 

uvedené v uvedených prílohách a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie.“ 

Skoro totožná definícia zariadenia je aj v čl. 3 písm. e) smernice 2003/87/ES o 

vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v 

spoločenstve, podľa ktorej zaariadenie je stacionárna technologická jednotka, „kde sa 

uskutočňuje jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I a akákoľvek iná priamo 

súvisiaca činnosť, ktorá má technické spojenie s činnosťami vykonávanými v danej 

prevádzke, a ktorá by mohla mať vplyv na emisie a znečisťovanie.“      

 

Z definície vyplýva, že činnosť ako súčasť prevádzky, musí byť: 

1. s touto priamo spojená, 

2. musí spĺňať podmienku technickej súvislosti/nadväznosti. 

 

Ad 1.:  Kritérium priamej spojitosti súvisiacej činnosti s prevádzkou predpokladá 

priamu, t.j. bezprostrednú nadväznosť výrobných/spracovateľských činností, 

menovaných v smernici IED so súvisiacou/obslužnou činnosťou.  

Ad 2.:  Kritérium technickej nadväznosti/súvislosti predpokladá výkon aktivít, 

spĺňajúcich podmienku kritéria č. 1, ktoré sú však zároveň integrálnou súčasťou 

prevádzky IED.   

Podľa čl. 3 bodu 2) smernice 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých 

havárií s prítomnosťou nebezpečných látok – SEVESO II, inštalácia „znamená 

technickú jednotku v rámci podniku, kde sa nebezpečné látky vyrábajú, používajú, 

manipulujú alebo skladujú. Zahŕňa všetky zariadenia, štruktúry, potrubia, stroje, 

nástroje, súkromné železničné vedľajšie koľaje, doky, plošiny na vykládku zásobujúce 

inštaláciu, hadice, sklady alebo podobné štruktúry, pohyblivé alebo iné potrebné na 

prevádzku inštalácie.“ 
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3.1. Pojem spojenej činnosti v prevádzke IPPC  

Za účelom preskúmania vzťahu hlavnej a súvisiacej činnosti vykonáme v ďaľšom texte 

stručný diskurz do vybranej priemyselnej činnosti podľa prílohy I smernice IED. 

Kategória 3. Priemysel spracovania nerastov, 3.1. Výroba cementu, vápna a magnezitu: 

b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 50 ton za deň.  

Činnosť výpalu vápna v šachtových peciach spĺňa definíciu stacionárnej jednotky v 

zmysle vyššie uvedeného. Lom vápenca, ktorý je pridruženou činnosťou výroby vápna 

však nenapĺňa definíciu priamej technickej súvislosti s činnosťou IED, keďže 

predstavuje výkon samostatnej priemyselnej činnosti, nie nevyhnutne spojenej s 

činnosťou IED, s ktorou naviac priamo technicky, teda bezprostredne funkčne, nesúvisí, 

keďže samotnej výrobe vápna predchádza skladovanie suroviny a jej následné 

spracovanie a až tieto činnosti je možné posudzovať ako priamo technicky spojené s 

nadväzujúcou, resp. hlavnou činnosťou, nie vice versa. Pre účel výkladu je potrebné 

zdôrazniť, že pokiaľ predpisy európskeho práva uvádzajú „činnosti“, tieto je potrebné 

interpretovať tak, že sa jedná o činnosti, ktoré sa uskutočňujú v danom 

zariadení/prevádzke.
8
  

Vo vysvetlujúcej poznámke k prílohe I smernice IPPC sa o činnostiach 

v prevádzke uvádza: „Ak jeden prevádzkovateľ vykonáva niekoľko činností spadajúcich 

do tej istej kategórie v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, kapacity týchto 

činností sa spočítajú.“
9 

Vo vysvetľujúcej poznámke k prílohe I smernice IED sa síce nezmenil kontext, 

ale ťažisko charakteristiky činností v prevádzke tak, že „ak sa niekoľko činností 

spadajúcich do toho istého opisu činnosti s prahom vykonáva v tom istom zariadení, 

kapacity týchto činností sa spočítajú.“
10 

V obidvoch prípadoch sa jedná o aplikáciu toho istého princípu, tzv. pravidla 

sčítania (orig. aggregation rule), avšak s určitým rozdielom. Výklad pravidla v „starej“ 

smernici pracoval s konceptom prevádzkovateľa, ktorý integruje činnosti tej istej 

kategórie alebo na tom istom mieste. Výklad podľa „novej“ smernice zjavne nepripisuje 

prevádzkovateľovi predchádzajúcu dôležitosť - dôležitý je výkon činností určených  

____________________________ 

8 Pozri  Frenz, W.: Emissionshandelsrecht (Kommentar), Springer Heidelberg - New York 2005 
9 V orig.: „Where one operator carries out several activities falling under the same subheading in the same 

installation or on the same site, the capacities of such activities are added together.“ 
10 V orig.: „Where several activities falling under the same activity description containing a threshold are operated 

in the same installation, the capacities of such activities are added together.“ 
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prahovou kapacitou v tom istom zariadení. V našom prípade skúmania povahy činností 

lomu a výroby vápna môžeme na predchádzajúcich ukážkach výkladu demonštrovať 

posun od silnej identifikácie činnosti s prevádzkovateľom. Uvedený modus bol 

zavádzajúci, keďže prevádzkovateľ môže zariadenie IPPC a činnosti „priamo spojené“ 

majetkovo dispozične ovládať, t.j. prenajať, predať, rozdeliť alebo inak modifikovať – 

samozrejme nie v rozpore s podmienkami povolenia alebo právnych predpisov.  

Súčasná úprava zdôrazňuje význam vlastnej činnosti, ktorú je možné 

subsumovať pod jednotlivé kategórie prílohy č. 1 smernice, neopomínajúc fakt, ktorý je 

implice daný, a to, že sčítanie kapacít je možné iba vo vzťahu k priemyselným 

činnostiam, uvedeným v smernici. Domnievame sa, že zákonodarca tým významne 

redukoval možnosť správneho uváženia povoľujúceho úradu, ktorý napr. v rámci 

preskúmavania úplnosti žiadosti prevádzkovateľa môže prerušiť konanie z dôvodu 

doplnenia podkladov a popisu ďalších súvisiacich činností alebo v rámci kategorizácie 

zdroja znečisťovania spojí dva priestorovo súvisiace, ale technicky nezávislé zdroje do 

jedného celku.  

Keď sa budeme zaoberať prevádzkou lomu a výpalu vápna z hľadiska výkonu 

činnosti – tu dobývania nerastov v pôsobnosti zákona č. 44/1988 Zb. o ochraně a 

využití nerostného bohatství (horní zákon)  a zákona č. 61/1988 Zb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě a následnej činnosti spracovania nerastov (a 

výrobou vápna) podľa prílohy č. 1 k zákonu IED, môžeme uzavrieť, že priama spojitosť 

ani technická nadväznosť dobývania nie je „silnejší“, resp. pojmove bližší znak 

k hlavnej činnosti ako napr. „medzičinnosť“ prepravy, drvenia, mletia, skladovania 

a prípravy vsádzky pre páliaci cyklus.  Podľa čl. 2 odst. 4 nariadenia ES č. 166/2006 o 

zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa 

menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES, „prevádzkareň“ je jedna 

alebo viac prevádzok v tej istej lokalite, ktoré prevádzkuje tá istá fyzická alebo 

právnická osoba, pričom prevádzka je definovaná ako stacionárna technická jednotka v 

súlade so smernicou IED. V prílohe č. 1 regulovaných činností v pôsobnosti Nariadenia 

sa v časti 3. Spracovanie nerastov, okrem písm. c) bodu ii) prevádzky na výrobu vápna, 

ktorej limitná kapacita je totožná s kapacitou uvedenou v Smernici IPPC, uvádza pod 

písm. b) činnosť povrchovej ťažby a dobývanie, avšak iba v prípade, že rozsah oblasti 

bezprostrednej ťažby dosahuje 25 hektárov. Z uvedeného vyplýva, že činnosť 

prevádzky ako stacionárnej technickej jednotky sa v prípade technologických činností 
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dobývania nerastov a výroby vápna dá interpretovať ako súvisiaci technologický celok 

iba pod podmienkou splnenia uvedenej prahovej kapacity.  Podľa dokumentu BREF z r. 

2010, „činnosť dobývania nerastov nie je súčasťou dokumentu, nakoľko sa nepovažuje 

za priamo spojenú s primárnou aktivitou“ (orig. „not considered to be directly 

associated with the primary activity“).
11 

Uvedenú argumentáciu podporuje aj metodické usmernenie Komisie ES zo dňa 

1.04.2007 k výkladu právnych predpisov a implementácie ustanovení Smernice IPPC, 

podľa ktorého je v prípade sčítania aktivít a kapacít potrebné  „vystríhať  sa zneužívania 

pravidla sčítania, ktoré by mohlo následne viesť k jeho nedôslednému uplatňovaniu“ 

(orig. inconsistent application).
12

  

Priamym dôsledkom uvedenej inkonzistentnej aplikácie pravidla sčítania môže 

byť   zahrnutie činnosti dobývania nerastov do pôsobnosti právnych predpisov IPPC, v 

rámci ktorých sú prevádzkovateľovi v dôsledku nesprávneho uváženia správneho 

orgánu určené podmienky prevádzkovania, ktoré v porovnaní s prevádzkovateľom 

činnosti dobývania nerastov, ktorá nespadá do pôsobnosti právnych predpisov IPPC, 

vytvárajú nerovné podmienky medzi prevádzkovateľmi rôznych priemyselných 

činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

11 European Commission:  Reference Document on BAT in the Cement, Lime and Magnesium Oxide Manufacturing 

Industries, Brussels 2010, In: Executive Summary, str. i 
12 European Commission: Guidance on Interpretation of "Installation" and "Operator" for the Purposes of the IPPC 

Directive, Brussels 2007, str. 11 
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4. Pojem zmeny a podstatnej zmeny v zariadeniach IPPC 

Pre priemyselné činnosti je typická určitá dynamika vývoja, spojená s optimalizáciou 

alokácie zdrojov a trhového zhodnotenia výrobku a produktivity, v úzkej väzbe na stav 

techniky a zákonné podmienky jej prevádzkovania.  Slovami J. Schumpetera, história 

produkcie „od vodného kolesa k modernej elektrárni“ je procesom „kreatívnej 

deštrukcie zvnútra.“
13

  

Zmeny v priemyselnej prevádzke priamo súvisia s výrobným procesom, môžu 

zahŕňať napr. zvýšenie kapacity zariadení, modernizáciu technologickej linky, zmenu 

palív alebo vstupných surovín, zmenu v produkte, v chemických vlastnostiach odpadov 

vystupujúcich z výrobného procesu alebo odpadu ako vedľajšieho produktu, využitie 

odpadového tepla, zmenu filtračných jednotiek pri čistení odpadových plynov, 

konštrukčné zmeny v technológii (kúrenie, chladenie) alebo v stavbe etc.  

Predpisy integrovanej prevencie rozlišujú medzi „zmenou“ a „podstatnou 

zmenou“ v činnosti zariadení. Zmenou zariadenia podľa pôvodného znenia čl. 2 odst. 10  

smernice IPPC je zmena „v charaktere alebo fungovaní prevádzky alebo jej rozšírenie, 

ktoré môžu mať vplyvy na životné prostredie.“   

Podstatná zmena zariadenia je v čl. 2 odst. 11 smernice IPPC definovaná ako 

„zmena vo fungovaní, ktorá podľa názoru príslušného orgánu môže mať významné 

negatívne vplyvy na človeka alebo životné prostredie; na účely tejto definície sa 

akákoľvek zmena alebo rozšírenie prevádzky považuje za podstatné, ak zmena alebo 

rozšírenie samotné dosahujú prahové hodnoty, ak sú, ustanovené v prílohe I.“  

Smernica IED sa v čl. 3 odst. 9 obmedzuje už iba na definíciu „podstatnej 

zmeny“, ktorú identifikuje  „v charaktere alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia 

alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie 

odpadov,ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudskézdravie alebo životné 

prostredie.“   

V zákone IED sa v § 2 písm. i) za podstatnú zmenu považuje „změna v užívání, 

způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na 

lidské zdraví nebo životní prostředí; za podstatnou změnu se vždy považuje….změna v 

užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje 

prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu….změna provozu v zařízení 

____________________________ 

13 Pozri: J. Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper, 1975, str. 82-85 
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k tepelnému zpracování odpadu (čl. 4 odst. 8 smernice 2000/76/ES o spaľovaní 

odpadov s odkazom na pôvodné znenie čl. 2 odst. 10 písm. d) smernice 96/61/ES 

o IPPC – pozn.aut.) …..změna v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která 

zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (§ 14 

odst. 5) nebo vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení 

provedeného na základě § 18 odst. 2 písm. d)“ –t.j. v súvislosti so zmenou emisných 

limitov alebo štandardov kvality životného prostredia napr. v dôsledku prekročenia 

imisných limitov prevádzkovateľom stacionárneho zdroja podľa  § 11 odst. 5 zákona o 

ochrane ovzdušia – pozn.aut.)  

Posúdenie, či sa jedná o podstatnú zmenu zariadenia, má pre prevádzkovateľa 

priame procesné dôsledky, keďže v prípade nepodstatnej zmeny je okruh účastníkov 

povoľovacieho konania obmedzený iba na prevádzkovateľa, vlastníka zariadenia pokiaľ 

nie je prevádzkovateľom a účastníkov podľa § 7 ods. 2 zákona IED, t.j. dotknuté osoby 

podľa zvláštnych právnych predpisov.      

 

Základné kritérium podstatnej zmeny je podmienené: 

1. prekročením prahovej hodnoty stanovenej v prílohe č. 1 zákona IED; 

2. nepriaznivými účinkami zmeny zariadenia na životné prostredie; 

3. výnimkami z úrovní emisií spojených s BAT – opodstatnenie udelenia výnimiek 

je posudzované pri každom preskúmaní podmienok IP, s výnimkou konania vo veci 

bezpečnosti procesu alebo činnosti; 

4. zmenou emisných limitov alebo štandardov kvality životného prostredia – t.j. už 

tradičný dôvod preskúmania plnenia záväzných podmienok IP. Ďalšími dôvodmi 

preskúmania sú zmeny iných právnych predpisov a zverejnenie rozhodnutia o BAT pre 

hlavnú činnosť zariadenia (§ 18 odst. 2 a 3), prípade , že vývoj v oblasti BAT umožňuje 

„významné zníženie emisií“ (§ 18 odst. 4). 

 

Test prahovej hodnoty predstavuje primárny prostriedok zaradenia činnosti podľa 

prílohy I smernice IED, avšak nie je možné ho aplikovať pre kategórie činností, ktoré 

nemajú stanovené hraničné kapacitné hodnoty (napr. Kategória 4: Chemický 

priemysel). V takom prípade prichádza do úvahy podrobenie testu nepriaznivých 

účinkov. 
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Kombináciu uvedených testov je možné vidieť na čl. 63 odst. 1 smernice IED, keď sa za 

podstatnú zmenu považuje zvýšenie emisií prchavých organických zlúčenín v dôsledku 

zmien vo vstupnom množstve organických rozpúšťadiel, pre vybrané zariadenia o 25%, 

pre ostatné o 10%.  Táto definícia podstatnej zmeny v zariadeniach s použitím 

organických rozpúšťadiel je prevzatá z čl. 2 odst. 4 a odst. 28 smernice 1999/13/ES, 

zohľadňujúcej prekročenie prahových hodnôt v nominálnej kapacite.  Taktiež 

v uvedenej smernici však mohla byť za podstatnú zmenu označená „každá zmena, ktorá 

podľa názoru príslušného orgánu môže mať významný negatívny vplyv na zdravie 

obyvateľstva alebo na životné prostredie“, čo je definícia totožná s pôvodným znením 

v čl. 2 odst. 11 smernice IPPC, toto znenie obsahovalo aj ustanovenie § 2 písm. j) 

zákona IPPC.  

Správne uváženie tak tvorilo jeden z pojmových znakov rozsahu zmien v 

zariadeniach IPPC, v smernici IED sa už s týmto znakom nepracuje. Samozrejme, 

v procese povoľovania sa od správneho orgánu predpokladá aktivita na základe vecnej 

príslušnosti a odbornej spôsobilosti, pričom tento má postupovať v zmysle § 3 zákona 

SŘ „tak, aby byl  zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.“ Na základe 

ohlásenia plánovanej zmeny zariadenia má správny úrad napr. kompetenciu „dospieť 

k záveru“ či sa jedná o zmenu podstatnú alebo nepodstatnú (§ 19a zákona IED).  Pri 

podstatnej zmene zariadenia sa postupuje ako pri povoľovaní novej prevádzky, pri 

povoľovaní nepodstatnej zmeny postupuje úrad v zjednodušenom konaní, v súlade s § 

19a odst. 4 zákona, t.j. s vymedzeným okruhom účastníkov a dotknutých orgánov, 

ktorých pôsobnosti sa zmena dotýka. Predmetom skúmania „povahy“ zmeny podľa 

českej právnej úpravy, v súlade s ustanoveniami smernice, je činnosť samotného 

zariadenia spĺňajúceho zákonnú definíciu IED, a už nie „priamo súvisiace činnosti“, 

ktorých výklad nemusí byť jednoznačný a v prípade neadekvátneho posúdenia 

v neprospech prevádzkovateľa.   

 

4.1. Podstatná zmena zariadenia IPPC v právnom poriadku SR  

Pre stručné porovnanie, v slovenskej právnej úprave v zákone č. 39/2013 Z.z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“) v § 2 písm. j) je za podstatnú 

zmenu označená „zmena v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo 

rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie 
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alebo životné prostredie; za podstatnú zmenu sa považuje zmena v užívaní, spôsobe 

prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ak zmena 1. podlieha povinnému hodnoteniu 

podľa osobitného predpisu, (rozumej posudzovanie vplyvov na životné prostredie – 

pozn. aut.), 2. zahrňuje výnimky z emisných limitov podľa § 22 ods. 6 alebo vyplýva z 

prehodnotenia záväzných podmienok povolenia podľa § 33 a osobitných predpisov.“ 

V nasledujúcom texte sa pokúsime o stručný diskurz do pojmových znakov 

podstatnej zmeny ako ju definuje slovenský zákonodarca. Všeobecná podmienka 

nepriaznivých účinkov je totožná so znením smernice IED, v porovnaní s českou 

právnou úpravou, slovenský zákon IPKZ  paradoxne neobsahuje podmienku 

dosiahnutia a/alebo prekročenia prahovej hodnoty, ktorej test sme v predchádzajúcom 

texte označili za primárny prostriedok zaradenia činnosti. Prahové hodnoty založené na 

projektovaných výrobných kapacitách  alebo výstupoch sú súčasťou prílohy č. 1 

k zákonu. Pojmové znaky prevádzky neodzrkadľujú zmeny v európskej legislatíve tak 

ako ich uplatnil český zákonodarca. Prevádzkou IPKZ je „stacionárna technická 

jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v 

prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, 

ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať 

vplyv na emisie a znečisťovanie.“  Slovenský zákonodarca tak nevyužil licenciu, ktorú 

mu poskytujú ustanovenia smernice IED a problematický koncept priamo spojených 

činností ponechal v materiálnej charakteristike zariadenia.  

Podľa čl. 20 odst. 3  smernice IED, „akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti 

alebo rozšírenie zariadenia sa považuje za podstatnú, ak zmena alebo rozšírenie 

samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty stanovené v prílohe I.“ Presahovanie 

hodnôt pritom nemusí byť dané výlučne ich  dosiahnutím, ale aj znásobením kapacít, 

napr. v kategórii 2.3 Spracovanie železných kovov, písm. a) zmena prevádzky valcovní 

na valcovanie za tepla s pôvodnou kapacitou presahujúcou 20 ton surovej ocele za 

hodinu na kapacitu presahujúcu 41 ton/hod. Identifikovať podstatnú zmenu v zariadení 

týmto spôsobom je však možné iba v prípade, že prahová hodnota je daná. 

Zariadenie IPPC, ktorého zmeny sú podľa prílohy č. 1 zákona EIA
14

 predmetom 

povinného posudzovania vplyvov bez limitu – teda nie vo vzťahu k prekročeniu 

kapacity, je tak v režime podstatnej zmeny už samotnou povahou svojej činnosti. Česká  

____________________________ 

14 Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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právna úprava naopak vyžaduje stanovisko podľa zákona o EIA ako podklad žiadosti 

o IP (v znení § 4 odst. 1 písm. n) zákona IED), zvlášť v prípade jestvujúcej prevádzky je 

tak možné „vyfiltrovať“ význam jednotlivých environmentálnych vplyvov v rámci 

povinného hodnotenia alebo zisťovacieho konania, čo je v súlade s preventívnym 

a zároveň komplementárnym charakterom procesu EIA vo vzťahu k povoľovaciemu 

procesu IED. Podľa čl. 1 odst. 5 smernice EIA sa táto nevzťahuje „na zámery, ktorých 

jednotlivé časti sú prijímané zvláštnymi vnútroštátnymi právnymi predpismi, pretože 

ciele tejto smernice, vrátane cieľa poskytovať informácie, sú dosahované 

prostredníctvom zákonodárneho procesu.“  Podstatná zmena môže taktiež vyplynúť 

z „prehodnotenia záväzných podmienok povolenia podľa § 33.“  Okrem zmeny 

emisných limitov v dôsledku zmeny normy kvality životného prostredia, zverejnenia 

právne záväzného aktu o záveroch o BAT, závažného porušenia podmienok určených v 

povolení, môže podstatnú zmenu v činnosti zariadenia o.i. spôsobiť „zmena 

používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu 

a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom.“
15

  

Slovenská právna úprava, na rozdiel od českej, ponecháva pomerne voľný 

priestor pre extenzívnu interpretáciu pojmu podstatnej zmeny, keď napr. nevylučuje 

z definície prevádzky spojené činnosti, ktoré síce majú technickú nadväznosť, avšak nie 

sú v pôsobnosti smernice IED. Zákon tak teoreticky umožňuje, aby spojené činnosti, 

ktoré sú predmetom povinného posudzovania  vplyvov podľa zákona EIA znamenali 

podstatnú zmenu zariadenia IED. Uvedeným postupom došlo de lege lata k rozšíreniu 

katalógu priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona IPKZ. Materiálna 

požiadavka smernice IED, aby zmena mohla byť označená za podstatnú v prípade 

možných významných nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie alebo životné 

prostredie, je výrazne relativizovaná, keď za podstatnú môže byť označená tiež  zmena 

používaných surovín a iných látok (napr. palív) alebo používanej energie (napr. 

účinného zužitkovania tepla z procesov spaľovania), ktorých charakteristiky nemusia 

vykazovať nepriaznivé účinky, čo však prevádzkovateľ môže dokázať až v čase 

skúšobnej prevádzky podľa stavebného zákona (teda až po udelení IP); domnievame sa 

preto, že výhrada použitia BAT počas povoľovacieho procesu a „formovania“ 

podmienok IP by bola dostatočná.  

____________________________ 

15 Viď § 33 odst. 1 písm. b) zákona IPKZ 
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Na okraj poznámky o slovenskej právnej úprave je však potrebné uviesť, že príslušný 

orgán môže dať podľa § 18 ods. 5 zákona EIA vyjadrenie, že daná činnosť môže alebo 

nemusí mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a teda, či podlieha 

povinnému hodnoteniu alebo zisťovaciemu konaniu. Vyjadrenie sa vydáva v rámci 

„zjednodušeného“ konania, tzv. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa prílohy 

č. 8a k zákonu. Právny predpis EIA tak predstavuje aspoň čiastočne „záchrannú brzdu“ 

neprimeranej extenzii podmienok pre povolenie činnosti podľa zákona IPKZ.     

 

4.2.    Podstatná zmena zariadenia IPPC v právnom poriadku SRN  

Nemecká právna úprava podstatnej zmeny je spojená s ustanovením § 16 odst. 1 zákona 

o ochrane ovzdušia (Bundes-Immissionsschutzgesetz/BimSchG): „zmena v umiestnení, 

povahe alebo v prevádzke povoľovaného zariadenia; zmenou môžu byť spôsobené 

nepriaznivé účinky.... pričom tieto môžu byť významné... povolenie vyžadované vždy, 

keď zmena alebo rozšírenie prevádzky povoľovaného zariadenia dosiahnu výkonnostné 

limity alebo kapacitu zariadenia; povolenie sa nevyžaduje v prípade, že zmenou 

spôsobené vyššie  uvedené nepriaznivé účinky sú zjavne  zanedbateľné s splnenie  

požiadaviek/povinností podľa BImSchG je zabezpečené.“
16 

  

Podľa BImSchG nové povolenie sa nevyžaduje pri výmene alebo nahradení už 

raz povoleného zariadenia/časti zariadenia v medziach platného rozhodnutia 

o povolení.
17

 Z uvedeného by bolo možné odvodiť, že taká výmena alebo nahradenie 

nemá atribúty podstatnej zmeny, avšak za podmienky vylúčenia negatívnych 

vplyvov/účinkov zmeny zariadenia (nem. nachteilige Auswirkungen). 

Priebeh povoľovacieho konania upravuje § 10 BImSchG, vrátane zverejnenia 

informácie (öffentliche Bekanntmachung) a účasti verejnosti. V prípade, že negatívne 

účinky zmeny nebudú preukázané, umožňuje zákon aj v prípade podstatnej zmeny 

zjednodušené konanie.
18

 Zákonná lehota pre ukončenie zjednodušeného konania sú 3 

mesiace, lehota pre „štandardné“ povoľovacie konanie je 7 mesiacov, s možnosťou  

____________________________ 

16 V orig.: „Die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage 

bedarf der Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können und 

diese ... erheblich sein können (wesentliche Änderung); eine Genehmigung ist stets erforderlich, wenn die Änderung 

oder Erweiterung des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage für sich genommen die Leistungsgrenzen oder 

Anlagengrößen ... erreichen. Eine enehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgerufene 

nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung ...  ergebenden Anforderungen sichergestellt 

ist.“ 
17 V orig.: „Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn eine genehmigte Anlage oder Teile einer genehmigten Anlage 

im Rahmen der erteilten Genehmigung ersetzt oder ausgetauscht werden sollen.“ 
18 V orig.: „...ist auch die wesentliche Änderung im vereinfachten Verfahren zu genehmigen.“ 
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predĺženia o 3 mesiace z dôvodu náročnosti posudzovania alebo prekážok na strane 

navrhovateľa.
19 

 Nemecká právna úprava zároveň umožňuje správnemu úradu využiť v 

procese povoľovania zariadenia niekoľko nástrojov, zohľadňujúcich zvláštny charakter 

priemyselnej činnosti, ktoré je možné použiť zvlášť pri komplexných technologických 

zariadeniach priemyselných stavieb, s prítomnosťou tzv. spojených/súvisiacich činností, 

resp. zariadení, keďže definícia zariadenia je pomerne široká.
20

 V prípade, že účinky 

zariadenia sú spoľahlivo posúdené, je možné vydať podľa § 9 BImSchG predbežný 

súhlas (Vorbescheid) o vybraných podmienkach povolenia a tiež o umiestnení 

zariadenia. Čiastočné / dielčie povolenie (Teilgenehmigung) sa vydáva na základe § 8 

BImSchG pre zariadenie/časť zariadenia s tým, že  právne účinky odpadnú  v prípade 

zmeny skutkového a právneho stavu.     

Súhlas s predčasnou prevádzkou (zulassung vorzeitigen Beginns) podľa § 8a 

BImSchG umožňujúci inštaláciu zariadenia, vrátane výkonu funkčných skúšok, zase 

stipuluje záväzok prevádzkovateľa nahradiť škodu a vrátenia do pôvodného stavu 

v prípade, že povolenie nebude udelené. Súhlas môže obsahovať špecifické podmienky 

(Auflagen) alebo výhradu splnenia dodatočnej povinnosti (vorbehalt nachträglicher 

Auflagen). Uvedené správne akty tak majú povahu účelovo viazaných rozhodnutí sui 

generis, pričom však pri predbežnom súhlase sa jedná iba o určenie východiskových 

podmienok následných správnych aktov (Konzeptvorbescheid), záväzné účinky pri 

čiastočnom povolení vo vzťahu k správnym aktom udeleným v budúcnosti podľa 

zvláštnych právnych predpisov a ochrane práv tretích osôb nastávajú ihneď, tieto však 

môžu byť viazané na splnenie vedľajších podmienok. Čiastočné povolenie ale 

predbežne supluje vybrané podmienky konečného rozhodnutia, právna teória označuje 

„Teilgenehmigung“ za časť rámcového povolenia (ausschnitt der 

Gesamtenehmigung).21  

Smernica IED bola do nemeckého právneho poriadku prenesená zvláštnym 

transpozičným aktom (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen), 

ktorý novelizoval ustanovenia zákona  ochrane ovzdušia (Bundes- 

Immissionsschutzgesetz - BImSchG), vodného zákona (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

 

____________________________ 

19 Viď § 10 odst. 6a BImSchG 
20 Viď § 3 odst. 5 BImSchG 
21 Pozri Schmidt, R. Öffentliches Wirtschaftsrecht: Besonderer Teil 1-2, Heidelberg 1995, str. 292-293 
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a zákona o recyklácii a odpadoch (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-

/AbfG). V oblasti vykonávacích právnych predpisov zákona o ovzduší došlo k zmenám 

v Nariadení č. 4 (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 

a v Nariadení č. 9 (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV).  
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5. Proces integrovaného povoľovania v právnom poriadku ČR 

Podmienky a proces integrovaného povoľovania priemyselných činností upravuje zákon 

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů, ktorý bol v znení zákona č. 69/2013 Sb. 

s účinnosťou od 1.1.2013 novelizovaný vo vzťahu k transpozícii smernice IED (ďalej 

len „zákon IED“). Zoznam zariadení/prevádzok, resp. činností, ktoré podliehajú 

integrovanému povoľovaniu, je súčasťou prílohy č. 1 zákona IED. 

Okrem zákona IED a smerníc upravujú integrovanú prevenciu a obmedzovanie 

znečisťovania v Českej republike priamo nasledujúce vykonávacie právne predpisy: 

  

1. Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného 

povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění 

2. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny 

informací o nejlepších dostupných technikách 

 

Konanie o integrovanom povoľovaní je upravené v ustanoveniach § 3 až 13 zákona IED 

a tiež vyhláškou č. 554/2002 Sb., ktorá stanovuje podrobnosti týkajúce sa vlastného 

predmetu žiadosti  a tvorí tak kvalifikovaný a vnútorne štrukturovaný podklad 

rozhodnutia.  

 

5.1. Účastníci konania 

Integrované povoľovanie, s výnimkou ustanovení § 6, § 6a, § 6b  a § 11 zákona IED, 

týkajúcich sa účasti odborne spôsobilých osôb, a vybraných ustanovení, je podporne 

konaním podľa zákona SŘ, t.z. účastníci integrovaného povoľovania majú de facto 

postavenie účastníkov podľa správneho poriadku.   

Účastníkmi konania o žiadosti o integrované povolenie sú podľa § 7 zákona IED 

vždy: 1. Prevádzkovateľ zariadenia, 2. Vlastník zariadenia, pokiaľ nie je 

prevádzkovateľom zariadenia, 3. Obec a kraj, na území ktorého je alebo má byť 

zariadenie umiestnené, 4. Občianske združenia, obecne prospešné spoločnosti, 

zamestnávateľské zväzy a hospodárske komory, ktorých predmetom činnosti je 

presadzovanie a ochrana profesných alebo verejných záujmov, tiež obce a kraje, na 

území ktorých môže povoľované zariadenie ovplyvniť životné prostredie.  
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Podmienkou zapojenia štvrtej skupiny účastníkov do povoľovacieho procesu je 

však splnenie podmienky písomnej prihlášky do 8 dní odo dňa zverejnenia stručného 

zhrnutia údajov zo žiadosti prevádzkovateľa prostredníctvom informačného systému 

integrovanej prevencie v súlade s § 8 odst. 2 zákona IED. 

Verejnosť je zastúpená v integrovanom povoľovaní jednak tzv. organizovanou časťou 

verejnosti (t.j. občianskymi združeniami a združeniami právnických osôb) a jednak 

širokou verejnosťou (obyvateľstvom obcí). Účastníkmi konania IED sú tiež subjekty 

v konaniach podľa zložkových právnych predpisov. 

Úprava účastníckych práv, resp. verejnosti, je v úzkom vzťahu s požiadavkou čl. 

6 tzv. Aarhuskej dohody z roku 1998 o účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch 

o špecifických činnostiach v oblasti životného prostredia, ktorá pre Českú republiku 

vstúpila do platnosti dňa 4.10.2004 (č. 124/2004 Sb.m.s.).
22

 Je potrebné uviesť, že 

pojem zúčastnenej verejnosti, tak ako je definovaný v čl. 2 Dohody, obsahuje 

potenciálne rozšírenie, keďže „verejnosťou“ môže byť okrem „združení, organizácií 

alebo skupín“, tiež „jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.“ 

Na základe čl. 10 Ústavy ČR sú ratifikované a vyhlásené medzinárodné zmluvy 

súčasťou českého právneho poriadku, t.j. taká zmluva sa stáva priamo použiteľným 

právnym predpisom.  Tento výklad bol potvrdený tiež rozsudkom Najvyššieho 

správneho súdu ČR č. 1 Ao 1/2006-74 zo dňa 18.07.2006 (vo veci „letiště Praha-

Ruzyně“), ktorý sa o.i. jasne vyslovil pre dodržiavanie princípu opatrnosti, t.j. v že 

v pochybnostiach sa má rozhodovať v prospech ochrany životného prostredia. Závery 

NSS nepriamo potvrdil aj Ústavný súd ČR, ktorý posudzoval konflikt partikulárneho a 

verejného záujmu, keď o.i. uviedol: „Veřejný zájem v konkrétní věci je zjišťován v 

průběhu správního řízení na základě poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, 

po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění rozhodnutí, jehož ústředním 

bodem je otázka existence veřejného zájmu, pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný 

zájem převážil nad řadou soukromých, partikulárních zájmů.“
23 

 Aarhuská dohoda je teda bezprostredne použiteľnou medzinárodnou zmluvou, 

a subjektívnych práv, vyplývajúcich z jej ustanovení, je možné sa priamo dovolať 

v konaní pred správnym úradom a/alebo súdnym orgánom ČR.  Predmetný nález však 

____________________________ 

22 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 

přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 

23 Nález ÚS č. Pl.ÚS 24/08 ze dne 17.03.2009, 124/2009 Sb., str. 4 
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poskytuje potenciálne významné vodítko pre aplikáciu obecných požiadaviek 

environmentálnych štandardov na zariadenia vyžadujúce integrované povolenie, ktoré 

s nimi nebudú kompatibilné (napr. z dôvodu nedostatočnej implementácie najlepších 

dostupných techník).   

Napriek taxatívnemu vymedzeniu účastníkov konania v zákone o IED je však 

podľa nášho názoru, aj vo vzťahu k vyššie uvedeným ustanoveniam medzinárodnej 

zmluvy, potrebné zohľadniť definíciu účastníkov konania podľa § 27 odst. 3 zákona č. 

500/2004 Sb. SŘ, podľa ktorej „účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví 

zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle 

odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost 

nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají 

postavení účastníků podle odstavce 1.“ Odborná literatúra v zásade zastáva stanovisko, 

že osoby, ktoré sú účastníkmi konania na základe zvláštneho zákona, majú postavenie 

tzv. vedľajších účastníkov konania podľa § 27 odst. 2 správního řádu.
24

 

V zmysle vyššie uvedeného, za vedľajších účastníkov konania IED teda môžeme 

považovať: 

 

1. osoby, ktoré majú záujem na výsledku konania za súčasného splnenia 

podmienky, že sa v súlade s § 7 odst. 1 písm. e) zákona IED ako účastníci 

písomne prihlásili správnemu úradu do 8 dní od zverejnenia stručného zhrnutia 

žiadosti o integrované povolenie.    

2. účastníkov konania podľa § 23 zákona č. 100/2001 Sb. o EIA - tento vybraným   

            subjektom garantuje status účastníka v nadväzujúcich konaniach podľa     

            zvláštnych právnych predpisov a právo podať žalobu na zrušenie nadväzujúceho     

            rozhodnutia.
25

  

 

 

____________________________ 

24 Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. Praha 2008, str. 99-100. 

25 Podľa § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů:  „Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana 

životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách 

stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení 

tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů, 

postupem podle soudního řádu správního.“ 
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5.2.  Štátna správa v procese povoľovania 

Štátnu správu vykonávajú v oblasti povoľovania a dozoru zariadení IPPC nasledujúce 

subjekty:    

1. Ministerstvo životniho prostředí ČR (podľa § 29 zákona IED – ďalej len „MŽP“) 

– o.i. vykonáva vrchný štátny dozor a je ústredným orgánom štátnej správy, v 

pochybnostiach vydáva stanovisko k zaraďovaniu činností do pôsobnosti zákona, 

spravuje informačný systém integrovanej prevencie, hodnotí v oblasti svojej pôsobnosti 

aplikáciu BAT, zabezpečuje sledovanie techník, autorizované preklady a výklad, 

prejednáva v prvom stupni vybrané správne delikty,  

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (podľa § 30 zákona IED – ďalej len „MPO“) – 

o.i. zabezpečuje v oblasti svojej pôsobnosti, tj. z hladiska BAT pre kategórie činností 1 

až 4, 6.1 až 6.3 a 6.7 až 6.10 uvedené v prílohe č. 1 k zákonu, sledovanie techník, 

autorizované preklady a výklad, zabezpečuje systém výmeny informácií a hodnotí 

aplikáciu BAT, spoločne s MŽP zabezpečuje prípravu pozícií ČR k záverom o BAT, 

vyjadruje sa v oblasti svojej pôsobnosti k odvolaniu alebo k rozkladu proti rozhodnutiu 

o žiadosti o IP,  

3. Ministerstvo zemědělství ČR (podľa § 31 zákona IED – ďalej len „MZe“) – o.i. 

zabezpečuje v oblasti svojej pôsobnosti, tj. z hľadiska BAT pre kategórie činností 6.4, 

6.5 a 6.6 uvedené v prílohe č. 1 k zákonu, sledovanie techník, autorizované preklady a 

výklad a hodnotí aplikáciu, spoločne s MŽP zabezpečuje prípravu pozícií ČR k záverom 

o BAT, vyjadruje sa v oblasti svojej pôsobnosti k odvolaniu alebo k rozkladu proti 

rozhodnutiu o žiadosti o IP, 

4. Ministerstvo zdravotnictví ČR (podľa § 32 zákona IED – ďalej len „MZd“) – o.i. 

vyjadruje sa v oblasti svojej pôsobnosti k odvolaniu alebo k rozkladu proti rozhodnutiu 

o žiadosti o IP,   

5. Krajský úřad (podľa § 33 zákona IED – ďalej len „KU“) – vykonáva preskúmanie 

záväzných podmienok integrovaného povolenia a rozhoduje o správnych deliktoch 

podľa § 37 zákona, má tiež kompetenciu preveriť, či zariadenie má alebo nemá 

povinnosť mať integrované povolenie (na základe § 33 písm. j) zákona IED), 

6. Česká inspekce životního prostředí (podľa § 34 zákona IED – ďalej len „ČIŽP“) – o.i. 

hodnotí aplikáciu BAT a odovzdáva informácie o ich vývoji príslušným správnym 

úradom, má kontrolné kompetencie (viď nižšie), 
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7. Krajská hygienická stanice (vo vzťahu k ochrane verejného zdravia, konkrétne pred 

nepriaznivými účinkami hluku, vibrácií a neionizujúceho žiarenia – ďalej len „KHS“) – 

kontroluje plnenie povinností podľa zákona a IP, prejednáva v prvom stupni správne 

delikty vo svojej pôsobnosti, môže obmedziť alebo zastaviť prevádzku zariadenia, 

rozhoduje o správnych deliktoch podľa  § 37 zákona. 

     

5.3.  Žiadosť prevádzkovateľa a povoľovacie konanie 

Prevádzkovateľ zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 zákona IED alebo v súlade s § 2 

písm. a) - tzv. dobrovoľný prevádzkovateľ, podáva žiadosť o integrované povolenie  

miestne príslušnému správnemu úradu. Vecne príslušným správnym orgánom v procese 

integrovaného povoľovania je podľa ustanovenia § 33 zákona krajský úrad, s výnimkou 

zariadenia, ktorého prevádzka môže významne negatívne ovplyvniť životné prostredie 

iného štátu – vtedy rozhoduje o žiadosti o vydanie integrovaného povolenia podľa § 29 

zákona ministerstvo životného prostredia.  

Základnú štruktúru žiadosti upravuje § 4 zákona o IED. Vlastný obsah žiadosti 

definuje vyhláška č. 554/2002 Sb., o.i. údaje o prevádzkovateľovi a/alebo vlastníkovi 

zariadenia, charakteristiku stavu dotknutého územia, kde sa zariadenie nachádza, resp. 

má byť umiestnené (kraj, obec, katastrálne územie, parcelné čísla dotknutých 

pozemkov), popis zariadenia/technickej jednotky v rozdelení na hlavnú činnosť a 

ostatné činnosti podľa prílohy č. 1 zákona, priamo súvisiacej činnosti, popis ostatných 

technických jednotiek/činností mimo rámec žiadosti, popis zdrojov emisií do ovzdušia, 

pôdy a podzemných vôd, popis surovín a pomocných materiálov, porovnanie zariadenia 

s  BAT, projektová dokumentácia, postupy nakladania s odpadom, systém 

monitorovania vplyvov na životné prostredie, údaje o ukončení prevádzky zariadenia 

s návrhom monitoringu po ukončení činnosti, informácie o opatreniach vo vzťahu k 

nebezpečným látkam, pôde a podzemným vodám atď. Zvláštnu prílohu tvorí základná 

správa podľa § 22 smernice IED a § 4a zákona.   

Podľa § 3a zákona IED môže poskytnúť správny úrad prevádzkovateľovi tzv. 

predbežnú informáciu „o předepsaných náležitostech žádosti (§ 4) a o vymezení 

zařízení v žádosti v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.“ Zákon 

tu odkazuje na obecnú právnu úpravu v § 139 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ, ktorá 

predpokladá o.i. podávanie informácie v písomnej forme. Podľa pôvodného znenia v 

zákone IPPC pred novelou č. 69/2013 Sb., podľa § 33 písm. a) mohol prevádzkovateľ 
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požiadať o poskytnutie predbežnej informácie o úplnosti žiadosti pred jej podaním. 

Inštitút predjednania žiadosti však vďaka „exaktnej“ formulácii vymedzoval 

prevádzkovateľovi pomerne malý priestor na odstránenie pochybností o možnej 

kategorizácii zariadenia a/alebo spojených činností.   

Poskytnutie predbežnej informácie je iným právnym úkonom v zmysle časti 

štvrtej zákona č. 500/2004 Sb. SŘ,  kde podľa § 158 „ustanovení této části se obdobně 

použijí i v případě, provádí-li správní orgán jiné úkony, které nejsou upraveny v části 

první, třetí, páté nebo šesté anebo v této části.“ Predmetné ustanovenie tak môže 

zahŕňať ústne jednanie a v rámci konania o podaní žiadosti o predbežnú informáciu 

umožňuje napr. obhliadku priestorov zariadenia za účelom posúdenia skutkového stavu. 

Súčasné znenie je tak významným posunom od formalizovaného chápania smerom 

k vzájomnej súčinnosti správneho úradu a prevádzkovateľa. Otázne je, nakoľko budú 

prevádzkovatelia, najmä s už vydaným povolením činnosti, daný inštitút využívať, 

keďže úkony posudzovania žiadosti (napr. miestne zisťovanie) nevylučujú uplatnenie 

postupu podľa § 11 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, t.j. úkony kontrolnej 

činnosti.
26

  

 Pre stručné porovnanie môžeme uviesť, že slovenská právna úprava v § 4 odst. 

1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon IPKZ“) obsahuje 

analogické ustanovenie, podľa ktorého „prevádzkovateľ môže požiadať správny orgán o 

konzultáciu alebo o predbežné prerokovanie pripravovanej žiadosti pred jej podaním.“ 

Po preskúmaní obsahu žiadosti o integrované povolenie (ďalej len „IP“), v lehote 7 dní 

odo dňa, keď bude mať žiadosť predpísané náležitosti a/alebo nebude trpieť inými 

vadami  – a teda bude v súlade s § 37 odst. 2 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ, zašle 

správny úrad túto žiadosť všetkým účastníkom konania a príslušným správnym úradom, 

prípadne dotknutému štátu, ktorého životné prostredie môže byť v dôsledku žiadosti 

IED významne negatívne ovplyvnené. Títo majú na vyjadrenie sa k obsahu žiadosti 

lehotu 30 dní. Vyjadrenie príslušných správnych úradov a účastníkov by malo 

obsahovať zhodnotenie návrhu záväzných podmienok prevádzky zariadenia, prípadne 

návrh ďalších záväzných podmienok.  

____________________________ 

26 Podľa § 4 slovenskej právnej úpravy v zákone č. 39/2013 Zb. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa týka konzultácie a predbežného prerokovania 

žiadosti, „výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko inšpekcie. Prevádzkovateľ pred jeho vydaním umožní 

inšpekcii obhliadku miesta, v ktorom prevádzka je alebo bude prevádzkovaná.“ 
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Povoľujúci úrad zároveň podľa § 8 odst. 2 a nasl. zákona informuje verejnosť a to na 

portáli verejnej správy, na svojej úradnej tabuli, na úradnej tabuli obce, na území ktorej 

je alebo má byť zariadenie IED umiestnené. Informácia musí byť zverejnená počas 30 

dní, pričom v tejto lehote môže zaslať úradu svoje vyjadrenie k žiadosti 

prevádzkovateľa každý, vrátane účastníkov – pre tých však platí špeciálna prekluzívna 

lehota 8 dní. S pripomienkami, ktoré sú súčasťou vyjadrení sa musí povoľujúci úrad 

vysporiadať v rozhodnutí a to v plnom rozsahu
27

, avšak tieto nie je povinný do výroku 

rozhodnutia zahrnúť. Udelenie výnimky z úrovní emisií spojených s najlepšími 

dostupnými technikami podľa § 14 odst. 5 zákona musí byť konkrétne zdôvodnené, 

a tiež obsahovať závery odborného posudku.   

Do rozhodnutia musí správny úrad obligatórne zahrnúť podmienky obsiahnuté 

v stanovisku orgánu ochrany zdravia. Podmienky stanoviska z procesu posudzovania 

vplyvov môže a nemusí akceptovať, v prípade, že nie, je povinný uviesť dôvody, pre 

ktoré tak neučinil alebo učinil iba čiastočne. V prípade, že je účastníkom konania 

dotknutý štát a požiada o prejednanie svojho vyjadrenia k žiadosti v súlade 

s medzinárodnými zmluvami, lehoty sa predlžujú o dobu prejednania. Za účelom 

kvalifikovaného posúdenia žiadosti vo vzťahu k aplikácii najlepších dostupných techník 

si môže úrad vyžiadať vyjadrenie odborne spôsobilej osoby. Táto má na spracovanie 

vyjadrenia lehotu 45 dní odo dňa, keď žiadosť od úradu obdržala. Uvedené vyjadrenie 

musí byť bezodkladne po obdržaní zverejnené na úradnej tabuli a na portáli verejnej 

správy, a to v trvaní 30 dní.  

Fakultatívne môže úrad k prejednaniu žiadosti po včasnom obdržaní všetkých 

vyjadrení príslušných správnych úradov a účastníkov, nariadiť do 5 dní ústne 

prerokovanie, s účasťou príslušných správnych úradov, účastníkov konania, odborne 

spôsobilej osoby a ČIŽP. V prípade, že o to požiada účastník, nariaďuje úrad  ústne 

prerokovanie vždy. 

Z platnej zákonnej úpravy nevyplýva verejnosť prerokovania, a teda možnej účasti 

širšej verejnosti. Podľa § 49 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ, „Ústní jednání je 

neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část 

jsou veřejné.“  

 

____________________________ 

27 Viď § 13 odst. 5 zákona IED 
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Z predmetného ustanovenia ďalej vyplýva, že pri určovaní verejného ústneho 

prerokovania musí správny orgán zohľadniť ochranu utajovaných informácií, práva 

účastníkov – najmä právo na ochranu osobnosti a tiež ochranu mravnosti. Domnievame 

sa zároveň, že úrad musí pri určovaní verejnosti prerokovania tiež zohľadniť zásady pri 

výkone vrchnostenskej správy podľa § 2 – 8 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ, najmä vo 

vzťahu k dodržaniu rovnosti práv účastníkov.     

V prípade neexistencie prekážok dospeje konanie o žiadosti do štádia vydania 

rozhodnutia. Úrad rozhodne o žiadosti do 45 dní odo dňa uplynutia lehoty pre 

vyjadrenia účastníkov a príslušných správnych úradov, v prípade účasti odborne 

spôsobilej osoby do 45 dní odo dňa obdržania odborného vyjadrenia, resp. rozhodne 

v predĺženej lehote ďalších 45 dní v zložitejších prípadoch.  

V prípade technickej nesplniteľnosti záväzných podmienok pre prevádzku 

zariadenia  alebo nesplnenia požiadaviek zákona, resp. iných právnych predpisov, 

povoľujúci úrad žiadosť prevádzkovateľa podľa § 13 odst. 2 zákona IED zamietne. 

Proti rozhodnutiu o žiadosti prvoinštančného orgánu môže prevádzkovateľ/účastník 

konania  podať do 15 dní odvolanie alebo rozklad.  

Odvolanie proti rozhodnutiu podáva účastník konania. Konanie o odvolaní sa 

riadi ustanoveniami § 81 až § 94 zákona SŘ. Právo podať odvolanie však nemá účastník 

konania, ktorý sa v súlade s § 81 odst. 2 zákona po oznámení rozhodnutia tohto práva 

vzdal (písomne alebo ústne – do protokolu).  

Odvolaním je možné napadnúť výrokovú časť rozhodnutia, jednotlivý výrok 

alebo jeho vedľajšie ustanovenia. V prípade, že odvolanie napáda iba niektorý výrok 

rozhodnutia alebo vedľajšie ustanovenie, ktoré netvoria nerozdielny celok s ostatnými 

a pokiaľ tým nemôže byť spôsobená újma niektorému z účastníkov, zvyšok výrokovej 

časti rozhodnutia nadobúda právnu moc. 

Náležitosti rozhodnutia uvádza zákon SŘ v § 37 odst. 2, teda musí o.i. 

obsahovať identifikáciu rozhodnutia, proti ktorému smeruje, rozsah, v akom ho napáda 

a tiež konkrétne špecifické skutočnosti, z ktorých dovodzuje nesprávnosť postupu 

správneho orgánu, resp. posúdenia veci (tzv. odvolacie dôvody).   

Odvolateľ by však nemal striktne sledovať iba dikciu ustanovenia § 37 odst. 2 

zákona SŘ, ktorá upravuje obsahové náležitosti podania, pričom ich nedostatky je 

možné v rámci postupu podľa § 37 odst. 3 s pomocou správneho orgánu dodatočne 

odstrániť. Mal by predovšetkým dbať ochrany vlastných práv a to najmä v pomenovaní 
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relevantných skutočností, keďže má zodpovednosť za uvedenie všetkých vecných 

námietok. Platí totiž, že odvolací orgán preskúma súlad napadnutého rozhodnutia 

a konania, ktoré jeho vydaniu predchádzalo iba v rozsahu námietok uvedených 

v odvolaní, ak nevyžaduje verejný záujem inak (§ 89 odst. 2 zákona SŘ). Uvedené je 

dôsledkom uplatňovania obmedzeného revízneho princípu v preskúmavaní aktov 

vydaných v správnom konaní.
28 

V rámci autoremedúry môže o odvolaní rozhodnúť prvoinštančný orgán – Krajský úrad, 

inak  podľa § 29 písm. c) zákona IED a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ,  patrí 

príslušnosť vo veci rozhodovania o odvolaní/rozklade MŽP. Ministerstvo postupuje 

podanie odvolateľa spolu s kópiou žiadosti o IP a napadnutým rozhodnutím  na MPO, 

MZe a MZd, vždy v závislosti od odvolacích dôvodov.
29

 Tie sa môžu týkať najlepších 

dostupných techník alebo iných technických aspektov prevádzky zariadenia súvisiacich 

s dostupnými technikami v pôsobnosti MPO alebo MZe. Keď odvolací dôvod súvisí s 

podmienkami IP pre ochranu verejného zdravia, k podaniu sa v rámci svojej pôsobnosti 

vyjadruje MZd.
30

  Odvolací orgán má možnosť doplniť konanie o nové podklady 

týkajúce sa rozhodnutia, vtedy má tiež povinnosť podľa § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb. SŘ dať účastníkom možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. Odvolací 

správny orgán však nemá povinnosť oboznamovať účastníkov o tom, že hodlá zaujať 

iný právny názor ako prvostupňový orgán. Účelom vyjadrenia účastníka má byť 

možnosť „uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí 

skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Účastník řízení si sám nemůže 

učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je shromažďování podkladů rozhodnutí 

ukončeno; z výzvy správního orgánu k seznámení musí být zřejmé, že shromažďování 

podkladů bylo ukončeno.“
31

 S vyjadrením účastníka ako aj so všetkými jeho 

námietkami je správny orgán povinný sa vysporiadať podľa § 68 odst. 3 zákona SŘ, 

skutočnosť, že tak neurobil môže spôsobiť neprezkúmateľnosť rozhodnutia spočívajúcu 

obvykle v nedostatku dôvodov a môže tak byť kvalifikované ako dôvod kasačnej 

sťažnosti podľa § 103 odst. 1 písm. b) zákona.
32

  

____________________________ 

28 Viď Rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR, čj. 1 As 4/2009-53 zo dňa 6. 03. 2009  
29 Viď § 13 odst. 7 zákona IED 
30 Viď § 13 odst. 8 zákona IED 
31 Viď Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 14. 11. 2003, č.j. 7 A 112/2002 - 36, publikovaného pod č.   

    303/2004  Sb. NSS 
32 Viď Rozsudek NSS ze dne 23.07.2008, č.j. 3 As 51/2007 – 84, tiež rozsudek NSS zo dňa 30.07.2010, č.j. 4 As 

6/2010– 78 
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Účastník môže v prípade neúspechu v odvolacom konaní (teda keď odvolací orgán jeho 

odvolanie zamietne a úplne/zčasti rozhodnutie potvrdí) dať podnet na preskúmanie 

dovolacieho rozhodnutia v rámci správneho súdnictva podľa § 64 zákona č. 150/2002 

Sb. soudního řádu správního (ďalej len „SŘS“). V tom prípade má bremeno 

preukazovania tvrdenia o vadách napadnutého rozhodnutia účastník, ťažiskom 

argumentácie je preukázanie toho, že správny orgán zistil a vyhodnotil skutkový stav 

neúplne alebo nesprávne. Skutkový stav je hodnotený tak ako bol v čase vydania 

napadnutého správneho aktu.
33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

33 § 75 odst. 1 SŘS 
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6. Rozhodnutie o integrovanom povolení a nahradzované súhlasy podľa iných   

právnych predpisov 

Rozhodnutie o IP je komplexným rozhodnutím, pričom nahrádza rozhodnutia, 

stanoviská, vyjadrenia a súhlasy vydávané podľa zvláštnych právnych predpisov 

v oblasti ochrany životného prostredia, ochrany verejného zdravia a v oblasti 

poľnohospodárstva.
34

 V priebehu posudzovania žiadosti by sa tak povoľujúci úrad mal 

vysporiadať s konkrétnymi zákonnými požiadavkami špeciálnych právnych predpisov 

zložiek ochrany životného prostredia.
 35

 Podkladmi rozhodnutia o IP sú stanoviská 

príslušných správnych orgánov, napr. vyššie uvedené stanovisko orgánu ochrany 

ovzdušia k umiestneniu zdroja znečisťovania ovzdušia. Podľa § 9 odst. 2 zákona IED 

„vyjádření příslušných správních úřadů zasílaná úřadu nejsou správními 

rozhodnutími.“ Záväzné stanovisko podľa § 149 odst. 1 zákona SŘ je vydávané na 

základe zákonného zmocnenia, nie je samostatne preskúmateľné, keďže nie je 

samostatným rozhodnutím, pričom je záväzné pre výrokovú časť rozhodnutia správneho 

orgánu.  Je napadnuteľné v rámci odvolacieho konania proti rozhodnutiu správneho 

orgánu, pričom v prípade, že toto rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť, je podľa § 

149 odst. 6 zákona SŘ zrušenie alebo zmena záväzného stanoviska dôvodom obnovy 

konania. Ako uvádza výkladové stanovisko, „smyslem této úpravy je, aby tehdy, kdy 

není přímý vztah mezi správním orgánem a dotčenou osobou (adresátem veřejné 

správy), měla dotčená osoba možnost reálně hájit svá práva. Nedostatky závazného 

stanoviska mají totiž přímý vliv na rozhodnutí ve věci.“
36

 Od záväzného stanoviska je 

potrebné odlišovať podmieňujúci správny akt, ktorého vydaním vo vzťahu  k inému 

správnemu konaniu vzniká tzv. reťazenie správnych aktov, ktoré na seba navzájom 

nadväzujú, sú však samostatné. Napr. povolenie na nakladanie s vodami, ktoré je možné 

 

____________________________ 

34 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární  péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 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). 
35 Prevádzkovateľ má zároveň vo forme integrovaného povolenia obvykle k dispozícii niekoľko nadväzujúcich 

správnych aktov, obsahujúcich parciálne zmeny predchádzajúcich rozhodnutí, čo vedie k značnej neprehľadnosti 

a administratívnej náročnosti. Posledná novela v § 20a zákona IED umožňuje úradu na žiadosť prevádzkovateľa 

zlúčiť dve a viac integrovaných povolení do jedného. 
36 Viď MV ČR: Závěr č. 31 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 4. 2006 - 

Aplikace ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že zvláštní 

zákon nestanoví formu určitého podmiňujícího úkonu, souhlasu, stanoviska apod., str. 2. 
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vykonať užívaním vodného diela je možné vydať iba súčasne so stavebným povolením 

pre také dielo v spoločnom konaní podľa zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (ďalej len „stavebný zákon“), ak dané vodné dielo už nie je 

predmetom užívania zo strany stavebníka.  Vo vzťahu k stavebnému povoleniu je 

rozhodnutie o IP podmieňujúcim správnym aktom, keďže toto nemožno vydať bez 

právoplatného IP, to sa však netýka zariadení kolaudovaných pred 30.10.2007. Podľa § 

16 odst. 1 písm. b zákona IED prevádzkovateľ má povinnosť „ohlásit úřadu každou 

plánovanou změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která by mohla 

mít důsledky pro životní prostředí.“   

V súlade s § 45 odst. 3 zákona IED „změna zařízení, která vyžaduje změnu 

integrovaného povolení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené 

změny integrovaného povolení podle § 19a.“  

          Stavebný úrad môže pri stavbách obsahujúcich technologické zariadenie (vrátane 

zariadenia IED) na základe ustanovenia § 115 odst. 2 stavebného zákona v povolení 

stavby uložiť podmienku skúšobnej prevádzky. Žiadosť o „skúšobnú prevádzku“ 

zariadenia podáva v rámci žiadosti o povolenie zmeny stavby stacionárneho zdroja 

znečisťovania a plnenia záväzných podmienok IP prevádzkovateľ krajskému úradu 

podľa zákona IED.  

Súčasťou žiadosti o „skúšobnú prevádzku“ podľa zákona IED je príslušná 

prevádzková dokumentácia, resp. jej návrh – napr.   prevádzkovo-technické parametre 

pre zabezpečenie prevádzky jednotlivých technologických uzlov (teploty, prietoky, 

tlakové straty atď.), popis prevádzky zdroja vrátane zabezpečenia plnenia emisných 

limitov pri výpadku alebo odstávke systému,  popis kontinuálneho merania emisií pri 

výpadku alebo odstávke systému atď. Súhlas povoľujúceho úradu IED predstavuje 

podklad kolaudačného súhlasu pre skúšobnú prevádzku v zmysle § 122 odst. 1 

stavebného zákona, ktorý vydáva miestne príslušný stavebný úrad.   

Po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky podáva prevádzkovateľ žiadosť 

o zmenu IP a uvedenie do trvalej prevádzky. Na základe § 33 písm. a) zákona IED 

a povolení trvalej prevádzky vydáva následne miestne príslušný stavebný úrad 

kolaudačný súhlas.  

Integrovaným povolením sa nenahrádzajú rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia 

a súhlasy, ktoré nadobudli právoplatnosť pred nadobudnutím právoplatnosti územného 
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rozhodnutia alebo rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru podľa zvláštneho 

právneho predpisu.
37

   

Z uvedeného vyplýva, že obsahové náležitosti IP vo vzťahu k tzv. zložkovým 

alebo iným špeciálnym právnym predpisom nedovoľujú povoľujúcemu orgánu 

obmedziť, rozšíriť alebo zúžiť predmet povoľovania, napr. z dôvodu prebiehajúceho 

konania podľa zvláštneho právneho predpisu. Viazanosť správneho úradu účelom 

integrovaného povoľovania potvrdzuje tiež judikatúra, podľa ktorej „nestanovení 

emisních limitů pro vypouštění znečišťujících látek do vod v integrovaném povolení, 

resp. vynětí problematiky nakládání s vodami z projednání v rámci řízení o vydání 

integrovaného povolení s poukazem na probíhající vodoprávní řízení ve věci vypouštění 

odpadních vod z povolovaného zařízení, je porušením § 13 odst. 4 písm. a), § 13 odst. 6 

a § 14 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.“
38 

V súvislosti s vyššie uvedeným považujeme za potrebné dodať, že niektoré 

vybrané súhlasy (už tradične spojené s umiestnením stavby), napr. povolenie výrubu 

drevín podľa zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozhodnutie o odňatí 

pozemkov určených k plneniu funkcií lesa podľa zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), súhlas s odňatím pôdy z pôdneho 

fondu pre nepoľnohospodárske účely podľa zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu,  resp. ich ponechanie v pôsobnosti povoľujúceho úradu 

IED (hoci subsidiárnej) považujeme z hľadiska účelu a systematiky zákona IED za 

nevhodné. Prehľad nahradzovaných súhlasov podľa zákona IED a zložkových právnych 

predpisov je uvedený v prílohe „Addendum“ tejto práce. 

 

6.1. Rozhodnutie o povolení činnosti   

Úrad môže žiadosť prevádzkovateľa o IP zamietnuť, avšak môže tak urobiť iba 

z taxatívne vymedzených dôvodov v § 13 odst. 2, najmä ak: „záměr provozovatele 

zařízení uvedený v jeho žádosti nesplňuje požadavky tohoto zákona a zvláštních 

právních  předpisů nebo  že  závazné  podmínky  navržené  pro  provoz  zařízení  jsou  z  

____________________________ 

37 Podľa § 27 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
38  Rozsudek Městského soudu v Praze, čj. 9 Ca 154/2004 – 76, ze dne 29.06.2007 
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technických důvodů nesplnitelné.“ Inak vydá rozhodnutie o povolení zariadenia alebo 

zmien. Všeobecné náležitosti IP podľa zákona o IED sú upravené v  § 13 odst. 3. 

Rozhodnutie musí obsahovať: 

1. Firmu/názov alebo meno a priezvisko/sídlo alebo miesto podnikania, 

identifikačné číslo prevádzkovateľa zariadenia (fyzickej alebo právnickej osoby); 

2. Popis zariadenia a popis umiestnenia zariadenia; 

3. Podmienky prevádzky zariadenia, vrátane postupov a opatrení pre zabezpečenie 

splnenia podmienok (tzv. záväzné podmienky prevádzky); 

4.  Zoznam rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydávaných podľa 

zvláštnych právnych predpisov, ktoré IP nahrádza.  

Špecifickou časťou rozhodnutia o integrovanom povolení sú tzv. záväzné 

podmienky prevádzky. Tieto obsahujú konkrétne opatrenia, ktoré určuje v súlade s § 13 

odst. 4 zákona povoľujúci úrad. Na základe transpozície smernice IED do právneho 

poriadku ČR sa rozsah záväzných podmienok v zákonnej úprave rozšíril.  

Povoľujúci úrad zohľadňuje v stanovení podmienok tzv. štandard kvality životného 

prostredia v danom čase a na danom mieste, t.z. súhrn požiadaviek na základe 

zvláštnych právnych predpisov, ktoré by mal prevádzkovateľ prostredníctvom aplikácie 

najlepšej dostupnej techniky plniť.  Zohľadnenie najlepšej dostupnej techniky je tiež 

predmetom vyjadrenia odborne spôsobilej osoby podľa § 11 zákona IED, ktoré si môže 

povoľujúci úrad v prípade potreby vyžiadať. V súčasnosti uvedenú úlohu plní najmä 

česká informačná agentúra životného prostredia (CENIA), ktorá v rámci podpory 

povoľujúceho procesu vydáva odborné stanoviská k obsahu celej žiadosti 

prevádzkovateľa, prípadne k aplikácii najlepšej dostupnej techniky, v závislosti od 

požiadavky úradu. Uvedené vyjadrenie ako podklad rozhodnutia povoľujúceho úradu je 

následne po doručení zverejnené v informačnom systéme integrovanej prevencie bez 

časového obmedzenia za účelom informovania verejnosti a účastníkov konania. Práve 

inštitút odborne spôsobilej osoby (OZO) bol v znení zákona IED č.  69/2013 Sb., 

konkrétne v ustanoveniach § 6 a § 11 zákona konkretizovaný a posilnený. Podrobná 

úprava podmienok zápisu do zoznamu odborne spôsobilých osôb,  štruktúry vyjadrení 

a zodpovednosti odborne spôsobilých osôb, vrátane ich sankcionovania má zabezpečiť 

podporu štátnej správy v povoľovacom procese. Povoľovací úrad sa musí v odôvodnení 

rozhodnutia v súlade s § 13 odst. 5 zákona IED vysporiadať s uvedeným vyjadrením 
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v plnom rozsahu.  Okrem odôvodnenia je náležitosťou rozhodnutia o IP zároveň 

poučenie účastníkov konania.  

Prevádzkovateľ má k dispozícii rozhodnutie o povolení činnosti zariadenia, vrátane 

následných zmien, ktoré obsahujú aktualizáciu jednotlivých podmienok, prípadne 

parciálne zrušovacie ustanovenia, čo môže vytvárať nepriehľadný súbor dokumentov 

a podmienok. Vzhľadom k tomu môže povoľujúci úrad, v rámci konania o zmene, 

vydať úplné znenie výrokovej časti integrovaného povolenia. Uvedená „kodifikovaná“ 

verzia rozhodnutia potom tvorí prílohu vlastného rozhodnutia o zmene. Od vyššie 

uvedeného postupu je potrebné odlíšiť možnosť úradu vydať jedno integrované 

rozhodnutie zahŕňajúce a nahrádzajúce niekoľko povolení pre viaceré zariadenia 

identického prevádzkovateľa prevádzkovaných na tom istom mieste podľa § 20a zákona 

IED.    

 

6.2. Najlepšie dostupné techniky v povoľovacom procese IPPC 

Referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference 

Documents on Best Available Techniques) pre jednotlivé priemyselné činnosti sú 

jedným z najvýznamnejších regulačných prvkov smerníc IPPC a IED, ktorý sa 

prejavuje v povoľovacej praxi, s rozdielom v stupni obligatórnosti. Referenčné 

dokumenty sa podľa rozsahu delia na tzv. sektorové, ktoré sú určené pre jednotlivé 

kategórie priemyselných činností, a tzv. prierezové, s využitím interdisciplinárnych 

metodík, zamerané na všetky kategórie priemyselných činností. V § 2 písm. e) zákona 

o IED sú najlepšie dostupné techniky (BAT) definované ako:  „nejúčinnější a 

nejpokročilejší stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které ukazují 

praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů a 

dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, 

nebo pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí 

jako celek.“ Táto definícia je totožná s definíciou čl. 3 odst. 10 smernice IED. 

Technikou sa podľa zákona o IED rozumie „jak použitá technologie, tak způsob, jakým 

je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu“, 

t.z. technické parametre kontinuálne aplikované počas celej životnosti zariadenia. 

Dostupnými technikami sú „techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení v 

příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s 

ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek 
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dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice“, 

kritérium najlepšej techniky zároveň znamená, že táto je „nejúčinnější ... z hlediska 

dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.“     

Správny orgán môže pri posudzovaní BAT a povoľovaní zariadenia použiť istú 

mieru správneho uváženia, ktorú mu dovoľuje nielen formulácia uvedených ustanovení, 

ale aj kritériá uvedené v prílohe č. 3 k zákonu IED, napr. použitie nízkoodpadovej 

technológie, použitie látok menej nebezpečných, charakter, účinky a množstvo 

príslušných emisií, doba potrebná k zavedeniu najlepšej dostupnej techniky, spotreba a 

druh surovín (vrátane vody) používaných v technologickom procese a energetická 

účinnosť. Povoľujúci úrad by pri použití správnej úvahy so zohľadnením špecifických 

podmienok prevádzkovateľa mal tiež prihliadnuť k ostatným parametrom, napr. 

k technickým charakteristikám palív, resp. vstupných surovín. Práve hodnoty 

garantované dodávateľmi technologických celkov sú súčasťou žiadosti (podkladu 

rozhodnutia) predkladanej prevádzkovateľom zariadenia, je preto v jeho záujme, aby pri 

koncipovaní kontraktačných dojednaní konfrontoval spôsobilosť zariadenia ako celku 

a/alebo jeho časti s aktuálnymi požiadavkami dokumentov BREF, pokiaľ existujú, a to 

vždy s možnosťou budúceho zlepšenia technických charakteristík, v závislosti od 

predpokladanej životnosti a tiež revízie dostupnej techniky.
39

   Referenčné dokumenty 

o BAT sú predmetom výmeny informácií medzi členskými štátmi a jednotlivými 

odvetviami priemyslu na platforme organizovanej Komisiou EÚ v súlade s čl. 17 odst. 2 

smernice IPPC a čl. 13 smernice IED. Ústredným orgánom Komisie EÚ pre výmenu 

informácií je Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment).40 

Výmenu informácií zabezpečujú technické pracovné skupiny zložené z dobrovoľných 

členov - expertov, zástupcov priemyslu a dotknutých organizácií, Európske fórum pre 

výmenu informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a Európsky úrad 

IPPC. Technické pracovné skupiny v ČR sú zriadené v pôsobnosti MPO, MŽP a MZe.
41

  

Výsledkom činnosti technických pracovných skupín, v ktorých sú činní 

zástupcovia všetkých členských krajín je  finálny  návrh  dokumentu. Tento je  následne  

____________________________ 

39 Aplikácia BAT by mala byť konzistentná s požiadavkami smernice IED, v prípade prekročenia medzí správnej 

úvahy je pravdepodobným dôsledkom nezákonnosť integrovaného povolenia a oslabenie právnej pozície 

prevádzkovateľa v prípade správneho alebo súdneho preskumu rozhodnutia. Pozri Bouda, P.: Povinnost použít 

nejlepší dostupné techniky na příkladu uhelné elektrárny Prunéřov In: www.epravo.cz/top/clanky/povinnost-pouzit-

nejlepsi-dostupne-techniky-na-prikladu-uhelne-elektrarny-prunerov-86748.html  
40 Viď adresa: http://eippcb.jrc.es/about/index.html 
41 V súlade s Nariadením vlády č. 63/2003 Sb. , o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o 

nejlepších dostupných technikách 
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prejednaný a pripomienkovaný vo Fóre pre výmenu informácií (IEF), v ktorom má ČR 

dvoch zástupcov. Po dosiahnutí zhody je dokument schválený Európskou komisiou, 

pričom oznámenie o jeho prijatí je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.  

Uplatnenie BAT v dotknutých priemyselných prevádzkach bolo výrazne 

posilnené v čl. 11  písm. b) smernice IED. V uvedenom článku o všeobecných zásadách 

týkajúcich sa základných povinností prevádzkovateľa sa uvádza nová požiadavka, a to 

aby bolo zariadenie prevádzkované v súlade najlepšími dostupnými technikami.  

Koncept BAT bol v pôvodnej smernici IPPC upravený v čl. 17 v súvislosti s výmenou 

informácií medzi členskými štátmi o limitných hodnotách emisií stanovených pre 

špecifické kategórie priemyselných činností a „o najlepších dostupných technikách, od 

ktorých sú tieto limitné hodnoty emisií odvodené.“ Bol referenčným faktorom, ktorý 

však z hľadiska záväznej hierarchie podkladov rozhodnutia povoľujúceho orgánu nemal 

normatívny charakter. 

Formálne posilnenie BAT obsahuje až dikcia obsiahnutá v čl. 13 smernice IED, 

ktorý predpokladá, v súlade s ustanovením článkov 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so 

zreteľom na jeho článok 8, že závery o BAT (ang. BAT conclusions)  nadobudnú formu 

rozhodnutia. Až takéto rozhodnutie v uvedenom zmysle bude „záväzné v celom 

rozsahu.“
42 

V čl. 2 ods. 13 smernice IPPC sa uvádza, že „pri určovaní najlepších 

dostupných techník by sa mali zohľadňovať najmä aspekty uvedené v prílohe IV“, 

pričom podľa prílohy IV, bodu 8 je potrebné brať zreteľ na „čas potrebný na zavedenie 

najlepších dostupných techník“ a bodu 12 tiež na „informácie uverejňované Komisiou 

podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku“ – čím sa myslia informácie, a teda nie 

rozhodnutia, o najlepších dostupných technikách. Kým povinnosť prehodnotiť 

podmienky povolenia pripúšťa pôvodná smernica IPPC v prípade, že by „podstatné 

zmeny v najlepších dostupných technikách umožnili významne znížiť emisie bez 

vynaloženia neprimerane vysokých nákladov“ (čl. 13 ods. 2 písm.  b), smernica IED 

v čl. 21 ods. 3 stanovuje výslovne podmienku, aby sa do štyroch rokov od prijatia 

záverov o BAT - podľa smernice IED, prehodnotili a/alebo „aktualizovali všetky 

podmienky povolenia pre dotknuté zariadenie“ a aby „zariadenie tieto podmienky 

povolenia dodržiavalo.“ Podľa čl. 21 ods. 2 smernice IED má prevádzkovateľ 

povinnosť predložiť „všetky informácie, ktoré sú potrebné na prehodnotenie podmienok 

____________________________ 

42 Podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ, „Rozhodnutie je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutie, ktoré označuje 

tých, ktorým je určené, je záväzné len pre nich.“ 
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povolenia a ktoré zahŕňajú najmä výsledky monitorovania emisií a iné údaje, ktoré 

umožnia porovnanie prevádzky zariadenia s najlepšími dostupnými technikami 

opísanými v príslušných záveroch o BAT a s úrovňami znečisťovania súvisiacimi s 

najlepšími dostupnými technikami.“ Povinnosť transponovať smernicu IED do 

vlastného právneho poriadku mali členské štáty do 7.01.2013, pričom pre zariadenia, 

vykonávajúce vybrané činnosti uvedené v prílohe I uplatňujú členské štáty v súlade s čl. 

82 ods. 1 smernice IED „zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia“ 

podľa článku 80 ods. 1 od 7.01.2014. Pre účely stručného diskurzu do problematiky 

statusu BAT podľa pôvodných dokumentov BREF citujeme dokument „Odvetvia 

výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého“ z mája 2010. Podľa uvedeného 

dokumentu, účelom BAT, vrátane súvisiacich úrovní emisií je, aby tieto predstavovali 

„referenčný bod, voči ktorému bude posudzovaná aktuálna výkonnosť jestvujúceho 

zariadenia alebo novo-navrhovaného zariadenia.....predpokladá sa, že nové zariadenia 

je možné navrhnúť tak, aby ich výkonnosť dosiahla alebo dokonca presiahla úrovne 

BAT...Rovnako sa predpokladá, že jestvujúce zariadenia sa môžu priblížiť bližšie 

k úrovniam BAT...v závislosti od technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti daného 

opatrenia/techniky....Referenčné dokumenty BAT nepredstavujú právne záväzné normy, 

sú myslené ako zdroj informácií...“
43 

Dokument BREF z mája 2010 výslovne odkazuje 

na Smernicu IPPC, sám osebe teda nepredstavuje „rozhodnutie o záveroch o BAT“ ako 

ho definuje čl. 13 ods. 5 Smernice IED. Článok 21 ods. 3 Smernice IED explicitne 

predpokladá výkon správneho aktu prehodnotenia a aktualizácie podmienok povolenia 

do štyroch rokov od zverejnenia záverov o BAT, týkajúci sa hlavnej činnosti zariadenia 

IPPC. Je možné očakávať, že dokumenty BAT, resp. právna záväznosť niektorých ich 

častí, bude ešte predmetom výkladu judikatúry, a to na úrovni Európskeho súdneho 

dvora ako  aj  členských  štátov.
44

 Jedným z  dôvodov  kritiky  pritom bude nepochybne  

____________________________ 

43 V orig.  : „BAT...it is intended that they are a reference point against which to judge the current performance of an 

existing installation or to judge a proposal for a new installation....It is foreseen that new installations can be 

designed to perform at or even better than the BAT levels ...  It is also considered that existing installations could 

move towards the BAT levels presented in this section or do better, subject to the technical and economic 

applicability of the measures/techniques in each case. While the BAT reference documents do not set legally binding 

standards, they are meant to give information...“ In European Commission: Reference Document on BAT in the 

Cement, Lime and Magnesium Oxid Manufacturing Industries, str. 312 
44 Pozri Keller, K.: Berücksichtigung von BVT-Merkblättern im deutschen Immissionsschutzrecht, Kassel 2001, 

o blokovaní účinku záverov BAT (orig.: Sperrwirkung) vnútroštátnym právnym predpisom. Jedná sa o výhradu 

ustanovenia nemeckého vykonávacieho predpisu pre ochranu ovzdušia (Technische Anleitung zur Reinhaltung der 

Luft – TA Luft), podľa ktorého v prípade vydania záverov BAT, nebudú požiadavky stanovené vykonávacím 

predpisom dotknuté. (orig. „Soweit nach Erlass dieser Verwaltungsvorschrift neue oder überarbeitete BVT–

Merkblätter von der Europäischen Kommission veröffentlicht werden, werden die Anforderungen dieser 

Verwaltungsvorschrift dadurch nicht außer Kraft gesetzt.“) 
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absencia „demokratickej legitimity“ v procese schvaľovania a zverejňovania 

dokumentov BREF.
45 

V súčasnosti prebieha revízia jednotlivých dokumentov BREF 

podľa stanoveného harmonogramu.
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

45 Pozri Diehl, A.: Stärkung des europäischen Konzepts der „besten verfügbaren Techniken“ durch die Richtlinie 

über Industrieemissionen? In Zeitschrift für Umwelrecht 2/2011, str. 59-65 
46 Revízia BREF dokumentov prebieha na základe rozhodnutia EK 2012/119/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá o 

usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa 

smernice IED. Časový plán revízií BREFov je nasledovný: 2013 – Priemysel papiera a celulózy, Rafinérie ropy a 

zemného plynu, Bežné čistenie odpadových vôd a odpadových plynov,  Výroba chlóru a lúhu, Spracovanie 

neželezných kovov, 2014 -Intenzívny chov hydiny a prasiat, Velkoobjemové organické chemikálie, Výroba dosiek na 

bázi dreva, Veľké spaľovacie zariadenia, 2015 – Spracovanie odpadov, 2016 - Chemická ochrana dreva, 

Veľkoobjemové anorganické chemikálie (spojenie 2 BREF), Spaľovanie odpadov, Textilný priemysel,  Spracovanie 

železných kovov, 2017 – Bitúnky a priemysel spracovania vedľajších produktov, Priemysel potravín, nápojov 

a mlieka, Účinnosť pri využívaní zdrojov (spojenie 2 BREF - Energetická účinnosť a Priemyselné chladiace sústavy) 

Kováčne a zlievárne, 2018 – Špeciálne anorganické chemikálie, Povrchové úpravy kovov a plastov, Keramický 

priemysel, Povrchové úpravy používajúce organické rozpúšťadlá, 2019 -Emisie zo skladovania, Výroba polymérov, 

Výroba špeciálnych organických chemikálií. 
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7. Prechod a zánik integrovaného povolenia 

 

Zákon IED umožňuje prechod práv a povinností z integrovaného povolenia na právneho 

nástupcu. Právny nástupca je povinný oznámiť prechod integrovaného povolenia úradu 

do 15 dní „ode dne účinnosti převodu nebo přechodu práv a povinností podle zvláštního 

právního předpisu.“
47 

Zariadenie IED alebo jeho časť môže byť predmetom rôznych dispozičných 

úkonov - objektom predaja alebo nájmu podľa § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodní zákoník. Podľa kogentného ustanovenia  § 477 odst. 1 obchodného 

zákonníka: „Na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej 

vztahuje.“ Prechod IP však môže nastať aj v dôsledku premien obchodných spoločností 

alebo ako výsledok rozdelenia zariadenia IED na viaceré funkčné celky. Zákon IED 

nešpecifikuje formu oznámenia právneho nástupcu povoľujúcemu úradu, malo by však 

zrejme spĺňať náležitosti podania podľa § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a tiež 

právny titul prechodu povolenia (napr. kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu 

o predaji časti podniku.
48

 V prípade prevodu nemovitostí prechádza vlastnícke právo 

k nim až účinkami vkladu do katastra nehnuteľností. V prípade zmeny údajov 

o podnikateľovi v dôsledku zmeny právnej formy, fúzie, rozdelenia  a i. je pre plynutie 

lehoty splnenia povinnosti právneho nástupcu rozhodujúci dátum zverejnenia zápisu 

v obchodnom registri podľa § 29 odst. 2 obchodného zákonníka.  Z hľadiska uvedeného 

by preto súčasťou oznámenia o prechode mal byť uvedený dátum účinnosti zmluvného 

dojednania v prípade prevodu alebo dátum zápisu skutočnosti vo verejnoprávnom 

registri.  

Ustanovenie o prechode IP prezumuje, že subjekt podávajúci oznámenie 

doložené platným právnym titulom je právnym nástupcom a teda vstupuje do práv 

a povinností predchodcu vo vzťahu k zariadeniu IED. Otázna je identifikácia právneho 

nástupcu v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti a teda prechodu deliktnej 

zodpovednosti. Rozhodnutia zložkových zákonov na ochranu životného prostredia sa vo 

vymedzení subjektu povinností líšia, v závislosti od toho, či sa rozhodnutie podľa 

príslušného právneho predpisu viaže na subjekt – prevádzkovateľa (ad personam)  alebo  

____________________________ 

47 § 17 zákona IED 
48 Kol. MŽP ČR: Přechod a zánik integrovaného povolení, povinnosti provozovatele zařízení , In: EIA–IPPC–SEA–

2011 č. 4, str. 15 
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k veci – zariadeniu/prevádzke (in rem). Podľa § 14 odst. 3 zákona o odpadoch vo veci 

súhlasu k prevádzkovaniu zariadenia na  využívanie, odstraňovanie, zber alebo výkup 

odpadov, „pokud další provozovatel zařízení požádá krajský úřad o nový souhlas 

k provozování zařízení nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu nebo 

přechodu užívacího práva k zařízení, dosavadní souhlas k provozování zařízení platí i 

pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocně 

rozhodnuto.“    

Rozhodnutie o povolení prevádzky podľa § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ovzduší 

je príkladom rozhodnutia in rem, keďže súhlas s prevádzkou zdroja je vydaný vo 

vzťahu k zariadeniu a prechádza na právnych nástupcov, taktiež na nich prechádza 

povinnosť  vyplývajúca z opatrenia na zjednanie nápravy a z rozhodnutia o zastavení 

prevádzky zdroja podľa § 22 odst. 4 zákona.  Subjekt, ktorý prevádzkuje zdroj v rozpore 

s § 17 odst. 3 písm. a) zákona, t.j. bez povolenia alebo v rozpore s ním, dopúšťa sa 

správneho deliktu.  

Podľa § 2 písm. h) zákona o ochrane ovzdušia, prevádzkovateľom stacionárneho 

zdroja je „právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje; 

není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník 

stacionárního zdroje.“ Z citovaných ustanovení vyplýva, že subjektom povinnosti je 

ten, kto zdroj/zariadenie fakticky užíva.  

Zákon IED kopíruje definíciu prevádzkovateľa stacionárneho zdroja. Podľa § 2 

písm. i) prevádzkovateľom zariadenia je „právnická osoba nebo fyzická osoba, která 

skutečně provozuje nebo bude provozovat zařízení; není-li taková osoba známa nebo 

neexistuje, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení.“  

Pojem prevádzkovateľa ako osoby, ktorá fakticky ovplyvňuje riadenie 

konkrétneho zdroja alebo zariadenia alebo podniku vychádza z definície smernice IED, 

ktorá je však širšia, keďže za prevádzkovateľa označuje tiež osobu, ktorá prevádzkuje 

alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie 

na spoluspaľovanie odpadov „čiastočne“, v prípade vnútroštátnej právnej úpravy tiež 

osobu, „na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým 

fungovaním zariadenia alebo závodu.“
49

  

____________________________ 

49 Čl. 3 odst. 15 smernice IED. Uvedený koncept potvrdzuje aj výklad Európskej komisie, podľa ktorého 

prevádzkovateľom je ovládajúci subjekt, pričom definíciu zákonných podmienok spôsobilosti subjektu prenecháva 

členským štátom. Pozri European Commission: Guidance on Interpretation of "Installation" and "Operator" for the 

Purposes of the IPPC Directive, Brussels 2007, str. 8    
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Pre určenie prevádzkovateľa ako subjektu práv a povinností podľa zákona IPPC/IED v 

českom právnom poriadku naviac platí ustanovenie § 73 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 

podľa ktorého „jestliže je pro práva a povinnosti účastníků určující právo k movité nebo 

nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků.“ 

Je potrebné upozorniť na verejnoprávne limity, ktoré predstavujú korektív 

súkromnoprávneho jednania prevádzkovateľa. Primerane k veci, analogické účinky ako 

vklad do katastra nehnuteľností alebo zápis skutočnosti do obchodného registra má 

individuálny správny akt s doložkou právoplatnosti a bez vád. Z tohto hľadiska je 

zaujímavé stanovisko generálnej advokátky pred ECJ zo dňa 19.04.2012 vo veci C- 

416/10 „Jozef Križan a ďalší proti Slovenská inšpekcia životného prostredia“, v ktorom 

sa o.i. uvádza: „Právo zřídit a provozovat skládku odpadů však může získat povahu 

vlastnického práva teprve ve chvíli, kdy již povolení nelze napadnout ve své podstatě. 

Do tohoto okamžiku se totiž jedná pouze o výhledovou možnost v budoucnu zřídit a 

provozovat skládku. Pouhé vyhlídky však nejsou chráněny jako vlastnické právo, 

každopádně pak v případech, kdy je sporné, zda se uskuteční.“
50

  

Zásadnou zmenou zariadenia IED je ukončenie činnosti – toto je však iba jeden 

z dôvodov zániku integrovaného povolenia. Zánik IP nastáva z taxatívne uvedených 

dôvodov podľa § 20 zákona IED. 

 

1. zánikom prevádzkovateľa bez právneho nástupcu, 

2. ukončením prevádzky zariadenia v súlade so zákonom, 

3. nevyužívaním IP bez vážneho dôvodu dlhšie ako 4 roky, 

4. vyňatie zariadenia z pôsobnosti zákona v dôsledku poklesu kapacity zariadenia     

            pod prahovú hodnotu, 

5. na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak v zariadení nevykonáva činnosť IPPC. 

Prevádzkovateľ zariadenia má podľa § 16 odst. 1 písm. b) zákona ohlásiť povoľujúcemu 

úradu každú plánovanú zmenu v užívaní, spôsobe prevádzky alebo rozsahu zariadenia. 

Takým ohlásením zmeny je možno označiť oznámenie o ukončení činnosti prevádzky 

zariadenia, keď prevádzkovateľ v súlade s podmienkami IP predkladá na schválenie 

projekt  postupu  ukončenia  prevádzky, vrátane návrhu monitoringu, prípadnej asanácie  

____________________________ 

50 Stanovisko vo veci rozhodnutia o predbežnej otázke podanej Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 
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v zmysle opatrení na  vylúčenie rizík možného znečisťovania životného prostredia a 

podmienok  zabezpečujúcich  pri úplnom ukončení prevádzky navrátenie miesta 

prevádzky do stavu v súlade s § 15a. zákona IED. Následne môže povoľujúci úrad 

vykonať preskúmanie integrovaného povolenia, tiež formou miestneho zisťovania.  

Podľa ustanovenia § 20 odst. 2 písm. a) zákona IED  zaniká IP po ukončení prevádzky 

zariadenia potom, čo boli splnené podmienky integrovaného povolenia spojené 

s ukončením prevádzky. Prevádzkovateľ má v takom prípade povinnosť vypracovať 

základnú správu podľa § 15a, aby bolo možné porovnať stav ukončenia činnosti 

zariadenia s východiskovým stavom, t.j. s východiskovou základnou správou alebo s 

inou dokumentáciou, pokiaľ bola táto súčasťou podkladov súhlasov, povolení alebo 

iných rozhodnutí. Ustanovenie má predovšetkým preventívny charakter,  v praxi môže 

nastať situácia, že v rámci zmeny prevádzkovateľa dôjde k demontáži zariadení alebo 

jednotlivých technologických celkov, pričom nie je vykonaná primárna náprava, resp. 

navrátenie do pôvodného stavu v súlade s právnymi predpismi. Aj v prípade, že sa na 

prevádzkovateľa nevzťahuje povinnosť vypracovať základnú správu, tento má vykonať 

opatrenia podľa § 15a odst. 5 zákona, za účelom eliminácie rizika znečistenia, aby 

miesto prevádzkovania „nepředstavovalo žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo 

životní prostředí.“   

Pokiaľ je ukončenie činností spojené s odstránením stavby, postupuje 

prevádzkovateľ v súlade s § 128 a nasl. stavebného zákona. 

V prípade zániku IP z dôvodu vyňatia z pôsobnosti zákona IED uvedie 

povoľujúci úrad v rozhodnutí zoznam rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení a stanovísk 

dotknutých orgánov, ktoré IP nahradzovalo a ku každému priradí relevantné záväzné 

podmienky IP, opatrené automatickou zrušujúcou doložkou pri nadobudnutí 

právoplatnosti príslušného rozhodnutia.  Až nadobudnutím právoplatnosti  posledného 

z dotknutých rozhodnutí nastáva samotný zánik IP.   

Zánik integrovaného povolenia prevádzky bol na základe predchádzajúcej 

právnej úpravy vydávaný formou oznámena (orig. „sdělení“), na základe ustanovenia § 

154 a nasl. časti 4. zákona SŘ.  Podľa § 15a zákona IED, „závazné podmínky provozu 

týkající se úplného ukončení provozu zařízení stanoví úřad v integrovaném povolení.“ 

Zákon IED prispôsobil formu ukončenia činnosti reálnemu vzťahu medzi povoľujúcim 

úradom a prevádzkovateľom, keď správny úrad v súlade s § 67 zákona SŘ zakladá, 

mení a vo svojej vrchnostenskej právomoci zároveň ruší práva prevádzkovateľa vo 
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vzťahu k regulovanej činnosti, so špecifickými rozväzujúcimi podmienkami. Ukončenie 

prevádzkovania činnosti IED je tak spojené so splnením uvedených záväzných 

podmienok rozhodnutia, čím sa vlastne uskutočňuje zásada prevencie a napĺňa účel 

právneho predpisu.  
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8. Emisné limity pre činnosti IPPC 

Čl. 15 smernice IED stanovuje požiadavku, aby príslušný povoľujúci orgán stanovil 

limitné hodnoty emisií, aby bolo zabezpečené, že emisie za bežných prevádzkových 

podmienok nebudú prevyšovať úrovne znečisťovania súvisiace s najlepšími dostupnými 

technikami, ktoré sú stanovené v rozhodnutiach o záveroch o BAT. Povoľujúci orgán 

však môže určiť menej prísnejšie emisné limity, v prípade, že sa preukáže, že 

dosiahnutie úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami 

opísanými v záveroch o BAT by viedlo k neúmerne zvýšeným nákladom z dôvodov 

geografickej polohy/miestnych podmienok životného prostredia príslušného zariadenia; 

alebo vzhľadom na technické charakteristiky zariadenia 

Povoľujúci orgán má vo vzťahu k určeniu emisných limitov tri možnosti: 

1. Emisné limity určené v rozhodnutí nebudú presahovať hodnoty emisných 

limitov podľa BAT, a budú tiež kompatibilné s lehotami, ktoré požaduje smernica IED . 

2. V rozhodnutí budú stanovené rozdielne hodnoty emisných limitov, tiež rozdielne 

lehoty ich dodržiavania a referenčné podmienky. V takom prípade má však povoľujúci 

orgán povinnosť minimálne 1–krát za rok vyhodnotiť výsledky monitorovania emisií, 

aby sa zabezpečilo, že emisie za bežných prevádzkových podmienok nepresiahli úrovne 

znečisťovania súvisiace s BAT. Z uvedenej podmienky súvislosti medzi limitmi a BAT  

teda nevyplýva výnimka z dodržiavania  hraničných hodnôt limitov BAT, ale možnosť 

tieto, v rámci stavov, ktoré nie sú kontinuálneho charakteru, prekročiť. Príkladom 

možnosti prekročenia stanovených hodnôt emisných limitov v zariadení IPPC je proces 

nábehu technologickej linky, obvykle spojený so zvýšenou energetickou a materiálovou 

náročnosťou vstupov. Zákon IED v ustanovení § 14 odst. 9 tiež umožňuje, aby správny 

úrad udelil výnimku z emisných limitov z dôvodu skúšania a používania 

novovznikajúcich techník, avšak v celkovom trvaní nepresahujúcom 9 mesiacov. 

Nedodržanie emisných limitov po uvedenej lehote však sankcionuje nepovolením 

používania danej techniky.  

3. Povoľujúci orgán sa v rozhodnutí odchýli od štandardných hodnôt BAT 

a prevádzke/zariadeniu určí z dôvodu geografickej polohy a/alebo miestnych 

podmienok alebo technickej charakteristiky menej prísne emisné limity. V súlade s čl. 

15 odst. 4 však také rozhodnutie musí zdôvodniť. Z uvedeného je podľa nášho názoru 
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možné dovodiť, že rozsah výnimky z dodržiavania emisných limitov by sa mal 

obmedziť iba na znečisťujúce látky, pri ktorých je to vzhľadom na kvalifikované 

posúdenie stavu a technickej spôsobilosti zariadenia nevyhnutné. Zároveň, ako uvádza 

smernica IED v čl. 15 odst. 4, orgán „zabezpečí, aby nebolo spôsobené žiadne 

významné znečistenie a bola dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia 

ako celku.“  

V oblasti ochrany ovzdušia, pre ktoré sú emisné limity relevantné, uvedené 

ustanovenie limituje diskrečnú právomoc povoľujúceho úradu práve odkazom na 

všeobecnejší význam faktoru znečistenia, za predpokladu, že povoľujúci úrad má 

možnosť posúdiť a samozrejme v rámci výkonu vrchnostenskej správy ovplyvniť 

„prípustnú úroveň znečistenia“, ako ju definuje zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší. Regulácia prípustnej úrovne znečistenia sa uskutočňuje v dvoch rovinách.  

Úroveň znečisťovania zo stacionárneho zdroja má povinnosť zisťovať/preukazovať 

prevádzkovateľ, a to pre tie znečisťujúce látky, pre ktoré má stanovený špecifický 

emisný limit alebo emisný strop alebo všeobecný emisný limit.   

Vnášanie znečisťujúcich látok zo stacionárneho zdroja pôsobí vo vzťahu 

k úrovni znečistenia, č je podľa  legálnej definície v § 2 písm. d) zákona o ovzduší, 

„hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její depozice na 

zemský povrch za jednotku času“ Prípustná úroveň znečistenia je charakterizovaná 

imisnými limitmi, pričom podľa § 3 zákona o ovzduší sú tieto „závazné pro orgány 

ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti.“   

Najbližším zjednocujúcim pojmom pre objektivizujúce stanovenie úrovne 

znečistenia v mieste zariadenia IED môže byť tzv. štandard kvality životného 

prostredia, upravený v čl. 3 odst. 6 a čl. 18 smernice IED. Štandard kvality je tu 

definovaný ako „súbor požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Únie, ktoré 

musí dané životné prostredie alebo jeho určitá časť v danom čase spĺňať.“
51

 Uvedený 

štandard je teda zároveň paralelnou normou prevádzkovania, keďže môže v porovnaní 

s BAT obsahovať prísnejšie podmienky, pričom tieto povoľujúci úrad začleňuje vo 

forme dodatočných opatrení do integrovaného povolenia.   

Zmena emisných limitov alebo štandardov kvality predstavuje dôvod prezkumu 

záväzných  podmienok  povolenia  podľa § 18 odst. 5 zákona o IED.  Limitné  hodnoty  

____________________________ 

51 V oblasti ochrany ovzdušia je to napr. Smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší 

v Európe 
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emisií spolu s inými podmienkami povolenia činnosti IED patria medzi tzv. „všeobecne 

záväzné pravidlá“,  prijatie  ktorých fakultatívne  pripúšťa  smernica  IED v čl. 3 odst. 8, 

čl. 6 a v čl. 17. Do právneho poriadku ČR uvedené ustanovenie implementované nie je.  

Smernica IED zavádza nové požiadavky pre veľké spaľovacie zariadenia  (LCP) 

s  menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW.  Za jestvujúce  zariadenia 

považuje tie, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzku do 7.01.2013 alebo žiadosť o 

povolenie bola podaná  do 1.01.2013, s podmienkou, že zariadenie bude uvedené do 

prevádzky do 1.01.2014. Ostatné zariadenia považuje smernica IED za nové zariadenia. 

Minimálne požiadavky na zariadenia LCP sú stanovené v kapitole III smernice IED a v 

prílohe č. V, pre jestvujúce zariadenia platia od 1.01.2016 a pre nové zariadenia od ich 

uvedenia do prevádzky. Pre zariadenia s obmedzeným  prevádzkovým režimom do 

1500 hod/rok stanovuje smernica miernejšie emisné limity pre SO2 a NOx, pre 

spaľovacie zariadenia spaľujúce domáce tuhé palivá, ktoré nie sú schopné dodržať 

limity pre SO2 stanovuje smernica minimálny stupeň odsírenia. Zároveň sú pre potreby 

členských štátov stanovené prechodné opatrenia: Prechodné národné programy s dobou 

trvania do 30.6.2020, pre zariadenia s ukončením prevádzky, resp. využitím 

prevádzkových hodín  do 20 000 hod.  s dobou trvania do 31.12. 2023, pre tzv. malé 

izolované  sústavy -  LCP s ostrovnou distribúciou s dobou trvania výnimky do 31.12. 

2019 a pre miestne teplárne  s menovitým tepelným príkonom do 200MW  s dobou 

trvania výnimky do 31.12. 2022.  

Účinnosť transpozičných ustanovení smernice IED znázorňuje nasledujúca tabuľka: 

 

Požiadavka Termín 

Platnosť nových požiadaviek pre nové prevádzkyv 

pôsobnosti IED 

7.01.2013 
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Platnosť nových požiadaviek pre jestvujúce 

prevádzky IED, ktoré patria medzi činnosti podľa 

prílohy č. 1 zákona IPPC,  ktoré: 

      -     majú vydané povolenie do 7.01.2013 alebo  

- budú mať podanú úplnú žiadosť  o IP  pred   

týmto dátumom a budú uvedené do prevádzky  do 

7.01.2014,  

 

  neplatí  pre minimálne požiadavky  na veľké 

spaľovacie   

  zariadenia (kapitola III  v prílohe č. V smernice IED) 

7.01.2014 

Platnosť nových požiadaviek pre prevádzky, ktoré  

-  sú novými činnosťami IED  a 

-  ktoré boli v prevádzke do 7.01.2013 

7.07.2015 

 

Požiadavka  - Spaľovacie zariadenia 

 

Termín 

Platnosť nových požiadaviek pre  nové spaľovacie 

zariadenia 

od 7.01.2013 

Platnosť nových minimálnych požiadaviek (emisné limity 

podľa kapitoly III a prílohy č. 5 smernice IED) pre 

jestvujúce veľké spaľovacie zariadenia (LCP) okrem 

tých, na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia 

od 1.01.2016 

Platnosť nových emisných limitov  pre  nové  spaľovacie 

zariadenia, ktoré  spoluspaľujú odpad  

od 7.01.2013 

Platnosť nových emisných limitov pre jestvujúce 

spaľovacie zariadenia, ktoré spoluspaľujú odpad 
od 1.01.2016 
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9. Základná správa o zariadení IPPC 

Integrované povoľovanie činností IED by malo účinne regulovať všetky významné 

prevádzkové stavy dotknutých zariadení, t.j. najmä začiatok činnosti (vrátane funkčných 

skúšok jednotlivých zariadení, skúšobnej prevádzky), prevádzkovanie (nábeh 

technológie, zmeny, technologická odstávka) a ukončenie činnosti (vrátane príslušných 

opatrení, napr. oznamovacej povinnosti, sanačných prác etc.).  

Začiatok a ukončenie činnosti IED predstavujú z hľadiska dokumentácie 

reálnych vplyvov prevádzkovania na životné prostredie dve významné možnosti 

pôsobenia regulátora na identifikáciu stavu znečistenia v lokalite zariadenia. 

Dokumentácia východiskového/konečného stavu, s predpokladom analýzy dátových 

charakteristík jednotlivých vzoriek ukazovateľov, vo forme správy, musí byť súčasťou 

žiadosti prevádzkovateľa o udelenie IP podľa § 4 odst. 1 písm. q) zákona IED pred 

prvou aktualizáciou povolenia pre zariadenie po 7.01.2014, s tým, že náležitosti stanoví 

vykonávací právny predpis.
52

  

Povinnosť prevádzkovateľa predložiť tzv. základnú správu stipuluje čl. 22 odst. 

2, veta druhá smernice IED, „pre určenie stavu pôdy a kontaminácie podzemných vôd, 

aby bolo možné vykonať kvantifikované porovnanie so stavom pri úplnom ukončení 

činnosti.“ Správa by mala poskytnúť informáciu pre vybrané zariadenia, v ktorých sa 

používajú, vyrábajú alebo sú z neho vypúšťané nebezpečné látky. Nebezpečné škodlivé 

látky a obzvlášť nebezpečné škodlivé látky sú definované v prílohe č. 1 zákona č. 

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), pričom tieto môžu 

kontaminovať útvary podzemných vôd a taktiež pôdne, resp. horninové prostredie.  

Podľa prílohy č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů je „schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při 

nebo po odstraňování“ jednou z taxatívne stanovených nebezpečných vlastností odpadu 

(kód H15). Nebezpečné škodlivé látky podľa terminológie zákona o vodách a prílohy č. 

1 tohto zákona sú nebezpečné látky a ďalšie látky alebo skupiny látok, ktoré v obdobnej 

miere vyvolávajú znepokojenie. Pojem „znepokojenia/úrovne obáv“ je prevzatý 

z európskej chemickej legislatívy (orig.: substances of very high concern - SHVC).  

____________________________ 

52 Spracovateľom správy môžu byť iba odborne spôsobilé osoby podľa § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických 

pracích.  V prípade absencie vykonávacieho predpisu, smernica IED uvádza minimálne náležitosti základnej správy – 

v čl. 22 odst. 2 písm. a) a písm. b): „informácie o súčasnom a v prípade dostupnosti i o minulom využití 

lokality...existujúce informácie o meraniach pôdy a podzemných vôd.“ 
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Definícia SHVC je v čl. 57 nariadenia ES č. 1907/2006 ("Nariadenie REACH") – sú to 

látky zaradené do prílohy XIV Nariadenia, klasifikované podľa svojich vlastností ako 

látky mutagénne, karcinogénne, poškodzujúce reprodukciu, bioakumulatívne, 

perzistentné, toxické etc. Pojem „nebezpečnosti“ vo vzťahu k vlastnostiam chemických 

látok je definovaný v čl. 3 nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení 

látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 

zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 ("Nariadenie CLP"): „Látka alebo zmes 

spĺňajúca kritériá týkajúce sa fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo 

nebezpečnosti pre životné prostredie, ktoré sú stanovené v častiach 2 až 5 prílohy I, je 

nebezpečná a klasifikuje sa podľa príslušných tried nebezpečnosti stanovených v 

uvedenej prílohe.“ 

Podľa § 5 odst. 1 písm. o zákona č. 350/2011 Sb.  o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) „nebezpečnou pro 

životní prostředí je látka nebo směs, která při vstupu do životního prostředí představuje 

nebo může představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek 

životního prostředí.“ 

V oblasti ochrany vôd, tzv. rámcová smernica 2008/105/ES o normách 

environmentálnej kvality v oblasti vodnej politiky, zmene a následnom zrušení smerníc 

Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a zmene 

smernice Európskeho  parlamentu a Rady 2000/60/ES ("Smernica WFD") diferencuje 

medzi tzv. prioritnými látkami, u ktorých je cieľom zníženie miery znečisťovania a tzv. 

prioritnými nebezpečnými látkami, u ktorých je cieľom zastaviť alebo postupne 

odstrániť emisie, vypúšťanie a úniky.  

Koncept nebezpečnosti látok vo vzťahu k životnému prostrediu v komunitárnom 

práve, vrátane kritérií ich klasifikácie však nie je vlastný iba právnym predpisom 

o chemických látkach, odpadoch alebo ochrane vôd.       Významným faktorom právnej 

regulácie nebezpečných látok vo vzťahu k životnému prostrediu sú medzinárodné 

zmluvy (napr. Štokholmská konvencia, Konvencia OSPAR – integrujúca Konvenciu 

z Oslo z r. 1972 a Parížsku Konvenciu z r. 1974) alebo činnosť medzinárodných 

organizácií (HELCOM – známa tiež ako Helsinská Komisia) etc. Vzhľadom na 

skutočnosť, že dokazovanie kauzálneho nexu medzi pôsobením chemickej látky 

a poškodením životného prostredia je objektívne problematické, vrátane zabezpečenia 
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naturálnej reštitúcie, zákonodárca uprednostňuje presadzovanie princípu predbežnej 

opatrnosti a prevencie.
53

  

Regulácia nebezpečných látok v súlade s princípom prevencie v zariadení IED 

môže byť predmetom konkrétnych podmienok povolenia IP, napr. podmienky 

vypúšťania odpadových vôd do kanalizácie (vrátane analýz na prítomnosť napr. pH, 

CHSKCr, v závislosti na zložení vstupujúcich odpadov - As, Ba, Be, Fe, Cd, Pb, Hg, Ni, 

Zn, Cu, Al, Crcelk., Cr
6+

,  kyanidy,  fenoly etc.), separácia kalov z procesu neutralizácie, 

zákaz zmiešavania odpadov, prevádzkovanie zariadenia na úpravu odpadov v súlade s § 

14 odst. 1 zákona o odpadoch, povinná vybavenosť zariadenia pre 

zabránenie/zachytenie v prípade úniku nebezpečných látok/odpadov, skladovanie 

chemických látok, prípravkov a/alebo odpadov používaných alebo vystupujúcich 

z technologického procesu etc.  Podľa odbornej literatúry uvedené podmienky sú 

všeobecnými opatreniami preventívnej povahy – v protiklade so špecifickými 

opatreniami, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť uskutočniť v prípade bezprostrednej 

hrozby vzniku ekologickej újmy.
54 

  

Prevádzkovanie činností IED a plnenie podmienok v súlade s povolením 

predstavuje liberačný dôvod oslobodenia od nákladov na nápravné opatrenia na 

odstránenie ekologickej újmy podľa § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb. 

o predchádzaní ekologickej újme a o jej náprave a o zmene niektorých zákonov, keďže 

prevádzkovateľ má objektívnu zodpovednosť za ekologickú újmu na prírodných 

zdrojoch.  

Dôvodom konceptu základnej správy ako zákonnej povinnosti je nepochybne 

skutočnosť, že práve kvalifikovaná analýza stavu vybraných zložiek životného 

prostredia, resp. významných receptorov znečistenia, v mieste a čase, môže prispieť 

k identifikácii, resp. k riadnej a včasnej náprave poškodenia životného prostredia. 

Správa vyhotovená odborne spôsobilou osobou, v súlade s § 3 zákona č. 62/1988 Sb. 

o geologických pracích, je druh dokumentu – odborného stanoviska, ako výsledku 

kvalifikovaného pozorovania geologických skutočností.
55

 Účinné zabezpečenie ochrany 

životného prostredia so zohľadnením ekonomických alebo technologických zvláštností 

____________________________ 

53 Pozri Reihlen,A.: Background information about EU hazard concept and EU approaches towards chemicals 

management, BEF 2011 
54 Pozri Stejskal,V.-Vícha,O., cit.d., str. 83 
55 Problematiku upravuje  vyhláška MŽP ČR č. 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci. 
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prevádzkového cyklu zariadenia IPPC však vyžaduje opatrenia. Smernica IED v čl. 16 

odst. 2 predpisuje minimálnu periodicitu monitoringu pôdy každých 10 rokov 

a podzemnej vody každých 5 rokov, s výnimkou, že „takéto monitorovanie vychádza zo 

systematického hodnotenia rizika kontaminácie.“ Povoľujúci úrad má pri určení 

monitoringu vychádzať zo záverov o BAT, pokiaľ pre daný prípad existujú. Smernica 

v predmetnom článku však zároveň nevylučuje právomoc príslušného orgánu určiť 

frekvenciu periodického monitorovania v povolení vydanom pre každé jednotlivé 

zariadenie, teda periodicitu menšiu. Zákon IED uvedenú matériu  upravuje v § 14 odst. 

8. Monitoring pôdy a podzemných vôd bude vychádzať z požiadaviek na štruktúru 

základnej správy ako bude uvedená vo vykonávacom právnom predpise. Základnú 

správu bude prevádzkovateľ predkladať povoľujúcemu úradu ako súčasť žiadosti o IP 

pre nové zariadenie, inak v rámci žiadosti pri príležitosti prvej zmeny, resp. aktualizácie 

podmienok IP.
56 

Cieľom základnej správy  podľa smernice IED je, aby v prípade ukončenia 

činností „lokalita po zohľadnení jej súčasného alebo schváleného budúceho využívania 

nepredstavovala žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v 

dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody v dôsledku povolených činností a po 

zohľadnení podmienok týkajúcich sa lokality zariadenia.“
57 

 

Zákon IED (v súlade so smernicou) v § 15a anticipuje zohľadnenie „technickej 

uskutočniteľnosti“ a tiež charakteristiku stavu územia, kde je zariadenie umiestnené. 

Uvedené „zmäkčenie“ podmienok, resp. objektivizácia stavu znečistenia v mieste 

prevádzky zariadenia môže mať význam najmä v lokalitách, kde sú dlhodobo 

prevádzkované priemyselné činnosti viacerých prevádzkovateľov s podobným 

zameraním priemyselnej činnost alebo v ktorých sú identifikované tzv. staré ekologické 

záťaže, t.j. kontaminované miesta, ktorých pôvodca neexistuje alebo nie je známy.  

Podľa časového harmonogramu účinnosti podmienky základnej správy je možné 

rozdeliť zariadenia IED na 3 kategórie: 

1. Pre jestvujúce zariadenia povolené podľa prílohy I smernice IPPC, pred 

účinnosťou  smernice  IED,  čl.  82  odst. 1 smernice  predpokladá  záväzný  termín 

____________________________ 

56 Podkladom pre vypracovanie základnej správy budú vybrané vykonávacie predpisy, najmä: vyhláška č. 450/2005 

Sb. o nakládání se závadnými látkami a o náležitostech havarijního plánu, vyhláška č. 17/2009 Sb., o zajišťování a 

nápravě ekologické újmy na půdě, nařízení vlády č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a 

bližších podmínkách finančního zajištění, a taktiež metodické pokyny MŽP ČR. 
57  Čl. 22 odst. 4 IED 
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implementácie čl. 22 vo vzťahu k týmto zariadeniam k 7.01.2014, a teda povinnosť 

predložiť základnú správu pri prvej aktualizácii/zmene IP plynie prevádzkovateľovi od 

tohto termínu.  

2. Pre jestvujúce zariadenia, ktoré neboli uvedené v prílohe I smernice IPPC, avšak 

boli zaradené medzi nové povoľované činnosti podľa prílohy I v smernici IED,  čl. 82 

odst. 1 smernice predpokladá záväzný termín implementácie čl. 22 vo vzťahu k týmto 

zariadeniam k 7.07.2015, a teda povinnosť predložiť základnú správu pri prvej 

aktualizácii/zmene IP plynie prevádzkovateľovi od tohto termínu.  

3. Prevádzkovatelia nových zariadení musia predložiť základnú správu ako súčasť 

žiadosti o IP podľa § 4a odst. 1 zákona IED.  

Okrem ad hoc povinností predloženia základnej správy ukladá zákon 

prevádzkovateľom aj kontinuálne povinnosti. Smernica IED v čl. 14 odst. 1 písm. d ) 

ukladá prevádzkovateľovi povinnosť „predkladať príslušnému orgánu pravidelne a 

aspoň jedenkrát ročne“ informácie na základe výsledkov monitorovania emisií/alebo 

zhrnutie výsledkov monitorovania emisií, pokiaľ sú stanovené iné hraničné hodnoty 

emisií ako podľa BAT, a ďalšie požadované údaje, a to za účelom „overenia súladu s 

podmienkami povolenia.“ V zákone IED je uvedená povinnosť obsiahnutá v ustanovení 

§ 13 odst. 4 písmeno k). 
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10. Správne delikty prevádzkovateľov zariadení IPPC a ich zodpovednosť za    

 újmu a škodu 

 

10.1. Povaha správnych deliktov prevádzkovateľa IPPC 

Smernica IED v čl. 79 požaduje, aby členské štáty určili sankcie za porušenie 

transponovaných ustanovení smernice, pričom tieto „musia byť účinné, primerané 

a odrádzajúce“. Túto požiadavku vo vzťahu k správnemu trestaniu pôvodná smernica 

IPPC neobsahuje, avšak obdobné ustanovenia sa nachádzajú v čl. 14 smernice 

1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri 

používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach 

(ang.: „VOC Solvents Emissions Directive“), v čl. 19 smernice 2000/76/EC o spaľovaní 

odpadu (ang.: „WI Directive“) a v čl. 16 smernice 2001/80/ES o obmedzení emisií 

určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (ang.: „LCP 

Directive“).  

Keďže v českom právnom poriadku nie je úprava správnych deliktov 

kodifikovaná, relevantná je úprava problematiky v zákone IED. Zodpovednosť za 

správne delikty právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie sa zakladá na 

objektívnom princípe, t.j. bez ohľadu na zavinenie. Zákonná úprava v § 38 odst. 1 však 

obsahuje liberačné ustanovenie, podľa ktorého „právnická osoba za správní delikt 

neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 

aby porušení právní povinnosti zabránila.“ Dôkazné bremeno v takom prípade nesie 

prevádzkovateľ. Zánik zodpovednosti prevádzkovateľa dopĺňa ustanovenie § 38 odst. 3 

zákona o fakultatívnom zastavení správneho konania, pokiaľ „jestliže provozovatel 

zařízení zajistil odstranění následků porušení povinnosti, přijal faktická opatření 

zamezující dalšímu trvání nebo obnově protiprávního stavu a uložení pokuty by 

vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti.“ Uplatnenie 

faktického zániku trestnosti prevádzkovateľa je však podmienené podaním návrhu zo 

strany prevádzkovateľa. 

Pojem „neprimeranej tvrdosti“ ako korektív správneho uváženia obsahuje napr. 

§ 125l odst. 3 vodného zákona, ktorý stanoví, že česká inšpekcia životného prostredia 

alebo obecný úrad obce s rozšírenou pôsobnosťou môžu na návrh rozhodnúť o zastavení 

konania, keď sa povinná osoba dobrovoľne pričinila o ostránenie následkov a prijala 

opatrenia proti  ďalšiemu znečisťovaniu alebo ohrozovaniu povrchových alebo 

podzemných vôd „a uložení pokuty by vzhledem k nákladům na učiněná opatření vedlo 
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k nepřiměřené tvrdosti.“  V porovnaní s dikciou zákona IED je tu však potrebné 

splniť kumulatívne stanovené podmienky, naviac páchateľ správneho deliktu sa musí 

„dobrovoľne pričiniť o odstránenie následkov.“ 

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie v súlade s IP, 

spolupracovať so správnym úradom pri kontrole podmienok IP,  predkladať úradu 

každoročne v elektronickej podobe správu o plnení podmienok IP, bezodkladne 

ohlasovať úradu havarijné situácie a úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia. 

Vlastný výkon kontroly zariadení IED je okrem povoľujúceho úradu, najmä 

v pôsobnosti Českej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „ČIŽP“). Zákon IED v § 

34 ustanovuje pôsobnosť ČIŽP, ktorá je špecializovaným správnym úradom 

a organizačnou zložkou štátu. Bola zriadená zákonom č. 282/1991 Sb. o České inspekci 

životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, jej kompetencie v ochrane 

životného prostredia sú však upravené v rámci viacerých zložkových zákonov, napr. 

výkon dozoru podľa § 112 zákona o vodách, kontrolné a sankčné právomoci podľa § 76 

zákona o odpadoch, opatrenia na nápravu a konania vo veciach správnych deliktov (tiež 

v rámci tzv. delenej príslušnosti v konaní o uložení pokuty s obecným úradom obce 

s rozšírenou pôsobnosťou) podľa zákona o ochrane ovzdušia etc. V oblasti správneho 

trestania v režime IED inšpekcia kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľov, môže 

obmedziť alebo zastaviť prevádzku zariadenia/časti zariadenia a rozhoduje o správnych 

deliktoch.  

Správne delikty prejednáva v prvom stupni inšpekcia alebo krajský úrad (v 

závislosti od toho, ktorý orgán začal konanie ako prvý), ministerstvo prejednáva delikty 

s medzinárodným prvkom - v prípade možného ohrozenia životného prostredia 

dotknutého štátu. Platí však základná premisa, že hlavnou kompetenciou ČIŽP je 

kontrolná činnosťa krajský úrad realizuje svoju právomoc najmä v procese 

povoľovania. 

Pokuty za správne delikty uložené inšpekciou a Krajskou hygienickou stanicou 

vyberá a vymáha miestne príslušný colný úrad, príjem z pokút uložených ČIŽP alebo 

KHS je z 50% príjmom Štátneho fondu životného prostredia (SFŽP) a z 50% príjmom 

kraja, na území ktorého sa zariadenie nachádza, príjem z pokút uložených krajským 

úradom je príjmom rozpočtu, 50% z tohto príjmu je účelovo viazaných na ochranu 

životného prostredia.   
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Prehľad deliktov prevádzkovateľov zariadení podľa zákona IED uvádza nasledujúca 

tabuľka:  

Ustanoveni

e zákona 

Skutková podstata správneho deliktu Sankcia 

§ 37 odst. 1 

písm. a) 

nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 16 odst. 1 písm. b) 

alebo d) 

 

 

 

 

 

 

 

do 2 000 000 Kč 

§ 37 odst. 1 

písm. b) 

uvedie v žiadosti podľa § 4 nesprávne údaje, ktoré môžu 

mať vplyv na vydanie integrovaného povolenia, 

§ 37 odst. 1 

písm. c) 

nepodá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v 

lehote stanovenej úradom podľa § 19a odst. 1. 

§ 37 odst. 1 

písm. d) 

neohlási úradu údaje o plnení podmienok integrovaného 

povolenia podľa § 16a odst. 1 alebo poskytne údaje 

neúplné či nesprávne, 

§ 37 odst. 1 

písm. e) 

nevedie evidenciu údajov pre ohlasovanie podľa § 16a 

odst. 2, 

§ 37 odst. 1 

písm. f) 

neprijme opatrenia k obmedzeniu dopadov na životné 

prostredie a k zamedzeniu ďalších mimoriadnych udalostí 

alebo havárií podľa § 16 odst. 1 písm. e) 

§ 37 odst. 1 

písm. g) 

neprijme opatrenia k zabezpečeniu nápravy stavu 

spôsobeného porušením záväzných podmienok prevádzky 

podľa § 16 odst. 1 písm. f). 

§ 37 odst. 2 neoznámi úradu prechod integrovaného povolenia podľa 

§ 17 

§ 37 odst. 3 neoznámi ministerstvu zmenu údajov uvedených v 

osvedčení o vykonaní zápisu do Zoznamu odborne 

spôsobilých osôb podľa § 6 odst. 8 

§ 37 odst. 4 prevádzkuje zariadenie bez platného integrovaného 

povolenia, bez právoplatného rozhodnutia o podstatnej 

zmene integrovaného povolenia alebo v rozpore s 

integrovaným povolením 

 

 

do 10 000 000 Kč § 37 odst. 5 nevykoná podľa § 19b odst. 1 alebo 2 opatrenia k náprave 

alebo neobmedzí alebo nezastaví prevádzku zariadenia 

alebo jeho časti podľa § 19b odst. 3, 4 alebo 5 

 

 

Informácie od prevádzkovateľa môžu byť podkladom pre iniciovanie výkonu kontroly 

zariadenia. Informačná povinnosť prevádzkovateľa je zostrená podmienkou v § 16 odst. 

1 písm. d) „neprodleně hlásit úřadu a inspekci všechny mimořádné události, havárie 

zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které 

mají závažné dopady na životní prostředí, a porušení závazných podmínek provozu 

stanovených v integrovaném povolení.“ Spôsob porušenia záväzných podmienok IP má 

priamy dosah na výšku sankcie, keďže napr.  neprijatie opatrenia k zabezpečeniu 

nápravy stavu spôsobeného porušením záväzných podmienok prevádzky ako adekvátnej 
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a včasnej reakcie prevádzkovateľa spadá pod ustanovenie § 37 odst. 1 písm. f) zákona 

IED s možnou výškou pokuty do 2 mil. Kč. Neprijatie nápravného opatrenia pri 

identifikácii porušenia podmienok IP alebo absencii takej identifikácie, následne 

spojené s ďalším prevádzkovaním zariadenia v rozpore s IP – teda faktická nečinnosť 

prevádzkovateľa vo vzťahu k ukončeniu protiprávneho stavu už napĺňa skutkovú 

podstatu podľa § 37 odst. 4 a odst. 5 s výškou pokuty do 10 mil. Kč. Pri udržiavaní 

protiprávneho stavu, teda deliktu trvajúceho, je problematické určenie behu lehôt pre 

uloženie pokuty. Trvajúcim deliktom sa zaoberal Najvyšší správny súd (ďalej len 

„NSS“) vo svojom rozsudku zo dňa 8.11.2007, kde konštatoval, že „ačkoli se trvající 

delikt (přestupek) posuzuje vždy jako jedno jednání a jeden skutek až do ukončení 

deliktního jednání, je třeba odlišit situaci, kdy je již v průběhu trvání deliktu (tj. dříve, 

než je protiprávní stav ukončen) uložena sankce. V takovém případě je, a to pouze z 

hlediska ukládání sankce, nutno trvající delikt považovat za ukončený... Pokud je však 

po uložení sankce protiprávní stav i nadále udržován a trvající delikt trvá dále, nejedná 

se z hlediska totožnosti skutku o skutek shodný, nýbrž o skutek nový, za který lze uložit 

další sankci.“
58

  

Pre začiatok behu objektívnej lehoty dôležitej pre zánik zodpovednosti za 

správny delikt je dôležité určenie, kedy došlo k ukončeniu protiprávneho jednania, resp. 

k odstráneniu protiprávneho stavu, ktorý toto jednanie vyvolalo. Určenie objektívneho 

začiatku porušenia povinností (objektívna lehota) a zistenie rozporu s IP správnym 

orgánom (subjektívna lehota) má vplyv na vyvodenie zodpovednosti a úvahu o výške 

pokuty. Začiatok subjektívnej lehoty je podmienený každým novým zistením o trvaní 

protiprávneho stavu. Pre zahájenie konania o pokute platí § 47 a nasl. zákona č. 

500/2004 Sb. SŘ. V zákone IED sú pravidlá behu objektívnej a subjektívnej lehoty 

zvlášť upravené v § 38 odst. 4, podľa ktorého „odpovědnost právnické osoby za správní 

delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1   

roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl 

spáchán.“
59

  

Od  trvajúceho  správneho  deliktu je  možné odlíšiť  pokračovanie v  správnom  delikte,  

____________________________ 

58 Čj. 9 As 40/2007–61. Pozri tiež rozsudok NSS zo dňa 12.06.2008 č. 3 As 15/2008-80. 
59 Obdobné prekluzívne ustanovenia, vrátane dĺžky lehôt, obsahuje napr. tiež v § 67 odst. 1 zákon o odpadoch a v § 

26 zákona o ochrane ovzdušia. Naopak, inú – prísnejšiu úpravu prekluzívnej lehoty obsahuje § 20 odst. 3 zákona č. 

167/2008 Sb. o predchádzaní ekologickej újme a o jej náprave a o zmene niektorých zákonov – dĺžka subjektívnej 

lehoty je 2 roky, objektívna lehota trvá 5 rokov. 
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analogicky s použitím § 116 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, „jednání, jehož 

jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou 

podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem 

provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.“  Za 

pokračovanie v správnom delikte sa dá označiť nedovolené vypúšťanie odpadových 

vôd.  

 

10.2.      Nové kritériá kontroly zariadenia IPPC 

Konanie o správnych deliktoch sa riadi zásadou oficiality. V prípade zistenia 

skutkových podstát definovaných zákonom má správny orgán právo aj povinnosť 

zahájiť správne konanie z vlastnej iniciatívy. Uplatňuje sa tiež zásada legality, podľa 

ktorej má správny orgán povinnosť stíhať všetky delikty o ktorých sa dozvie.
60

 

Identifikácia správneho deliktu v pôsobnosti zákona IED, okrem nesplnenia ohlasovacej 

povinnosti, sa uskutočňuje najmä prostredníctvom kontrolnej činnosti. Vlastný výkon 

kontroly v mieste prevádzky zariadenia zahŕňa tiež monitorovanie emisií, používaných 

techník a spôsobu riadenia prevádzky, kontrolu stavu dokumentácie a podkladov – 

preverenie či postupy a skutočnosti zaznamenané v prevádzkovej dokumentácii 

zodpovedajú skutkovému stavu  v súlade s požiadavkami právnych predpisov a/alebo 

iných rozhodnutí. Ustanovenie § 20b je transpozíciou čl. 3 odst. 22 smernice IED, 

stanovujúceho obsah pojmu environmentálnej inšpekcie (Čl. 23 smernice), ktorý je 

výsledkom rozšírených požiadaviek vo vzťahu k systematike a časnosti výkonu kontrol 

a monitoringu zariadení.
61

    

Zákon IED prináša novú, komplexnejšiu systematiku kontrolných činností. 

Kontrolná činnosť (s výnimkou mimoriadnych kontrol, ktoré sú zamerané na riešenie 

mimoriadnych situácií alebo prešetrenie sťažností) je určená tzv. plánom kontrol, 

vypracovaným pre kalendárny rok. Interval medzi kontrolami zariadenia závisí  od 

„systematického posuzování rizik v oblasti životního prostředí u dotčených zařízení, 

přičemž v případě zařízení představujících nejvyšší riziko nesmí být delší než 1 rok a v 

případě zařízení představujících nejnižší riziko delší než 3 roky.“
62 

 

____________________________ 

60 Pozri Sládeček, V.: cit.d., str. 183 a nasl. 
61 Kritéria environmentálnych inšpekcií sú obsiahnuté v Odporúčaní EP a Rady 2001/331/ES, ktorým sa stanovujú    

    minimálne kritériá pre inšpekcie životného prostredia v členských štátoch.  
62 § 26 odst. 5 zákona IED 
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Posudzovanie rizík je dané vážením viacerých kritérií, uvedených v § 20b odst. 6, o.i. aj 

„históriou dodržiavania podmienok IP.“  Prameňom posudzovania rizík je metodika 

IRAM (z anglického pojmu „Integrated Risk Assessment Method“), ktorá váhovým 

modelovaním vyhodnocuje tzv. kritériá vplyvu (orig.: impact criteria - IC) a výkon 

prevádzkovateľa (orig.:  operator performance - OPC). Kritériá vplyvu sú napr. emisie 

do ovzdušia, vôd, množstvo odpadov. Medzi kritériami výkonu prevádzkovateľa, 

ktorým sú priradené váhové faktory, sú napr. súlad s právnymi predpismi, životnosť 

zariadenia, ale aj relatívne neurčité pojmy, ktoré môžu byť determinované subjektívnym 

hodnotením kontrolného orgánu: environmentálna senzibilita alebo prístup 

prevádzkovateľa (orig.: attitude of operator).
63

  

Uvedené subjektivizovateľné kritériá však v § 20b odst. 6 zákona IED, ktorý 

taxatívne uvádza  kritériá posudzovania rizík, uvedené nie sú. Prevádzkovateľ má podľa 

§ 16a zákona IED povinnosť „předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok 

výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu 

plnění podmínek integrovaného povolení.“  

Ďalšie požadované údaje nie sú v právnom predpise definované, pravdepodobne tu 

zákon akcentuje najmä povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi z podmienok 

povolenia a rôznych doplňujúcich opatrení, v závislosti od prevádzkovanej  činnosti – 

napr. výsledky geodetického a geotechnického monitoringu, monitoringu prachových 

častíc pri terénnych úpravách s použitím vedľajších energetických produktov.  

V prípade plnenia ohlasovacích povinností podľa iných zákonov (napr. zákona o 

ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona) prostredníctvom integrovaného systému 

podľa § 4 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, postačuje uviesť odkaz na predmetný register.  

 

10.3.      Prevádzka zariadenia  IPPC vo vzťahu k haváriám a ekologickej újme 

Závažnosť porušenia podmienok IP nevyplýva iba z „administratívnych“ 

pochybení prevádzkovateľa zariadenia vyplývajúcich z nesúladu prevádzkovej 

dokumentácie  so  skutkovým  stavom,  ale  v  prípade   porušenia  a/alebo  ohrozenia 

____________________________ 

63 EU Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL): EasyTools – Risk Assessment    

    Guidance Book, 2012  
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dotknutých zložiek životného prostredia, tiež z miery jeho aktívnej účasti na náprave, 

resp. uvedení do pôvodného stavu. Deliktuálna spôsobilosť prevádzkovateľa nie je 

obmedzená iba ustanoveniami zákona IED, keďže podmienky IP obsahujú v duchu 

zákona taktiež nepriame odkazy na špeciálne právne predpisy, napr. v oblasti tzv. 

havarijnej pripravenosti. Podmienky IP môžu napr. obsahovať požiadavku nakladania 

s chemickými látkami a prípravkami podľa zákona č. 350/2011 Sb. o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), pričom 

v dôsledku nedodržania náležitých postupov môže dôjsť k ohrozeniu/porušeniu 

chráneného záujmu – závažnému úniku, a taktiež požiaru, výbuchu alebo inej havarijnej 

udalosti podľa zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.           

Predpokladané účinky takej havarijnej udalosti zahŕňajú  okrem poškodenia 

životného prostredia tiež dopad na životy a zdravie ľudí, hospodárskych zvierat a újmu 

na majetku (viď § 2 písm. e) zákona o prevencii závažných havárií).  V takom prípade 

bude postup prevádzkovateľa vo vzťahu k pôsobnosti jednotlivých špeciálnych 

právnych predpisov daný mierou ohrozenia/poškodenia jednotlivých chránených 

záujmov. Je potrebné zdôrazniť, že problematika priemyselných havárií nie je zahrnutá 

v pôsobnosti povoľujúceho úradu a orgánu dozoru podľa zákona IED. Definícia 

prevádzky podľa zákona o prevencii závažných havárií je naviac širšia v porovnaní s 

definíciou prevádzky IED. Zákon o prevencii závažných havárií pracuje v ustanovení § 

2 písm. a) s konceptom „objektu“, ktorý je definovaný  „ako celý prostor, popřípadě 

soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo 

více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností.“    

Iniciátorom mimoriadnej udalosti je vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálna 

situácia ako zdroj rizika (nebezpečenstva) definovanej v prílohe č. 1 zákona, pričom 

účinky a ich následná náprava nie sú primárne súvisiace s objektom ochrany právnych 

predpisov IED.  Havarijné postupy sú tak determinované predovšetkým pôsobením 

rizika vo vzťahu k objektom/skupine objektov alebo zariadení 

(technických/technologických jednotiek, vrátane potrubí, strojov etc.).  

Špecifický následok havárie na životné prostredie definuje zákon o prevencii 

závažných havárií  v prílohe č. 3 vo forme ekologickej újmy na „zvláště chráněných 

územích a územích soustavy NATURA 2000, vyhlášených pásmech ochrany vodních 

zdrojů a pásmech ochrany zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 
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ha,... ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha,... vodním toku o délce stejné 

nebo větší než 10 km, ...umělém nebo přirozeném útvaru povrchové vody, které nemají 

statut vodárenské nádrže... podle zvláštního právního předpisu, o rozloze dosahující 

nebo přesahující 1 ha.“ Spoločným menovateľom uvedeného následku je poškodenie 

špecifických objektov a to vo väčšom ako bežnom rozsahu.  

Ekologickou újmou podľa § 2 písm. a) zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů je „nepříznivá měřitelná 

změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit 

přímo nebo nepřímo“ na chránených druhoch voľne žijúcich živočíchov alebo voľne 

rastúcich rastlinách, prírodných stanoviskách, na vode (nepriaznivý účinok na 

ekologický, chemický/množstevný  stav vody alebo na jej ekologický potenciál) alebo 

pôde (priame alebo nepriame zavedenie látok, prípravkov, 

organizmov/mikroorganizmov na alebo pod zemský povrch). Táto môže byť podľa 

prílohy č. 1 k zákonu spôsobená tiež prevádzkovou činnosťou zariadení IED.  

Súčasťou záväzných podmienok prevádzky zariadenia sú podľa § 13 odst. 4 

zákona IED o.i. postupy a požiadavky na zabránenie emisiám do pôdy a podzemných 

vôd v súvislosti s vybranými nebezpečnými látkami, podmienky pre posúdenie 

dodržiavania emisných limitov, vrátane prípustného znečistenia povrchových 

a odpadových vôd.   

Vzhľadom na čiastočné prekrývanie vlastných objektov chráneného záujmu 

(podzemná a povrchová voda, pôda) zákona o ekologickej újme a zákona IED, ale aj 

ostatných objektov (voľne žijúcich vtákov a voľne rastúcich rastlín) je možné 

konštatovať, že stav „nepriaznivej zmeny“ alebo „zhoršenie funkcie“ prírodného zdroja 

môže byť priamym dôsledkom porušenia záväzných podmienok IP.  Tieto podmienky 

sú však primárne určené k vylúčeniu rizík možného znečisťovania v bezprostrednom 

vzťahu k prevádzkovanému zariadeniu, najmä prostredníctvom  ovplyvňovania 

používaných/dostupných techník. 

Ďalšou mimoriadnou udalosťou v prevádzke zariadenia IED s potenciálom 

spôsobiť ekologickú újmu je vodohospodárska havária v zmysle § 40 odst. 1 vodného 

zákona ako „mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod“, najmä vo forme úniku ropných látok, 

nebezpečných a zvlášť nebezpečných látok alebo škodlivých látok. V takom prípade 

postupuje prevádzkovateľ zariadenia (pôvodca havárie) v súlade s havarijným plánom, 



65 
 

ktorý je schvaľovaný ako súčasť rozhodnutia o IP, riadi sa tiež pokynmi vodoprávneho 

úradu a inšpekcie, prípadne tiež vnútropodnikovými organizačnými predpismi. 

Havarijné situácie sú zaznamenávané v prevádzkovom denníku spolu s uvedením 

dátumu vzniku a ďalšími informáciami ako napr. o spôsobe riešenia danej havárie.  

Podľa § 41 odst. 2 vodného zákona je prevádzkovateľ povinný vznik havárie 

bezodkladne hlásiť Hasičskému záchrannému zboru ČR alebo jednotkám požiarnej 

ochrany, Polícii ČR alebo správcovi povodia. Tieto orgány majú následne povinnosť 

o havárii informovať vodoprávny úrad a inšpekciu. Úrad alebo inšpekcia ukladajú 

prevádzkovateľovi/pôvodcovi škodlivého stavu opatrenia na nápravu.  

Opatrenia sú konkretizované vo vyhláške č. 450/2005 Sb.
64

 Prevádzkovateľ 

musí vykonať činnosti súvisiace s „bezprostredným odstránením príčin havárie“ 

(zabránenie úniku škodlivých látok – uzavretím ventilov, zaslepením potrubí, oprave 

nádrží, odčerpanie zvyšku škodlivých látok z poškodených obalov, cisterien etc.) 

a opatrenia k „zneškodňovaniu havárie“ (ohradzovaním a odstránením škodlivých látok 

zo zemského povrchu/horninového prostredia, zaslepením kanalizačných výpustí, 

odťažením kontaminovanej zeminy, sanačným čerpaním a i.). V danom prípade môže 

dôjsť ku kumulácii nápravných opatrení podľa zákona o ekologickej újme a podľa 

zákona IED, keďže podľa § 13 odst. 4 písm. g) sú súčasťou záväzných podmienok IP 

tiež „opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov.“ 

Domnievame sa, že sa podporne použijú ustanovenia lex specialis, tu predovšetkým 

vodného zákona, resp. citovaného vykonávacieho predpisu. 

Môže vyvstať otázka, ktorý právny predpis sa bude aplikovať v prípade 

konkurencie konaní vo vzťahu k prevádzkovateľovi zariadenia IED, t.j. keď príslušný 

orgán podľa zákona č. 167/2008 Sb. začal konanie o uložení nápravných opatrení v 

zmysle § 8 zákona. Vo vzťahu k zložkovým právnym predpisom sa jedná o dva zvláštne 

právne predpisy. Zákon IED obsahuje v § 19b autonómnu úpravu o uložení nápravných 

opatrení prevádzkovateľovi pri neplnení podmienok IP, t.j. z úradnej povinnosti, a tiež 

pre prípad, že hoci prevádzkovateľ neporušil povinnosti stanovené týmto zákonom 

alebo IP, nastanú „mimoriadne udalosti, havárie zariadenia alebo havarijné úniky 

znečisťujúcich látok do životného prostredia.“ Ustanovenie § 21 odst. 3 zákona č. 

167/2008 Sb. stipuluje  aplikačnú  prednosť  zákona  pri  ukladaní  preventívnych  alebo  

____________________________ 

64 Vyhláška č. 450/2005 Sb.  o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 

způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků   
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nápravných opatrení, avšak zároveň pripúšťa, že „příslušný správní orgán rozhodující o 

preventivních opatřeních nebo nápravných opatřeních podle zvláštního právního 

předpisu si může vyžádat vyjádření příslušného orgánu, zda jde o ekologickou újmu 

nebo její bezprostřední hrozbu.“ Rozhodnutia o preventívnych a nápravných 

opatreniach vydáva podľa § 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb. ČIŽP.  

V regulovaných zariadeniach ukladá v súlade s ustanovením § 19 zákona IED 

opatrenia na nápravu krajský úrad alebo inšpekcia. V rámci svojej príslušnosti, ako už 

bolo uvedené, vykonáva kontrolné kompetencie KHS. Zákon neobsahuje výslovné 

zmocnenie KHS uložiť tiež opatrenia na nápravu – vo vzťahu k ochrane zdravia. 

O plánovaných kontrolách, uložených pokutách a opatreniach sa orgány a úrad 

navzájom informujú. Pri uložení opatrení  na základe preskúmania záväzných 

podmienok IP vychádza úrad tiež z výsledkov monitoringu a z podnetov z kontrolnej 

činnosti. Hlavným kontrolným orgánom je inšpekcia. Postup inšpekcie ako vecne 

príslušného orgánu nevylučuje uloženie kumulatívnych nápravných opatrení, 

rozhodujúcim kritériom pre určenie predmetu nápravných opatrení bude povaha 

porušenia chráneného záujmu. Pôsobnosť úradu alebo inšpekcie ukladať opatrenia na 

nápravu sú dané dikciou ustanovenia § 19b odst. 1, t.j. skutočnosťou, že prevádzkovateľ 

zariadenia neplní povinnosti stanovené zákonom alebo IP. Záväzné podmienky IP, resp. 

prevádzkovanie zariadenia v rozpore s nimi, tak vytvárajú faktický obsahový podklad 

konania o porušení povinnosti, avšak zákon IED v § 19b odst. 2 umožňuje ukladať 

nápravné opatrenia tiež v prípade, že prevádzkovateľ neporušil povinnosti alebo 

podmienky IP „jedná-li se o mimořádné události, havárie zařízení nebo havarijní úniky 

znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na 

životní prostředí.“  Poznámka pod čiarou síce odkazuje na vybrané právne predpisy 

v možnom vzťahu k havarijným únikom, napr. k zákonu č. 59/2006 Sb., zákonu č. 

258/2000 Sb. a zákonu č. 254/2001 Sb., ale zákon č. 167/2008 Sb. výslovne neuvádza a 

podobne ani dôvodová správa neobsahuje zmienku o vzťahu predmetného ustanovenia 

k ekologickej újme. Domnievame sa však, že práve možnosť orgánu ukladať opatrenia 

vo vzťahu k mimoriadnym udalostiam smerujú priamo k náprave ekologickej újmy tam, 

kde ju zákon IED výslovne neumožňuje.  Ustanovenie je možné využiť v rámci riešenia 

situácií, keď je pôvodcom bezprostrednej hrozby alebo vzniku škody iný subjekt a 

prevádzkovateľ je iba nepriamym článkom príčinného reťazca, napr. havária/výbuch 

vozidla prepravujúceho nebezpečné chemické látky v blízkosti prevádzkového priestoru 
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zariadenia IED. Je ale potrebné zdôrazniť, že nápravné opatrenia podľa zákona č. 

167/2008 Sb. smerujú k obnove prírodných zdrojov a ich pôvodných funkcií, zatiaľ čo 

objektom nápravných opatrení podľa zákona IED je predovšetkým „obnova“ funkcií, 

resp. podmienok povolenia zariadenia, tieto opatrenia sú najmä 

technického/prevádzkového charakteru.  

Významnú úlohu vo vzťahu k vykonateľnosti nápravy má výška sankčného 

postihu. Počas doby trvania lehoty k opatreniam na nápravu sa podľa § 19b odst. 1 

zákona IED nepoužijú ustanovenia zákona o správnych deliktoch. Správny trest, vrátane 

možnosti obmedzenia alebo zastavenia prevádzky zariadenia sa má uložiť v prípade, že 

prevádzkovateľ nezabezpečil nápravu v danej lehote. 

 

10.4.      Trestná zodpovednosť pri prevádzkovaní činnosti IPPC 

Hoci zákon IED neobsahuje zvláštny odkaz na zákon č. 40/2009 Sb. trestní 

zákoník, prevádzkovateľ zariadenia môže naplniť niektoré vybrané skutkové podstaty, 

napr.  poškodenie a ohrozenie životného prostredia (§ 293), poškodenie a ohrozenie 

životného prostredia z nedbalosti (§ 294), neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 298) 

a v prípade vybraných činností IED tiež šírenie nákazlivej nemoci zvierat (§ 306). 

S výnimkou obecného ohrozenia sa jedná o trestnoprávne normy s  blanketnou 

dispozíciou s formuláciou, „kto v rozpore s iným právnym predpisom...“, t.z. odkazuje 

sa na právne predpisy, ktoré musí páchateľ primárne porušiť.  Pri poškodení a ohrození 

životného prostredia musí páchateľ spôsobiť poškodenie pôdy, vody, ovzdušia alebo 

inej zložky životného prostredia vo „väčšom rozsahu“ a na odstránenie následkov je 

potrebné vynaložiť náklady vo „veľkom rozsahu“.  

Podľa § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. sa za škodu veľkého rozsahu 

považuje „škoda dosahujúca najmenej čiastky 5 000 000 Kč.“ Za poškodenie alebo 

ohrozenie zložiek životného prostredia považuje trestní zákoník tiež  „provozování 

zařízení, ve kterém je prováděna nebezpečná činnost nebo v němž se skladují nebo 

používají nebezpečné látky či směsi, bez povolení podle jiného právního předpisu.“
65

  

Všetky vyššie uvedené skutkové podstaty, s výnimkou šírenia nákazlivej nemoci 

zvierat, predstavujú trestné činy, za ktoré je možné uložiť tresty a ochranné opatrenia 

právnickým  osobám  podľa  zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických  

____________________________ 

65 § 296 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestní zákoník 
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osob a řízení proti nim. Subjektom trestného činu podľa zákona č. 418/2011 Sb.  môže 

byť len právnická osoba, zákon sa teda nevzťahuje na trestnú zodpovednosť 

podnikateľov – fyzických osôb, ktorí môžu byť tiež povinnými alebo dobrovoľnými 

prevádzkovateľmi zariadení IED. Trestná zodpovednosť sa vzťahuje na právnych 

nástupcov právnickej osoby, jej štatutárne orgány, riadiacich pracovníkov a tiež na tzv. 

terciárne subjekty – zamestnancov alebo osoby v obdobnom postavení pri plnení 

pracovných povinností. Pri definovaní trestnosti právnickej osoby právna veda 

predpokladá splnenie zvláštnych omisívnych podmienok, keď štatutárne orgány 

právnickej osoby alebo iné osoby (vyššie uvedené) „neprovedli taková opatření, která 

měli provést podlej iného právního předpisu, nebo která  po nich lze spravedlivě 

požadovat, zejména neprovedli povinnou nebo potřebnou kontrolu ... anebo neučinili 

nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.“
66

  

Ustanovenie § 28 zákona č. 418/2011 Sb. rieši vzťah medzi trestným stíhaním 

a správnym konaním. Pokiaľ je proti právnickej osobe vedené trestné konanie, toto 

bráni, aby ten istý skutok prejednával príslušný orgán ako správny delikt (lis pendens). 

Zároveň platí prekážka právoplatne rozhodnutej veci (ne bis in idem), že trestné stíhanie 

proti právnickej osobe nemožno zahájiť a/alebo v ňom pokračovať, pokiaľ bolo o tom 

istom skutku vedené konanie, ktoré skončilo rozhodnutím o správnom delikte (a nebolo 

zrušené).  Podľa § 28 odst. 1 zákona č. 418/2011 Sb. však prekážka litispendencie 

nebráni tomu, aby správny orgán uložil nápravné opatrenie podľa iného právneho 

predpisu.  

Sankčný režim zákona IED pripúšťa okrem pokút aj zastavenie prevádzky 

zariadenia alebo jeho časti. Charakter sankcií podľa zákona č. 418/2011 Sb. samozrejme 

odzrkadľuje väčšiu mieru spoločenskej škodlivosti spáchaného činu, pričom o.i. pracuje 

s konceptom peňažitého trestu, zrušením právnickej osoby, ale aj so zákazom činnosti 

pre páchateľa/prevádzkovateľa (tento druh trestu postihuje činnosti, ktoré vyžadujú 

zvláštne povolenie, teda potenciálne aj činnosti IED).    Uvedená interpretácia je 

v súlade s koncepciou nedeliteľnosti princípov trestania za trestné činy a správne 

delikty, ktorá pod pojmem „trestné obvinenie“ podľa čl. 6 odst. 1 Európskej dohody 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd o práve na spravodlivý  proces subsumuje 

 

____________________________ 

66 Viď Fenyk, J. - Smejkal, L.: cit.d., str. 39-40 
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aj konanie o sankciách za priestupok alebo správny delikt. V právnom poriadku ČR je 

právo na spravodlivý proces obsiahnuté v čl. 36 odst. 1 a 4 Listiny základných práv 

a slobôd. V judikatúre Najvyššieho správneho súdu je vzájomné prelínanie trestného 

práva a trestanie správnych deliktov demonštrované napr. v rozsudku zo dňa 

31.10.2008, kde sa uvádza, že „kategorie správních deliktů je kategorií trestního práva 

v širším slova smyslu, tudíž se i pro správní delikty uplatní povinnost správního orgánu 

zkoumat nejen naplnění formálních znaků správního deliktu, ale také, zda jednání 

vykazuje daný stupeň společenské škodlivosti, tudíž materiální stránku správního 

deliktu.“
67 

   

10.5.      Občianskoprávna zodpovednosť pri prevádzkovaní činnosti IPPC 

Spôsobenie ekologickej újmy predstavuje iba jeden aspekt nedodržania 

povinnosti prevencie. Sprievodným znakom porušenia podmienok IP môže byť 

porušenie obecných zásad zodpovednosti za škodu, táto problematika je však v zákone 

IED upravená iba okrajovo.  V súvislosti so s účinkami znečistenia sa v § 2 písm. b) 

uvádza, že „může být škodlivé pro zdraví člověka nebo zvířat nebo může nepříznivě 

ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo může vést ke škodám na hmotném majetku.“ V 

zákone IPPC č. 76/2002 Sb., podľa znenia č. 85/2012 Sb. pred veľkou novelou, sa v § 

34 písm. b) vo vzťahu k oprávneniu inšpekcie uvádza, že táto „omezuje nebo zastavuje 

provoz zařízení nebo jeho části, pokud by jeho dalším provozem nastalo nebo hrozí 

závažné poškození životního prostředí nebo značné materiální škody.“     

Podľa úpravy obecnej zodpovednosti za škodu v § 415 zákona č. 40/1964 Sb. 

Občanský zákoník (ďalej len „OZ“) je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo 

ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Hradí sa skutočná 

škoda a ušlý zisk (§ 442 odst. 1 OZ) Základným predpokladom zodpovednosti za škodu 

je porušenie právnej povinnosti, t.j. jednanie v rozpore s objektívnym právom zo strany 

škodcu. Platí že „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti“ (§ 420 odst. 1 OZ), pričom preukazovanie okolností vylučujúcich 

protiprávnosť je na strane škodcu. Škoda môže byť spôsobená právnickou osobou alebo 

fyzickou osobou (vrátane podnikajúcej fyzickej osoby) alebo inými osobami, ktoré tieto  

pri  svojej  činnosti  použili.  Podľa  rozsudku  NS sp. zn. 25  Cdo  2231/2010  v  takom  

____________________________ 

67 Sp. zn. 7 Afs 27/2008-46 
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prípade ide o „vnitřní, účelový vztah k jednání právnické (fyzické) osoby, která tuto 

činnost provozuje, a ne o činnost, kterou by jednající osoba sledovala svůj osobní 

zájem.“ Občiansky zákonník rozlišuje medzi škodou na veci, na majetku a škodou na  

ľudskom zdraví. Z hľadiska prevádzkovania činností IED (a potenciálnej škody na 

životnom prostredí) za relevantné  môžeme označiť skutkové podstaty objektívnej 

deliktnej zodpovednosti, obsiahnuté vo vybraných ustanoveniach OZ: o škode 

spôsobenej prevádzkovou činnosťou (§ 420a OZ), o škode spôsobenej okolnosťami, 

ktoré majú pôvod v povahe prístroja (§ 421a OZ) a škode spôsobenej prevádzkou zvlášť 

nebezpečnou (§ 435 OZ).  

Škoda spôsobená prevádzkovou činnosťou je podľa OZ škoda spôsobená 

činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu alebo vecou; fyzikálnymi, chemickými, 

prípadne biologickými vplyvmi prevádzky na okolie; oprávneným vykonávaním alebo 

zabezpečením prác (teda aj kvalifikovaných činností), ktorými je spôsobená inému 

škoda na nehnuteľnosti alebo je mu podstatne sťažené alebo znemožnené užívanie 

nehnuteľnosti (napr. susedných pozemkov). Medzi znaky prevádzkovej činnosti patrí 

„sústavnosť“ a tiež skutočnosť, že je  organizovaná právnickou alebo fyzickou osobou 

(podnikateľom).68 
 Za prevádzku zvlášť nebezpečnú možno označiť činnosť/zariadenie, 

v ktorom sa nakladá napr. s chemickými látkami, výbušninami, teda prevádzky lomov, 

rafinérie, elektrárne, spaľovne a skládky nebezpečného odpadu.
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Pri všetkých uvedených typoch škody je hlavným faktorom zvláštna povaha 

prevádzkovej činnosti, prístroja alebo všeobecne veci. Pôvodca škody spôsobenej 

povahou prístroja nemá možnosť liberácie. Charakteristická pre škodové udalosti voči 

životnému prostrediu pri prevádzke IED je objektívna zodpovednosť za 

výsledok/ohrozenie, keď je zodpovednosť daná nezávisle na zavinení aj na 

protiprávnosti konania, a majiteľ/prevádzkovateľ nezodpovedá za jednanie, ale za 

výsledok/ohrozenie.
70

  Podľa úpravy zodpovednosti za škodu v OZ je možné 

postupovať, keď sa jedná o veci v právnom zmysle a tieto sú predmetom vlastníctva.  

Medzi zložky životného prostredia v zmysle § 2 zákona č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí   zaraďujeme   predovšetkým  ovzdušie,  vodu,   horniny,   pôdu,   ekosystémy  

____________________________ 

68 Pozri napr. rozsudok NS sp. zn. 25 Cdo 2006/2007  
69 Pozri Kobliha-Elischer: cit.d., str. 118-120 
70 Pozri Tichý, L.: K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze 

odpovědnosti advokáta za škodu, In: Bulletin advokacie, 1-2/2013 
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a energie. Podľa tradičnej interpretácie pojmu veci ako predmetu občianskoprávnych 

vzťahov je vec chápaná ako ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná 

sila.
71

 Nový občiansky zákonník (ďalej len „NOZ“) síce pojem veci významne rozširuje 

(napr. právo stavby ako vec nehnuteľná), avšak v prípade energií zachováva kontinuitu 

považujúc ich za veci hmotné.
72

 V zmysle vyššie uvedeného ovzdušie, ktoré je v § 2 

písm. a) zákona o ovzduší definované ako „vonkajšie ovzdušie v troposfére“ (teda v 

najnižšej vrstve zemskej atmosféry), ako verejný statok a teda vec určenú k obecnému 

užívaniu v zmysle platných verejnoprávnych predpisov nie je možné označiť za 

predmet vlastníctva. Ako predmet vlastníctva sui generis, v jazyku nového občianskeho 

zákonníka „právo prehlásené za vec“ alebo nehmotný statok bude možné označiť 

emisnú povolenku, ktorú § 2 písm. t) zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  definuje ako „inú majetkovú 

hodnotu“.    

Autori nového občianskeho zákonníka však vo všeobecnosti deklarujú rešpekt 

voči zákonnej úprave „verejnoprávneho rázu“, ktorú nemožno „meniť predpisom 

súkromného práva.“
73

  

Pre právnu úpravu statusu vôd je rozhodujúci koncept § 3 odst. 1 zákona č. 254/2001 

Sb. podľa ktorého „povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou 

součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují.“ Výnimkou 

sú výťažky z prírodných liečivých zdrojov (peloidy ako rašelina alebo bahno – tieto je 

však potrebné priradiť skôr k pôde) alebo z prírodných zdrojov minerálnej vody (teda aj 

podzemná voda), ktoré sa odňatím zo zdroja stávajú predmetom vlastníctva.
74

  

Horniny ako zložku životného prostredia právne predpisy ČR bližšie nedefinujú, 

podľa akademickej literatúry je to „seskupení určitého společenství nerostů n. jediného 

nerostu do geol. tělesa“
75  

Za nerasty považuje zákon č. 44/1988 Sb. horní zákon v § 2 odst. 1 „tuhé, 

kapalné a plynné části zemské kůry“, pričom zvlášť vymedzené nerasty (tzv. vyhradené 

nerasty) a ich ložiská sú podľa § 5 banského zákona vo vlastníctve ČR. Pre nevyhradené  

____________________________ 

71 Viď Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 8. Vydání, Praha 2003, str. 352 
72 Viď Důvodová zpráva, str. 124, (http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce -storage/files/2011/ 

Vladni_navrh_obcanskeho_zakoniku_2011_DZ.pdf)  tiež § 497 NOZ: „Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se 

obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.“ 
73 Viď Důvodová zpráva, str. 124 
74 § 4 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb. lázeňský zákon 
75  Viď: Kutinová, B. a kol.: Technický naučný slovník II, Praha 1982, str. 279 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce%20-storage/files/2011/
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nerasty, resp. ich ložiská platí, že v súlade s § 7 banského zákona sú súčasťou pozemku. 

Význam hornín (napr. žula, mramor, andezit, ropa, zemný plyn), resp. nerastov, 

podobne ako aj iných zložiek životného prostredia vo vzťahu k činnostiam IED je 

najmä v ich hospodárskej využiteľnosti, pričom je možné konštatovať, že až ich 

technickou extrakciou a následným technologickým spracovaním sa stávajú „súčasťou“ 

prevádzky. Inak zostávajú súčasťou prírodných štruktúr v podobe napr. horninového 

prostredia s možnou relevanciou z hľadiska účinkov ekologickej újmy.
76 

Pôdu označuje 

zákon č. 167/2008 Sb. v § 2 písm. l) spolu s horninami za „prírodný zdroj“, spolu 

s voľne rastúcimi rastlinami a voľne žijúcimi živočíchmi je právny režim ich možného  

ohrozenia a spôsobenia škody ako újmy daný.  

V zmysle § 2 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k 

půdě a jinému zemědělskému majetku je vlastník pozemkov vlastníkom porastov na 

ňom vzrastlých; vlastnícke právo k iným ako trvalým porastom je možné zmluvne 

dohodnúť inak.  

Platí ustanovenie § 21 odst. 6 zákona č. 167/2008 Sb., že „podle obecných 

předpisů o odpovědnosti za škodu se nepostupuje, pokud je v důsledku nápravy 

ekologické újmy podle tohoto zákona nahrazena i škoda na majetku.“ Uvedené 

ustanovenie je však možné použiť výhradne na zložky životného prostredia, ktoré môžu 

byť predmetom vlastníctva (napr. rastliny ako súčasť pozemku podľa § 120 OZ aj § 507 

NOZ), nie na podzemné a povrchové vody.    

Dôvodová správa k NOZ sa deklaratívne dištancuje od „primitivního 

materialismu, podle něhož se poškozenému hradí výlučně škoda majetková“
77

 Podľa 

novej úpravy (v § 2896) budú vylúčené niektoré zmluvné dojednania vo vzťahu 

k náhrade újmy a to najmä vo vzťahu k vzdaniu sa tohto nároku do budúcnosti. V 

porovnaní s ustanovením§ 574 odst. 2 platného občianskeho zákonníka je však táto 

možnosť limitovaná na škodu spôsobenú úmyselne, z hrubej nedbanlivosti alebo na 

prirodzených právach človeka.   

Zjednodušením prešla úprava škody spôsobenej prevádzkovou činnosťou. Podľa 

§ 2924 NOZ ten „kdo provozuje  závod nebo  jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti,  

____________________________ 

76  Zákon č. 85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů      

     -  v § 2 písm. d) popisuje horninové prostredie ako súčasť úložného komplexu pri ukladaní oxidu uhličitého s    

     vplyvom na integritu a bezpečnosť. Nariadenie č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a   

     bližších podmínkách finančního zajištění - obsahuje v prílohe č. 2 požiadavku popisu možného znečistenia   

     horninového prostredia a podzemných vôd ako súčasť podrobného hodnotenia rizík. 
77 Viď Důvodová zpráva, str. 563 
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nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí 

při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že 

vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.“ 

Kritérium starostlivosti, ktorú je možné rozumne požadovať nie je dané iba zmluvnými 

požiadavkami alebo právnymi predpismi, význam pri reakcii na škodovú udalosť má 

„vše co se v daném ohledu jeví s ohledem na povahu provozu jako racionální.“ 78
  

Predmetom dokazovania miery zodpovednosti prevádzkovateľa vo vzťahu 

k spôsobeniu škody a počas následného riešenia škodovej udalosti tak nemusí byť iba 

skutočnosť, že nedošlo k porušeniu podmienok platného rozhodnutia o IP, a teda 

dodržanie „zákonnosti“ prevádzkovania, ale aj ostatné skutočnosti, t.z. či 

konanie/nekonanie prevádzkovateľa/zamestnancov/zúčastnených osôb bolo opatrné 

a starostlivé a zodpovedalo obvyklej skúsenosti. Uvedené chápanie podmienok 

zodpovednosti na druhej strane môže prispieť k odstráneniu neprimeranej tvrdosti 

v dôsledku striktného a jednostranného výkladu požiadaviek právnych predpisov. 

Konečné slovo tu však pravdepodobne bude mať až judikatúra. Doterajšia úprava 

umožňovala liberáciu iba vzhľadom k neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nemala pôvod 

v prevádzke. Zbavenie sa zodpovednosti naopak neumožňuje škoda spôsobená 

prevádzkou zvlášť nebezpečnou. Škodu podľa § 2925 odst. 1 NOZ nahradí ten, „kdo 

provozuje závod nebo jiné zařízení zvlášť nebezpečné“, pričom prevádzka sa považuje 

za zvlášť nebezpečnú, „když se provozuje továrním způsobem nebo pokud se při něm 

výbušná nebo podobně nebezpečná látka používá nebo se s ní nakládá“, čo je 

vyvrátiteľná domnienka.  

Príčinou škody však musí byť „zdroj zvýšeného nebezpečenstva.“ Napriek tomu, 

že obecné predpoklady vzniku povinnosti nahradiť škodu majú tiež platiť pre 

nemajetkovú újmu, bude uvedené platiť najmä ako podporná úprava, pokiaľ špeciálne 

právne predpisy nestanovia inak, čo bude aktuálne napr. pri vzdaní sa práva na náhradu 

škody vzniknutej na pozemkoch. V zmysle § 2897 NOZ „vzdá-li se někdo práva 

domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku a je-li vzdání zapsáno do veřejného 

seznamu, působí to i proti pozdějším vlastníkům.“ Aj keď sa vďaka kodifikácii zásady 

superficies solo cedit predpokladá postupné splynutie oddeleného vlastníctva budov a  

pozemkov vo väčšine prípadov (s určitými výnimkami, napr. problematika vyhradených 

____________________________ 

78 Ibid., str. 572 
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nerastov na základe banského zákona), v prípade zariadenia IED po ukončení prevádzky 

na určitom mieste a prechodu tohto miesta z „verejnoprávneho“ do 

„súkromnoprávneho“ režimu, si prax pravdepodobne vyžiada dôslednejšiu úpravu vo 

zvláštnom zákone alebo judikatúru, ktorá identifikuje reťaz príčin a následkov vo 

vzťahu k možnej škode/újme na dotknutých pozemkoch.  
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11. Záver 

 

Cieľom diplomovej práce bolo poskytnúť prehľad o problematike integrovanej 

prevencie znečistenia, ochrany životného prostredia a povoľovania priemyselných 

činností, najmä vo vzťahu k aktuálnej smernici Európskeho parlamentu a Rady 

2010/75/ES z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a 

kontrola znečisťovania životného prostredia). 

Súčasťou textu bol pokus o preskúmanie vybraných pojmov ako napr. definície 

zariadenia IPPC a spojených činností, zmeny činnosti, emisných limitov a povinnosti 

prevádzkovateľa vypracovať základnú správu.  Zaoberal som sa tiež povahou správnych 

deliktov v prevádzke IPPC ako aj možnou zodpovednosťou prevádzkovateľa z pohľadu 

občianskeho práva a taktiež možným presahom zodpovednosti do oblasti práva 

trestného. Tu som sa pokúsil využiť  ustanovenia nových právnych predpisov, ktorých 

uplatňovanie a výklad bude v nasledujúcich rokoch nepochybne predmetom záujmu 

nielen prevádzkovateľov alebo odbornej verejnosti, ale tiež objektom judikatúry. 

V uvedenej súvislosti je možné spomenúť najmä zákon č. 76/2012 Sb. o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci) v znení novely č. 69/2013 Sb., zákon 

č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a taktiež zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim. Pri vybraných  tematických okruhoch  bola časť 

textu venovaná komparácii právnej úpravy v ČR so slovenskou a nemeckou úpravou.  

Integrované povoľovanie je významným krokom k zabezpečeniu kvalitatívne vyššej 

ochrany životného prostredia v členských štátoch EÚ, pričom práve aktuálny vývoj, 

napr. v oblasti uplatňovania najlepších dostupných techník, ukazuje dôležitosť 

nastavenia objektívne porovnateľných kritérií ako aj primeranej aplikácie požiadaviek 

vo vzťahu k špecifikám zariadení. Presadzovanie  zásady „znečisťovateľ platí“ a zásady 

prevencie znečisťovania v rámci účinnej kontroly dotknutých priemyselných činností 

pokiaľ možno najbližšie pri zdroji znečistenia a zjednodušenie  postupov je 

predpokladom k postupnému približovaniu sa jednotlivých systémov ochrany životného 

prostredia v členských štátoch. Téma integrovaného povoľovania by si nepochybne 

zaslúžila podrobnejšie spracovanie nielen štruktúrnych pojmov vlastného procesu, 

vrátane odborných stanovísk a judikatúry, ale aj vzťahov k ostatným oblastiam právnej 

úpravy, napr. posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) alebo stavebnému 
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právu. Uvedený komplexný prístup by však prekračoval rozsah a ambíciu diplomovej 

práce. Predmetom tejto práce preto bolo predovšetkým preskúmanie vybraných pojmov 

z aktuálnej právnej úpravy IPPC. 
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12.  Summary 

The topic of my thesis is „Integrated prevention of pollution and environment 

protection“ and its goal is to provide comprehensive overview about the current 

developments in legal regulation in Czech republic. Regulation of integrated prevention 

is based on Community law,  which represents main framework for environmental 

regulation of the main industrial activities. Among various legal measures which play 

decisive role in regulation of IPPC activities, there is most important one - Directive  

2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions 

(integrated pollution prevention and control), so called IED directive.    

I tried to make interpretation of essential concepts which are typical for this 

directive and subsequent changes in the field. IED directive was already transposed into 

the legal system of Czech republic. In accordance with the aim of implementation there 

were made several corrections and adjustments of current legal regulation, in order to 

enhance integrated approach of permitting authorities  giving priority to intervention at 

source.   

The thesis is divided into fourteen parts, including the introduction and the 

conlucion. When necessary, mainly with the purpose of broader topic examination, the 

subchapters are added. The first part gives an introduction to the subject of integrated 

pollution prevention and control, the next part is concerned with the definition of 

operation, operator and permitting procedure in Czech republic with specific 

comparison related to the legal regulation in Germany and Slovakia. In following 

chapters there is a description of some specific concepts from IED directive including 

baseline report, emission limit values and best available techniques and its role in 

permitting process. Final part of the thesis discuss the various aspects of liability 

(environmental, civil and criminal) potentialy resulting from unlawfull activities within 

IPPC installation. 

The thesis reflects the legal state as of March 2013. 
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Zoznam použitých skratiek: 

 

BAT   - Best available techniques (najlepšie dostupné techniky) 

BImSchG  - Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BREF   - BAT reference documents 

CENIA  - Česká informační agentura životního prostředí 

CLP   - Classification, Labelling and Packaging 

ČIŽP   - Česká inspekce životního prostředí 

ČR   - Česká republika 

DG   - Directorate General 

ECJ   - European Court of Justice 

EIA   - Environmental Impact Assessment 

EK   - Európska komisia 

ELV   - Emission Limit Values 

ES   - Európske spoločenstvá 

EÚ   - Európska únia 

HELCOM  - Helsinki Commission 

IC   - Impact Criteria 

IED   - Industrial Emmission Directive 

IEF   - Information Exchange Forum  

IP   - Integrované povolenie 

IPKZ   - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania 

IPPC   - Integrated Prevention and Pollution Control  

IRAM   - Integrated Risk Assessment Method 

KHS   - Krajská hygienická stanice 

KrW-/AbfG  - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz  

KU   - Krajský úřad 

LCP   - Large Combustion Plants 

MPO ČR  - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MV ČR  - Ministerstvo vnitra České republiky 

MZd ČR  - Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

MZe ČR  - Ministerstvo zemědělství České republiky 

MŽP ČR  - Ministerstvo životního prostředí České republiky 
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NOZ   - Nový Občanský zákoník 

NS   - Nejvyšší soud 

NSS   - Nejvyšší správní soud 

OPC   - Operator Performance 

OSPAR  - Oslo and Paris Convention 

OZ   - Občanský zákoník 

OZO   - Odborně způsobilá osoba 

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction      

   of Chemical Substances 

SFŽP   - Státní fond životního prostředí 

SHVC   - Substances of Very High Concern 

SR   - Slovenská republika 

SRN    - Spolková republika Nemecko 

SŘ   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

SŘS   - zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní 

TiO2   - Titanium Dioxide 

ÚS   - Ústavní soud 

VOC   - Volatile Organic Compounds 

WhG   - Wasserhaushaltsgesetz 

WID   - Waste Incineration Directive 
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Abstrakt: 

ABSTRAKT KOŠKA Peter: Integrovaná prevencia znečistenia a ochrana životného 

prostredia. [Diplomová práca] / Peter Koška. - Univerzita Karlova v Prahe. Právnická 

fakulta; Katedra práva životného prostredia. - Vedúci diplomovej práce : JUDr. Michal 

Sobotka, Ph.D., Praha : PrF UK, 2013. Práca sa zaoberá súčasnou právnou úpravou 

integrovanej prevencie a ochrany životného prostredia.  Analyzované sú zásady 

povoľovacieho procesu a kontroly činnosti dotknutých priemyselných prevádzok vo 

vzťahu k právnej úprave integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.  Časť práce je 

venovaná opisu tradičných inštitútov procesu integrovanej prevencie ako je prevádzka a 

priamo spojené činnosti, prevádzkovateľ, najlepšie dostupné techniky a emisné limity. 

Zároveň sú rozobraté niektoré nové pojmy ako základná správa a nové zásady kontroly 

prevádzkovanej činnosti zo strany povoľujúceho a kontrolného orgánu.  Záver práce je 

venovaný zodpovednosti prevádzkovateľa za správne delikty s možným presahom 

zodpovednosti do oblasti ekologickej újmy a zodpovednosti podľa zásad občianskeho a 

trestného práva. 

 

Abstract: 

ABSTRACT KOŠKA Peter: Integrated prevention of pollution and environment 

protection. [Graduation thesis] / Peter Koška – Charles University in Prague. Faculty of 

Law, Department of Environmental Law. – Head of the Graduation thesis: JUDr. 

Michal Sobotka, Ph.D., Prague: PrF UK, 2013. Graduation thesis is concerned with 

contemporary legal regulation of integrated prevention of pollution and environment 

protection. Principles of permitting process and control of industrial activities regulated 

by the law of integrated prevention are being analyzed. Part of text is devoted to the 

description of  traditional institutes such as the operation and directly associated 

activities, the operator, the best available techniques and emission limits. They are also 

discussed some new concepts of contemporary regulation such as baseline report and 

new principles of control from the point of view of permitting and inspection authority . 

The final part is devoted to the operator's liability for administrative offenses with 

possible overlapping responsibilities into the field of liability for environmental damage 

and liability under the principles of civil and criminal law. 

Kľúčové slová: integrovaná prevencia, smernica IED, prevádzkovateľ 

Key words: integrated prevention, industrial emissions directive, operator 



88 
 

Addendum: Prehľad nahradzovaných súhlasov podľa iných právnych predpisov    

    v  integrovanom povolení zariadenia IPPC 

 

1. V konaní podľa zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ďalej len „zákona 

o ovzduší“) nahrádza integrované povolenie správne akty podľa nasledovných 

ustanovení:   

a) § 11 odst. 2 písm. c) záväzné stanovisko pre stavbu a zmenu stavby 

stacionárneho 

zdroja uvedeného v prílohe č. 2 k zákonu; 

b) § 11 odst 2 písm. d) povolenie prevádzky stacionárneho zdroja uvedeného v 

prílohe č. 2 k zákonu. 

 

     Integrované povolenie nenahrádza nasledujúce správne akty zákona o ovzduší: 

a) stanovisko k politike územného rozvoja a zásadám územného rozvoja – podľa § 

11 odst. 1 písm. a) zákona;  

b) rozhodnutie o kvalifikácii typu stacionárneho zdroja využívajúceho technológiu, 

ktorá dosiaľ nebola na území ČR prevádzkovaná podľa § 11 odst. 1 písm. c) zákona;  

c) záväzné stanovisko k umiestneniu stacionárneho zdroja uvedeného v prílohe č. 2 

zákona. 

 

Záväzné podmienky pre prevádzku stacionárneho zdroja sú uvedené v § 12 odst. 4 

zákona o ovzduší.  Podmienky povolenia prevádzky podľa nového zákona o ovzduší 

integrujú niekoľko správnych aktov, ktoré boli podľa pôvodného znenia zákona č. 

86/2002 Sb. vydávané v oddelenom režime, na základe ustanovení § 17 odst. 1 písm. d) 

– povolenie k uvedeniu zvlášť veľkých, veľkých a stredných stacionárnych zdrojov 

do skúšobnej a trvalej  

prevádzky, § 17 odst. 2, § 5 odst. 10 - plán zavedenia zásad správnej poľnohospodárskej 

praxe, a § 11 odst. 1 písm. h) – povolenie pre zámery nových výrob a technológií  pri 

zvlášť veľkých, veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch, povolenie pre spaľovanie 

alebo spoluspaľovanie odpadu, povolenie zmien používaných palív, surovín alebo 

druhov odpadov a zmien využívania technologických zariadení zvlášť veľkých, veľkých 

a stredných stacionárnych zdrojov, určenie alebo sprísnenie určených emisných limitov, 

schválenie a povoľovanie zmien prevádzkového poriadku etc.  
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Zákon o ovzduší teda predpokladá vo vybraných prípadoch uskutočnenie 

spoločného konania v zmysle § 140 zákona č. 500/2004 Sb. SŘ, čo je v súlade 

s povoľovacou praxou podľa zákona o IED. 

  

2. V konaní vo vzťahu k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů (ďalej len „zákon o odpadoch“) nahrádza integrované povolenie správne 

akty podľa nasledovných ustanovení:  

a)  § 14 odst. 1 – súhlas k prevádzkovaniu zariadenia na využívanie, odstraňovanie, 

zber alebo výkup odpadov; 

b)  § 16 odst. 2 – súhlas k upusteniu od triedenia alebo oddeleného 

zhromažďovania,  

c)  § 16 odst. 3 – súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi; 

d)  § 12 odst. 6 – súhlas k zmiešavaniu nebezpečných odpadov navzájom alebo 

s ostatnými odpadmi, látkami alebo materiálmi; 

e)  § 48a písm. b), § 51 odst. 1 – čerpanie z viazaného účtu (rekultivácia a následná 

starostlivosť o skládku); 

f)  § 52 – stanovenie doby a trvania a podmienky starostlivosti o skládku. 

 

3. V konaniach vo vzťahu k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), (ďalej len „vodný zákon“) nahrádza integrované povolenie 

správne akty podľa    nasledovných ustanovení: 

a) § 8 odst. 1 – povolenie na nakladanie s vodami; 

b) § 12 odst. 1 – zmena alebo zrušenie povolenia na nakladanie s vodami; 

c)  § 16 odst. 1 – povolenie na vypúšťanie zvlášť nebezpečnej látky do kanalizácie; 

d) § 17 odst. 1 – súhlas pre stavby, zariadenia alebo činnosti, ku ktorým nie je 

potrebné povolenie poľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť vodné pomery; 

e) § 18 odst. 1 – vyjadrenie vodoprávneho úradu k stavbe/zariadeniu; 

f) § 36 – stanovenie minimálneho zostatkového prietoku vodoprávnym úradom 

(súčasť povolenia na nakladanie s vodami); 

g) § 37 – stanovenie minimálnej hladiny podzemnej vody (súčasť povolenia na 

nakladanie s vodami); 

h) § 39 odst. 2 písm. a) - schválenie plánu opatrení pre prípad havárie (havarijný 

plán). 
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4. V konaniach č. 254/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)   nahrádza 

integrované povolenie správne akty podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 18 odst. 3 – povolenie na vypúšťanie predčistených odpadových vôd do 

kanalizácie. Charakteristika vyčistených vôd však musí zodpovedať kanalizačnému 

poriadku v lokalite vypúšťania. 

 

5. V konaniach podľa 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) nahrádza integrované 

povolenie správne akty podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 37 – záväzné stanovisko pre stavby a činnosti v ochrannom pásme zdroja a na 

území kúpeľného miesta.  

 

6. V konaniach podľa zákona č. 166/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o 

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) nahrádza 

integrované povolenie správne akty podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 48 písm. l) - povolenie štátnej veterinárnej správy vydávané k prevádzke 

asanačného podniku  

b) § 56 – záväzný posudok orgánu veterinárnej správy, ktorý sa vydáva ako 

podklad v stavebnom konaní, pri ohlásení stavby a za účelom vydania kolaudačného 

súhlasu, ktorý sa týka stavieb a zariadení, určených k chovu zvierat, k zaobchádzaniu so 

živočíšnymi produktami a krmivami alebo k ukladaniu, zberu, zvozu, neškodnému 

odstraňovaniu a ďalšiemu spracovaniu vedľajších živočíšnych produktov, pokiaľ sú 

tieto činnosti vykonávané podnikateľským spôsobom, ako aj stavieb, ktoré budú 

používané ako útulok pre zvieratá.   

 

7. V konaniach podľa zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů nahrádza integrované povolenie správne akty 

podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 31 odst. 1 -  súhlas k prevádzkovaniu zdroja hluku, pri používaní ktorého nie je 

možné dodržať hygienické limity. Prioritne však orgán ochrany zdravia – krajská 
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hygienická stanica, môže v súlade s § 56 odst. 3 zákona o IED určiť záväzné  

podmienky prevádzky takéhoto zdroja. Vtedy sa súhlas podľa § 31 odst. 1 nevydáva. 

Postavenie orgánu ochrany verejného zdravia v procese povoľovania činnosti je 

opravené v § 35 zákona o IED, keď krajská hygienická stanica o.i. posudzuje žiadosť 

prevádzkovateľa v oblasti ochrany pred nepriaznivými účinkami hluku, vibrácií 

a neionizujúceho žiarenia a kontroluje plnenie záväzných podmienok, má oprávnenie 

obmedziť alebo zastaviť prevádzku zariadenia/časti zariadenia IED a tiež rozhoduje 

o správnych deliktoch. 

 

8. V konaniach podľa zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon) nahrádza integrované povolenie správne akty podľa 

nasledovných ustanovení: 

a) § 14 odst. 2 – rozhodnutie o odňatí pozemkov určených k plneniu funkcií lesa; 

b) § 16 odst. 1 – rozhodnutie o obmedzení využívania pozemkov pre plnenie 

funkcií lesa; 

c) 16 odst. 4 – rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o odňatí pozemku  

pre plnenie funkcií lesa alebo o obmedzení využívania pozemkov pre plnenie funkcií 

lesa.    

 

9. V konaniach podľa zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

nahrádza integrované povolenie správne akty podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 8 – povolenie k výrubu drevín; 

b) § 12 – súhlas k činnosti, ktorá by mohla znížiť krajinný ráz. 

 

10. V konaniach podľa zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu  nahrádza integrované povolenie správne akty podľa nasledovných ustanovení: 

a) § 7 odst. 2 a 3 – súhlas s návrhom na schválenie zadania stavby; 

b) § 8 odst. 3 – súhlas s odňatím pôdy z pôdneho fondu pri prácach spojených s 

geologickým a hydrogeologickým prieskumom a s budovaním, opravami a údržbou 

nadzemných a podzemných vedení trvajúcich viac ako 1 rok; 

c) § 9 odst. 1 a 6 – súhlas s odňatím pôdy z pôdneho fondu pre 

nepoľnohospodárske účely. 
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