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Oddělení zajišťuje odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence a omezování 
znečištění (IPPC). Odbornou podporou se rozumí zpracovávání vyjádření k žádostem o vydání integro
vaného povolení a jejich změnám a účast na přezkumech organizovaných podle zákona o integrované 
prevenci. Oddělení zároveň spolupracuje na systému výměny informací o nejlepších dostupných techni
kách (BAT) v ČR a EU, včetně účasti na práci technických pracovních skupin. Na základě závěrů vědy, 
výzkumu a mezinárodní spolupráce provádí hodnocení dopadů regulace IPPC na regulované subjekty 
a životní prostředí ČR.

Další oblastí činnosti oddělení je poskytování informační podpory výkonu státní správy v oblasti posuzování 
vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) a spolupráce na vědeckých, odborných i popularizačních publikačních 
výstupech.

Hlavní aktivity oddělení:

• výkon činnosti odborně způsobilé osoby (OZO) dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
• odborná podpora výkonu státní správy v oblasti IPPC,
• výzkum a hodnocení v oblasti BAT,
• výměna informací o BAT, včetně činnosti národních a mezinárodních technických pracovních skupin,
• informační podpora výkonu státní správy v oblasti EIA/SEA,
• podpora výkonu státní správy při tvorbě legislativy pro oblast IPPC a EIA/SEA,
• provoz Národního informačního centra (helpdesku) REACH a CLP.

Hlavní výstupy oddělení:

• vyjádření odborně způsobilé osoby k žádostem o vydání integrovaného povolení a k jejich změnám,
• vyjádření k přezkumům organizovaným podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
• stanoviska v rámci odborné podpory výkonu státní správy v oblasti integrované prevence,
• odborné posudky podle zákona č. 76/2002 Sb.,
• výstupy z informačních systémů EIA/SEA,
• odpovědi na dotazy z helpdesku REACH/CLP.

Co se podařilo v roce 2018?
V roce 2018 jsme se nad rámec běžné činnosti odborně způsobilé osoby věnovali spolupráci s krajskými 
úřady na přezkumech organizovaných podle zákona o integrované prevenci, zejména pro chovy 
prasat a drůbeže a pro energetická zařízení. Jejich hlavním cílem je ověření souladu aktuálního stavu 
provozovaného zařízení se závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), a to nejen hodnocením 
provozní dokumentace poskytnuté provozovatelem, ale také provedením místního šetření přímo v daném 
zařízení.

Jaké jsou největší výzvy pro vaše oddělení v roce 2019?
Také v roce 2019 lze očekávat intenzivní spolupráci s krajskými úřady na přezkumech organizovaných 
podle zákona o integrované prevenci. Kromě zařízení z oblasti chovu prasat a drůbeže a energetiky se 
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budeme podílet na přezkumech integrovaných povolení pro zařízení v odvětví nakládání s odpady. Čekají 
nás také zkoušky odborné způsobilosti podle zákona o integrované prevenci, abychom posílili odborné 
zázemí našeho pracovního kolektivu.

Jaký je váš tým?
V našem oddělení spolupracuji v současné době s 8 kolegyněmi a kolegy. Náš tým tvoří několik zkušených 
pracovníků a je postupně doplňován o další členy. V roce 2019 plánujeme dokončit generační výměnu, aby 
mohli naši zkušení kolegové pomoci se zaškolováním nových adeptů na činnost odborně způsobilé osoby.

Jaké speciální nástroje pro práci používáte?
Při své práci vycházíme zejména z údajů uvedených v žádostech o vydání nebo změnu integrovaných 
povolení a specifických informací o nejlepších dostupných technikách uvedených v referenčních 
dokumentech o nejlepších dostupných technikách. Dále využíváme legislativní předpisy, které se týkají 
všech oblastí životního prostředí – ovzduší, voda, odpady, energie, chemické látky nebo havárie.

Jaké informační systémy souvisí s vaší prací?
V oblasti integrované prevence provozujeme pouze interní databázi, která slouží k evidenci zpracovávaných 
vyjádření k žádostem o vydání nebo změnu integrovaných povolení. Pro svou práci používáme rovněž 
informační systém IPPC provozovaný Ministerstvem životního prostředí a informační portál IPPC 
provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí provozujeme informační systém EIA a informační systém 
SEA, u nichž se podílíme také na jejich rozvoji.

Pro provoz Národního informačního centra (helpdesku) k evropské chemické legislativě REACH a CLP 
využíváme centrální resortní environmentální helpdesk EnviHELP.

Pracovníci oddělení odborné podpory na místním šetření v IPPC zařízení


