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Abstract: Evaluation of impact of implementation of EU Directive Industrial 

emissions to the Czech legal framework in the Czech chemical industry. The IPPC 

started in 1996 by Integrated Pollution Prevention and Control Directive 96/61/ES. The 

recast was prepared from 2007. New Industrial Emission Directive summarized 8 older 

Directives. The first cost estimate is that the implementation of IED to the Czech 

chemical industry in the Czech Republic will be tree times more expensive then cost for 

implementation IPPC Directive. 
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Problematikou hodnocení dopadů implementace směrnice EU o 

průmyslových emisích do českého právního řádu v chemickém průmyslu ČR se 

SCHP ČR zabýval na základě smlouvy s MPO v létě 2010. Jednalo se o první z 

řady studií motivovaných očekávanými dopady, které vyplývaly z průběhu 

příprav Směrnice o průmyslových emisích, která byla schválena Evropským 

parlamentem dne 7. července 2010. Na přípravě studie se podíleli členové 

výboru HSE SCHP ČR. 

V součinnosti se členy výboru HSE byla připravena metodika pro 

vyhodnocení dopadů nové směrnice a jejich porovnání s náklady na 

implementaci směrnice č. 96/63 ES o IPPC, která byla implementována 

prostřednictvím zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). 

Zvolená metoda plně vycházela ze snahy podchytit za obě období, tedy 

období cca 2003 (účinnost zákona č. 76/2002 Sb.) až VI/2010 a období 

VII/2010–2017, požadavky na investice a dopady do zaměstnanosti. Při 

vědomí, že se bude jednat především o dopady z již vydaných integrovaných 

povolení, realizace příloh nové směrnice – emise z velkých spalovacích 

zařízení, spalování odpadů a výroby titanové běloby. Konstatováno bylo, že 

dopady nemohou být úplné, pokud nejsou známy „závěry BAT“, tedy 

koncentrované výstupy z jednotlivých referenčních dokumentů o nejlepších 

dostupných technikách, platné pro celé území ES. 

V ČR provozuje 369 zařízení pro chemické výroby (kategorie 4) 141 
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výrobců. Na základě provedené analýzy a po dohodě se zadavatelem bylo 

osloveno 38 společností SCHP ČR. 

Do průzkumu se zapojilo 21 členských společností, jejichž představitelé 

odpověděli i za své 4 dceřiné společnosti. Zpracovány byly tedy podklady 25 

organizací, které na základě 102 integrovaných povolení provozují 145 zařízení 

kategorie 4 (39,3 %), 5 zařízení kategorie 1.1. (podniková energetika), 7 

zařízení kategorie 1.2. (rafinerie, 100 %) a 2 zařízení kategorie 5 – nakládání s 

odpady. 

 V minulém období od roku 2003 bylo proinvestováno u vybraného vzorku 

respondentů cca 8 mld. Kč. 

 Předpokládané investiční náklady do roku 2017 ve výši 24,6 miliard Kč, tj. 

cca 1 mld. €. Z toho 16,5 mld. Kč podniková energetika, 4 mld. Kč výroba 

chloru a louhu – membránové elektrolýzy Spolchemie a Spolana, 3,5 mld. 

Kč ostatní zařízení kategorie 4 a 0,6 mld. Kč rafinerie (kategorie 1.2.) a 

nakládání s odpady (kategorie 5). 

 Očekávané náklady jsou tedy cca 3 x vyšší.  

 Více než 2/3 nákladů by mělo být vynaloženo na inovace a výstavbu 

energetických zařízení v 5 společnostech (směrnice obsahuje přesné emisní 

limity). Náklady by bylo možné rozložit do delšího časového období s 

využitím derogací.  

 U úbytku pracovních míst přímá vazba na realizaci směrnice IPPC a IED 

není prokazatelná mimo ukončení provozu některých zařízení bez náhrady. 

V rozhodnutí podniků sehrává hlavní roli rentabilita jednotlivých výrob.  

 Námět pro prohloubení spolupráce mezi MPO a SCHP ČR, přes 100 

provozovatelů zařízení kategorie 4, převážně malé a střední podniky jsou 

zatím mimo SCHP ČR. 

 Navržené metodiky je možné využít při přípravě podkladů pro přípravu 

novely zákona (RIA). 
 

 

STRUČNÝ SOUHRN ZE ZÁVĚREČNÝCH DOPORUČENÍ 

 

Forma implementace směrnice IED do českého právního řádu 

Z výše uvedených důvodů se doporučuje implementovat směrnici o 

průmyslových emisích do českého právního řádu jako celek se zachováním 

struktury směrnice. Vyhnout se roztříštěné implementaci do jednotlivých 

složkových právních předpisů na ochranu životního prostředí.  

Integrovaný přístup k vybraným provozovatelům (největším 

znečišťovatelům) by se měl promítnut do národní legislativy. Jen tak lze využít 

dynamický model právní normy, umožňující kontinuální změny v návaznosti na 

změny „závěrů BAT“. Rovněž specifické emisní limity obsažené v přílohách by 

měly být součástí novely zákona o integrované prevenci. 

Akceptace tohoto doporučení může přispět nejen k výraznému snížení 

administrativní zátěže provozovatelů zařízení pracujících na základě 

integrovaných povolení, ale pozitivním způsobem může přispět i ke kvalitě 
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procesu povolování a jednodušší věcné kontrole ze strany státních orgánů i 

veřejnosti. Práce se „závěry BAT“ a veřejně dostupnými údaji v Integrovaném 

registru znečišťování a EPER umožňují zachování dynamiky vývoje a 

odbourání řady stávajících předpisů stanovujících specifické emisní limity v 

mnoha případech pouze pro jedno zařízení. Racionální přístup k implementaci 

IED by mohl umožnit omezení kontinuální úpravy národní environmentální 

legislativy a tím i snížení byrokratické zátěže. 
 

Systém výměny informací o BAT 

O konkurenceschopnosti českého průmyslu rozhodne využití systému 

výměny informací o BAT na úrovni EU i na úrovni národní, zejména pak 

zapojení odborníků do sevillského procesu přípravy BREF dokumentů pro 

jednotlivé kategorie výroby. Nezastupitelné místo má tento bod pro chemický 

průmysl, jehož zástupci se podílejí na práci 12 technických pracovních skupin. 

Jen v rámci tohoto procesu lze zachovat konkurenceschopnost zařízení, 

která v Evropě nepatří k těm největším. 
 

Uplatnění prvků flexibility 

Významným prvkem návrhu směrnice IED je možnost flexibility, se 

kterou správní úřad může stanovit pro konkrétní zdroj mezní hodnoty emisí. 
 

Uplatnění derogací pro velká spalovací zařízení 

Návrh směrnice IED umožňuje uplatnění derogace přísnějších emisních 

limitů pro velká spalovací zařízení od 1. 1. 2016 až na termín 2020 a v případě 

ukončení provozu zdroje a omezení jeho provozní doby na termín 2023. 

Možnost využití derogace by měla vycházet z dohody konkrétního 

provozovatele zdroje a kompetentního správního úřadu na základě posouzení 

historie zdroje, již realizovaných investičních opatření a jejich amortizace. 
 

Příprava přechodného národního plánu 

Při posuzování situace konkrétního zdroje a přípravy přechodného 

národního plánu ve smyslu článků 32–35 návrhu směrnice IED bude vhodné 

vycházet z nařízení vlády č. 372/2007 Sb. 
 

Využití podnětů z ekoauditu 

Implementace IED je rovněž výzvou pro dořešení dlouhodobě 

neřešených problémů, ze kterých zde lze uvést zejména skutečnost, že 

integrované povolení je povolení k provozu, a v České republice je požadováno 

jeho vydání již před vydáním stavebního povolení; příprava nové žádosti o 

povolení respektující IED by měla respektovat evropskou legislativu (vztah EIA 

a IPPC).  

Závěrem je nutné konstatovat, že k implementaci směrnice o 

průmyslových emisích a její realizaci je potřebné přistupovat tak, aby byla 

zachována integrovaná prevence jako moderní dynamický nástroj přispívající k 

udržitelnému rozvoji společnosti. 


