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PŘÍLOHA 1.5 
 
ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TĚŽKÝCH KOVŮ 
 
 
Technická a technologická opatření a dokumenty BREF 
 
K obecným zásadám omezování emisí těžkých kovů patří šetrné zacházení s materiály 
k zamezení prašnosti, dodržování technologické kázně a zamezení vedlejších úniků látek ne-
těsnostmi nebo chybnou manipulací. Toto se daří dodržovat u průmyslových zdrojů, nikoliv 
však u zdrojů v občanské sféře, kde zejména spalovací procesy v domácnostech jsou závaž-
ným zdrojem tuhých znečišťujících látek, na něž jsou vázány těžké kovy (nehledě již na 
značný podíl persistentních organických polutantů pocházejících z těchto zdrojů). Zlepšení 
situace lze očekávat nejen působením osvěty, ale zejména nastavením cenových parametrů 
paliv (resp. energií) používaných v domácnostech (zemní plyn, elektřina).  
 
Snížení emisí z domácích topenišť by mělo být jedním z cílů krajského programu pro omezo-
vání emisí. 
 
Opatření ke snížení nebo omezení emisí se obecně uvažují jako primární nebo sekundární, což 
platí i o emisích těžkých kovů. Základní nástroje těchto opatření jsou následující. 
 

Primární opatření: 
− substituce surovin či paliv 
− přechod na nízkoemisní technologie 
− odstavení a zrušení zařízení 

 
Sekundární opatření: 

− omezení fugitivních emisí 
− čištění odpadních plynů. 

 
Z primárních opatření jsou nejčastěji uplatňovány substituce paliv, což je efektivní cesta 
k omezení emisí zejména u malých zdrojů (proto je kladen důraz na plynofikaci). U středních 
a velkých zdrojů jsou pak především uplatňována opatření sekundární. V případě emisí těž-
kých kovů jsou primární opatření spočívající v náhradě kovů jinými hmotami nebo omezení 
objemu používaných kovů reálná a jsou fakticky uplatňována. Rovněž přechod na nízko-
emisní technologie lze u emisí těžkých kovů demonstrovat na příkladu výroby chloru a alká-
lií, kde technologii s použitím rtuťových elektrod lze nahradit technologií membránovou (bez 
rtuti).  
 
Volba účelného sekundárního opatření je determinována technickými a technologickými 
podmínkami, dostupností příslušného zařízení pro omezování emisí a ekonomickou rozvahou. 
Technologie vyhovující těmto kritériím jsou označovány jako nejlepší dostupné techniky - 
BAT (Best Available Technique) a zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci je definuje 
v §2 odst. f) takto: 
 

nejlepšími dostupnými technikami se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje 
použitých technologií a způsobů jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umož-
ňujícím jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení 
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za rozumných podmínek dostupné a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování ochrany ži-
votního prostředí jako celku. 

 
Pokud jde o zdroje znečišťování ovzduší spadající pod zákon 76/2002 Sb., je součástí stano-
vení závazných podmínek provozu dlen §14 odst. 3) i posouzení použití nejlepších dostup-
ných technik, a to podle kritérií uvedených v příloze 3 k tomuto zákonu. Hlediska pro určo-
vání nejlepších dostupných technik podle zmíněné přílohy jsou následující: 
 

1. Použití nízkoodpadové technologie. 
2. Použití látek méně nebezpečných. 
3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají 

v technologickém procesu,. případně zhodnocování a recyklace odpadu. 
4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny 

v průmyslovém měřítku. 
5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace. 
6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí. 
7. Datum uvedení nového nebo existujícího zařízení do provozu. 
8. Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky. Spotřeba a druh surovin (včetně 

vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost. 
9. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a 

rizik s nimi spojených na minimum. 
10. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí. 
11. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování 

zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi. 
 
Aby bylo možné legislativně naplnit ustanovení o výměně informací o nejlepších dostupných 
technikách, je v zákoně 76/2002 Sb. uveden systém výměny informací (§27), který zahrnuje: 
 

a) sledování vývoje nejlepších dostupných technik obsažených v dokumentech vydáva-
ných Evropskými společenstvími a sledování vývoje nejlepších dostupných technik 
v České republice, 

 
b) zajišťování autorizovaných překladů dokumentů Evropských společenství, jejich 

zveřejňování a výklad, 
 

c) předávání a zveřejňování informací o vývoji nejlepších dostupných technik a zveřejňo-
vání seznamu zařízení, 

 
− hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik podle hledisek uvedených ve výše 

zmíněné příloze č. 3 k zákonu o integrované prevenci, zejména v rámci: 
− podmínek stanovených v pravomocných integrovaných povoleních, 
− plnění ohlašovacích povinností (podle hlavy III zákona), 
− výsledků provedených kontrol, 

 
e) předávání výsledků hodnocení podle písmene d) příslušným správním úřadům a 

příslušným orgánům Evropských společenství. 
 
Systém výměny informací zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního 
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prostředí, kraji a agenturou zřízenou Ministerstvem životního prostředí podle §5 zákona 
76/2002 Sb. 
 
Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 
je stanoven nařízením vlády. V červnu 2003 bylo toto nařízení vlády připraveno v návrhu, 
který je uveden dále na konci této kapitoly. 
 
Dokumenty Evropských společenství, na něž se zákon 76/2002 Sb. odvolává, vydává Evrop-
ská kancelář IPPC1, a to na základě článku 16 směrnice 96/61/EC (tzv. směrnice IPPC), jež 
byla do českého právního řádu implementována. Dokumenty se nazývají BAT Reference Do-
cuments (BREF) a jsou postupně vydávány pro jednotlivé průmyslové sektory nebo technolo-
gie.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu sleduje vývoj v oblasti BREF a pořizuje překlady doku-
mentů, které jsou pak dostupné na zvláštních internetových stránkách ministerstva 
www.ippc.cz. Aktuální stav (červen 2003) ukazuje následující tabulka. 
 
 

Dokumenty BREF podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu 
(červen 2003) 

 
referenční dokumenty 

vydání (měsíc.rok) 
Průmyslové obory a pracovní skupiny 

průmyslové obory a pracovní skupiny 

originál překlad 

ostatní doku-
menty 

Výroba železa a oceli  BREF (12.01) BREF (03.00)   

Výroba cementu a vápna  BREF (12.01) BREF (03.00) metodický 
pokyn 

Výroba papíru a celulózy  BREF (12.01) BREF (07.00)   

Zpracování železných kovů  BREF (12.01) BREF (10.00) BREF(souhrn)

Výroba a zpracování neželezných kovů  BREF (12.01) BREF (05.00)   

Výroba skla  BREF (12.01) BREF (10.00)   

Chloralkalická chemie BREF (12.01) BREF (10.00)   

Výroba textilu  BREF (11.02) BREF (08.02)   

Koželužny  BREF (02.03) Studie   

Rafinerie BREF (02.03) BREF (12.01)   

Velkoobjemové organické chemikálie  BREF (02.03) BREF (02.02)   

Výroba polymerů      

Velkoobjemové plynné a kapalné anorganické 
chemikálie  

MR (12.01)    

Zkapalňování uhlí      

Výroba azbestu      

                                                           
1 Directorate General Joint Research Centre European Commission Edificio Expo, C/ Inca Garcilaso, s/n, 
E 41092 SEVILLA, Spain; http://eipccb.jrc.es 
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referenční dokumenty 
vydání (měsíc.rok) 

Výroba keramických materiálů     

Velkoobjemové pevné anorganické látky      

Čisté organické chemikálie      

Spalování nebezpečných odpadů      

Velká spalovací zařízení  D2 (03.03) BREF   

Nakládání s hlušinou - odpady z těžby  D2 (05.03)    

Ekonomické aspekty a vícesložkové vlivy  D1 (11.02)    

Povrchové úpravy kovů  MR (05.02)    

Jatka a zařízení na zneškodňování nebo zhodno-
cování zvířecích těl a živočišného odpadu  

D1 (01.03) D1 (03.02)   

Kovárny a slévárny  D1 (02.11)    

Speciální anorganické látky      

Spalovny komunálního odpadu  MR (12.01)    

Skládky      

Nakládání s ostatními odpady FD (02.03)    

Intenzivní chovy zvířat BREF (11.02) FD (10.02)   

Mlékárenský a potravinářský průmysl  D1 (04.02) D1 (04.02)   

Povrchová úprava s použitím rozpouštědel      

Průřezové dokumenty BREF :     

Chladící systémy  BREF (12.01) BREF (11.00)   

Monitorování emisí  BREF (11.02)  otázky 

Emise ze skládek  D1 (09.01)    

Nakládání s odpadními vodami a odpadními plyny BREF (02.03) BREF (02.02)   

Energetická účinnost     

 
V dokumentech BREF lze nalézt podrobné technické informace jak o příslušné procesní tech-
nologii, tak o technice omezování emisí. Dokumenty BREF jsou velmi obsáhlé a zpravidla 
čítají několik set stránek.  
 
Speciálně pro omezování emisí těžkých kovů byly popsány nejlepší dostupné techniky a sou-
středěny do přílohy č. III k protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování 
ovzduší přesahující hranice států (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, 
CLRTAP). Obsah této přílohy uvádí následující kapitola. 
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Nejlepší dostupné technické postupy pro omezování emisí (BAT) podle protokolu 
EHK/OSN o těžkých kovech  
 
 
Protokol o těžkých kovech doporučuje opatření k omezení emisí sledovaných látek a nejlepší 
dostupné techniky podle stavu poznatků k datu dokončení protokolů, tj. přibližně k r. 1998. 
Doporučení jsou shrnuta v příloze k protokolu č. III. Snahou autorského kolektivu přílohy 
bylo uvést alespoň přibližné náklady na zavedení technik BAT, což se podařilo jen částečně. 
Pro podmínky České republiky jsou ale tyto údaje méně významné, neboť v průběhu ekono-
mické transformace a restrukturalizace mnohých závodů jsou náklady na ekologická opatření 
součástí složitějších ekonomických kalkulů.  
 
Protokol o těžkých kovech doporučuje následující rámcová a obecná opatření ke snižování 
emisí: 
 

− aplikace nízkoemisních procesních technologií, zvláště v nových zařízeních 
 
− čištění odpadních plynů pomocí filtrů a dalších zařízení 
 
− změna nebo úprava a předúprava surovin, paliv nebo dalších vstupních materiálů 

(např. s nízkým obsahem těžkých kovů) 
 
− nejlepší postupy řízení preventivní údržby a celkového pořádku, včetně zavedení pri-

márních opatření k utěsnění jednotek, které produkují prach 
 
− opatření k racionálnímu užívání produktů s obsahem těžkých kovů nebo opatření ke 

zneškodnění produktů, např. když se stanou odpadem. 
 
Za důležitou součást procesu uplatňování opatření ke snižování emisí pokládá protokol dů-
sledný monitoring, a to jak uplatňovaných dílčích kroků, tak i skutečného obsahu těžkých 
kovů v emisích sledovaných zdrojů. 
 
V případech, kdy jsou emise kovů vázány na částice, mohou být kovy zachyceny v zařízeních 
na odlučování prachu. Protokol uvádí v tabulkách v příloze III následující účinnosti těchto 
zařízení na čištění plynu a pro odlučování rtuti zvlášť. 
 

Účinnost zařízení na čištění plynu 
vyjádřená v jednohodinových průměrných koncentracích prachu 

 
typ zařízení na čištění plynu koncentrace prachu po čištění [mg/ m3] 

textilní filtry < 10 
membránové filtry, < 1 
suché elektrostatické odlučovače < 50 
mokré elektrostatické odlučovače < 50 
vysoce účinné skrubry* < 50 
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Minimální předpokládaná účinnost zařízení na odlučování rtuti 
vyjádřená v jednohodinových průměrných koncentracích rtuti 

 
typ odlučovače rtuti koncentrace rtuti po čištění [mg/ m3] 

selenový filtr  < 0.01 
selenový skrubr < 0.2 
uhlíkový filtr < 0.01 
vstřikování uhlíku + odlučovač prachu < 0.05 
chloridový proces Odda Norzink < 0.1 
proces se sulfidem olova < 0.05 
thiosíranový proces Bolken < 0.1 

 
Dále uvádí protokol specifická opatření k omezení emisí, jež jsou uznávána jako BAT, a to 
v členění podle kategorií protokolu (viz kapitolu Požadavky protokolu …). Dále je uveden 
stručný přehled navrhovaných opatření a dostupné údaje o nákladech na opatření pro snížení 
emisí.  
 
 
Kategorie 1: spalovací zařízení s čistým jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW 
 
Opatření / technika BAT: 
− náhrada uhlí zemním plynem nebo palivy s nízkým obsahem kovů 
− paroplynné cykly při výrobě elektřiny 
− předúprava uhlí 
− aplikace postupů pro snižování emisí oxidů síry a dusíku. 
 
Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost snížení (%) náklady na potlačení emisí 
spalování topných olejů přechod na spalování plynu Cd, Pb: 100 % 

Hg: 70 - 80 % 
vysoce specifické pro daný 
případ 

spalování uhlí přechod z uhlí na paliva s nižšími 
emisemi těžkých kovů 

 
prach: 70-100 % 

vysoce specifické pro daný 
případ 

 elektrostatické odlučovače - (studená 
strana) 

Cd, Pb: > 90 % 
Hg: 10 - 40 % 

specifické investiční náklady 
5 - 10 USD / m3 odpadního 
plynu za hod. pro tok nad 
200 000 m3/h 

 mokré odsíření odplynů; viz pozn. (a) Cd, Pb: > 90 % 
Hg: 10 - 90 % 
viz pozn. (b) 

 

 textilní filtry Cd > 95, Pb:>99 Hg: 
10 - 60 % 

specifické investiční náklady 
8 - 10 USD / m3 odpadního 
plynu za hod pro tok nad 
200000 m3/h 

 
(a) účinnost odstraňování rtuti roste s podílem iontové formy rtuti. Zařízení selektivní katalytické redukce silně zaprášených 

plynů podporuje vznik dvojmocné rtuti. 
 
(b) toto opatření je primárně pro snížení emisí SO2. Snížení emisí těžkých kovů je vedlejším přínosem. (Specifické investice 

jsou 60 až 250 USD/kWel.) 
 
 
Kategorie 2: pražení či sintrování (aglomerace) kovových rud (včetně sulfidických) 
 
Opatření / technika BAT: 
− textilní filtry 
− elektrostatické odlučovače 
− vysokoúčinné skrubry 
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Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj 
závod typu: 

opatření omezující emise účinnost (%) * náklady ** 

aglomerační emise optimalizované aglomerace 
skrubry a EO 
textilní filtry  

asi 50 
> 90 
> 99 

n.a. 
n.a. 
n.a. 

peletizační EO & vápencový reaktor & textilní filtry 
skrubry 

> 99 
> 95 

n.a. 
n.a. 

vysoké pece 
-čištění plynů z 
vysokých pecí 

textilní filtr/ EO 
 
mokré skrubry 
mokré EO 

> 99 
 

> 99 
> 99 

EO: 0,24-1 $ / t  +++  
n.a. 
n.a. 

kyslíkové konvertory primární odprašování: mokré odlučovače / EO / 
textilní filtry 

> 99 
 

Suché EO> 2.25 $ /t *** 

BOF-kyslíkové 
konvertory 

sekundární odprašování: suché EO / textilní filtry > 97 textilní filtry: 0,26 $ /t *** 

fugitivní emise uzavřené pásové dopravníky, kapotáž, skrápění 
skladovaných surovin, čištění silnic / cest 

80 – 99 
 

n.a. 

 
Poznámky: 
 *   účinnost snížení koncentrace prachu 
 ** náklady na snížení emisí (celkové náklady v US dolarech) 
 ***  na 1 tunu vyrobené oceli 
 +++  na 1 tunu vyrobeného surového železa 
 n.a. údaje nejsou dostupné 

 
 
Kategorie 3: sekundární produkce železa nebo oceli 
 
Opatření / technika BAT: 
− textilní filtry 
− elektrostatické odlučovače 
− tavení šrotu v elektrických obloukových pecích. 
 
Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%) * náklady ** 
elektrické obloukové pece elektrostatický odlučovač 

 
textilní filtr 

> 99 
 

> 99,5 

 
 
textilní filtr: USD 24/t oceli 

 
Poznámky: 
* účinnost snížení prachu 
** celkové měrné náklady na snížení emisí prachu 
 
 
Kategorie 4: slévárny železných kovů 
 
Opatření / technika BAT: 
− instalace usazovacích komor 
− instalace odsávacích hubic 
− odsávání celé budovy 
 
 
Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%)* náklady ** 
elektrické obloukové pece elektrostatický odlučovač 

textilní filtry 
> 99 

> 99,5 
 
textilní filtry: 24 $ /t železa 

indukční pec textilní filtr / suchá absorbce + textilní filtr > 99 n.a. + 
kuplovna na odtah pode dveřmi: textilní filtr > 98 n.a. + 
studený vítr odtah nade dveřmi: 

textilní filtr + předodprášení 
textilní filtr + chemisorpce 

 
> 97 
> 99 

 
8 - 12 $ /t železa 
45 $ /t železa 
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emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%)* náklady ** 
kuplovna na předehřátý vítr  textilní filtr + předodprášení 

dezintegrátor / Venturiho skrubr 
> 99 
> 97 

23 $ /t železa 

 
Poznámky: 
 * účinnost snížení prachu 
** celkové měrné náklady na potlačení emisí prachu ($ = dolar USA) 
+  údaje nebyly dostupné 
 
 
Kategorie 5 a 6: primární a sekundární průmysl neželezných kovů 
 
Opatření / technika BAT: 
− snížení prašnosti při dolování 
− minimalizace velikosti výsypek 
− nepřímé vytápění pece 
− udržování rudy v suchém stavu (v maximální možné míře) 
− teplota plynu vstupujícího do kondenzátoru 10 - 20 °C nad rosným bodem 
− co nejnižší teplota na výstupu plynu 
− selenový filtr nebo skrubr na výstupu z kondenzátoru 
− ve vhodných případech aplikace textilních filtrů 
− sekundární produkce olova: tavení v krátké rotační peci nebo v šachtové peci, hořáky na kyslíkem 

obohacené palivo, použití textilních filtrů 
 
Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%) * náklady ** 
fugitivní emise odsávací hadice, izolace od ovzduší atd, čištění 

odpadních plynů textilními filtry 
> 99 n.a. +) 

pražení/ aglomerace aglomerace: EO+skrubr (před vedením do kontakt-
ního procesu výroby H2SO4) + textilní filtr pro kon-
cové plyny 

n.a. 7-10 $ / t H2SO4 

konvenční tavby 
(redukce ve vysokých 
pecích) 

šachtové pece: uzavřený typ/ účinné odsávání ot-
vorů výpustí (odpichovacích otvorů) + textilní filtr, 
kryté licí žlaby, dvojité zvony hlavy pecí 

n.a. n.a. 
 

tavící pece IS 
 

vysokoúčinné skrubry 
Venturiho skrubry 
dvouzvonové hlavy pecí 

> 95 
 

n.a. 

n.a. 
 
4 $ / t kovu  

tlakové loužení aplikace závisí na vlastnostech koncentrátu (na jeho 
loužitelnosti) 

> 99 specifické pro 
dané místo 

procesy přímého tavení a 
redukce 

procesy tavení, např.: Kivcet, Outokumpu, Mitsubishi n.a. n.a. 

 vsádkové tavící procesy, např. rotační konvertor 
dmýchaný shora, procesy Ausmelt, Isosmelt, QSL a 
Noranda 

Ausmelt: Pb:77,  
  Cd: 97 
QSL: Pb:92, 
  Cd:93 

provozní náklady 
pro proces QSL: 
60 $ / t Pb 

produkce olova krátké rotační pece: 
odsávací hubice v otvorech, textilní filtr, trubkový 
kondenzátor, hořáky na kyslíková paliva 

> 99,9 45 $ / t Pb 

produkce zinku tavící pece IS > 95 14 $ / t Zn 
 
Poznámky: 
 * účinnost snížení prachu 
** celkové měrné náklady na potlačení emisí prachu ($ = v dolarech USA) 
+) n.a. - údaje nebyly dostupné 
 
 
Kategorie 7: průmysl cementu 
 
Opatření / technika BAT: 
− omezení prašnosti ve všech fázích výroby (příprava, manipulace, doprava) 
− použití přídavných paliv za stanovených podmínek (spoluspalování odpadu) 
− textilní filtry 
− elektrostatické odlučovače 
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Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj omezující opatření účinnost ( % )*  náklady ** 
přímé emise z drtičů, mlýnů a suši-
ček suroviny 

textilní filtr Cd, Pb: > 95 n.a. +) 

přímé emise z rotačních pecí a z 
chladičů slínku 

elektrostatický odlučovač Cd, Pb: > 95 n.a. 

přímé emise z rotačních pecí adsorpce na uhlí  Hg: > 95 n.a. 
 
Poznámky: 
* účinnost snížení emisí prachu 
** celkové měrné náklady na snížení emisí  
+)  n.a. - údaje nebyly dostupné 
 
 
Kategorie 8: sklářský průmysl 
 
Opatření / technika BAT: 
− omezení prašnosti (míchání vsázky, únik z otvorů pecí, ofukování výrobků) 
− peletizace vsázky 
− vytápění elektrickým ohřevem 
− textilní filtry 
− elektrostatické odlučovače. 
 
Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%)*  náklady 
přímé emise textilní filtr  > 98 n.a. +) 
přímé emise EO  > 90 n.a. 
 
Poznámky: 
* účinnost snížení emisí prachu 
+)  n.a. - údaje nebyly dostupné 
 
 
Kategorie 9: průmysl výroby chloru a alkálií 
 
Opatření / technika BAT: 
− omezení difúze rtuti z elektrolyzérů do haly 
− optimalizace provozu elektrolyzérů 
− účinná údržba elektrolyzérů 
− čištění proudu vzduchu a vodíku 
− úplné odstranění emisí rtuti: zavedení membránového procesu. 
 
 
Kategorie 10 a 11: spalování odpadů 
 
Opatření / technika BAT: 
− textilní filtry 
− elektrostatické odlučovače ve spojení s mokrými systémy 
− strategické řízení odpadů (recyklace aj.). 
 
 



 10

Účinnosti některých opatření a jejich náklady: 
 

emisní zdroj opatření omezující emise účinnost (%)*  náklady ** 
kouřové plyny vysoce účinné skrubry Cd, Pb: > 98; Hg: asi 50 n.a. +) 
 elektrostatický odlučovač (3 sekce) Cd, Pb: > 80-90 10-20 $/ t odpadů 
 mokrý elektrostatický odlučovač (1 sekce) Cd, Pb: > 95-99 n.a. +) 
 textilní filtr Cd, Pb: > 95-99 15-30 $/ t odpadů 
 vstřikování uhlíku + textilní filtr Hg: > 85 asi 2-3 $/ t odpadů ++) 
 filtrace ložem uhlíku Hg: > 99 asi 50 $/ t odpadů ++) 
  
Poznámky: 
* účinnost snížení emisí prachu 
** celkové měrné náklady na potlačení emisí prachu (v $ - USD - dolarech USA) 
+)  n.a. - údaje nebyly dostupné 
++) údaj se týká provozních nákladů 
 
 
 
Návrh nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací 
o nejlepších dostupných technikách 
 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
č.  … /2003 Sb. 

ze dne ……….. 2003, 
 

o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách  
 
Vláda nařizuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o inte-
grovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), (dále jen „zákon“), 
k provedení § 27 odst. 3 zákona: 
 

§ 1 
Zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

 
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí (dále jen „inspekce“), kraji 
a příspěvkovou organizací zajišťující odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence 
podle § 5 zákona (dále jen „agentura“) systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách, jehož 
výstupy jsou součástí informačního systému přístupného prostřednictvím portálu veřejné správy1). 
 
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu zřizuje shromáždění odborníků s názvem Fórum pro výměnu informací 
o nejlepších dostupných technikách, do něhož jmenují zástupce Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo 
životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, inspekce, kraje a agentura, za účelem zabezpečení výměny infor-
mací o vývoji nejlepších dostupných technik a k přípravě jednotného postupu při jednáních v příslušných evrop-
ských orgánech, zejména v Evropském fóru pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách svoláva-
ném Evropskou komisí2) (dále jen „evropské fórum“) a evropských technických pracovních skupinách pro pří-
pravu dokumentů Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách (dále jen „evropské technické 
pracovní skupiny“).  
 
(3) Ministerstva uvedená v odstavci 1 zřizují v oblasti své působnosti stanovené zákonem technické pracovní 
skupiny.  
 

§ 2 
Rozsah systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 

 
(1) Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách podle § 1 odst. 2 plní tyto úkoly: 

                                                           
1) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. 
2) Čl. 16 odst. 2  Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. 
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a)  sjednocuje postup v rámci výměny informací o nejlepších dostupných technikách na úrovni Evrop-
ských společenství, zejména v Evropském fóru a evropských technických pracovních skupinách,  

b) sleduje a vyhodnocuje  činnost technických pracovních skupin, 
c) projednává odborné komentáře a odborné výklady k dokumentům Evropských společenství o nejlepších 

dostupných technikách, 
d) sleduje překlady dokumentů Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách, 
e) na základě sledování vývoje nejlepších dostupných technik vydává doporučení pro jejich aplikaci 

v procesu integrované prevence. 
 
(2) Technické pracovní skupiny podle § 1 odst. 3 zajišťují přípravu podkladů pro příslušnou evropskou technic-
kou pracovní skupinu, sledují vývoj nejlepších dostupných technik v příslušné oblasti v České republice a na 
úrovni Evropských společenství nebo mezinárodních organizací, připravují překlad a odborné korektury pře-
kladu příslušného dokumentu Evropských společenství o nejlepších dostupných technikách, návrh jeho odbor-
ného výkladu, komentáře a poskytování informací o vývoji nejlepších dostupných technik. Technické pracovní 
skupiny zabezpečují autorizaci překladů referenčních dokumentů Evropských společenství o nejlepších dostup-
ných technikách, zejména prostřednictvím posuzování jejich odborné úrovně a srozumitelnosti.  
 

§ 3 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, kraje, inspekce a 
agentura zveřejní na ústředním portálu výsledky hodnocení aplikace nejlepších dostupných technik v oblasti své 
působnosti stanovené zákonem a předají Ministerstvu životního prostředí tyto informace v listinné podobě nej-
později do 15. dubna běžného roku za předchozí kalendářní rok. Ministerstvo životního prostředí podkladů vyu-
žije pro souhrnné zpracování výsledků a jejich předávání podle § 29 písm. h) zákona. První výsledky hodnocení 
aplikace nejlepších dostupných technik budou za rok 2003 předány do 15. dubna 2004.  
  

§ 4 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
 
V Praze dne 13. ledna 2003 

Předseda vlády 
Ministr životního prostředí 

Ministr průmyslu a obchodu 
Ministr zemědělství 

 
 


