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Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke změnám integrovaných 
povolení a provozních řádů skládek v souvislosti s úpravou množství 
materiálu používaného pro technické zabezpečení skládky na základě 
zákona č. 229/2014 Sb. 

Účinná právní úprava 

Podle § 45 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění účinném od 1. ledna 2015, může maximální celkové množství odpadů uložených na 
skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky dosahovat maximální výše 20 % 
celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce. Ohledně 
maximálního množství odpadu uloženého na skládku jako materiál pro technické zabezpečení 
skládky tedy došlo ke změně oproti právní úpravě v § 6 odst. 3 vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého toto množství může dosahovat nejvýše 25 % objemu všech odpadů uložených 
na skládce za každý kalendářní rok. 

Změna integrovaných povolení a provozních řádů skládek odpadů 

K případům, kdy výše uvedená změna dosud nebyla promítnuta do integrovaných povolení 
vydaných pro skládky odpadů podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, resp. do provozních řádů 
schválených v rámci dotčených integrovaných povolení, lze uvést následující.   

Předmětná povinnost ohledně maximálního množství odpadů uložených na skládku jako 
materiál pro technické zabezpečení skládky je takové povahy, že nevyžaduje specifikaci 
v rozhodnutí vydaném na základě zákona o integrované prevenci, a vyplývá tedy 
provozovatelům skládek přímo ze zákona o odpadech.  

Co se týče skládek v režimu zákona o integrované prevenci, je rovněž třeba vycházet 
z ustanovení § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci, podle kterého povinnosti vyplývající 
z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které integrované povolení 
nezahrnuje, zůstávají integrovaným povolením nedotčeny.  

Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 45 odst. 3 zákona o odpadech, podle kterého 
může maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické 
zabezpečení skládky bez poplatku dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů 
uložených na skládku v daném kalendářním roce, je přímo závazné i pro provozovatele 
skládek v režimu zákona o integrované prevenci, včetně případů, kdy integrované 
povolení, resp. v jeho rámci schválený provozní řád, dosud reflektuje dosavadní právní 
úpravu ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.  

Provedení změny integrovaného povolení 

Pro danou změnu zákona o odpadech je relevantní § 18 odst. 2 písm. c) zákona o integrované 
prevenci, podle kterého úřad vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení, 
vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního prostředí provedená na 
základě jiných právních předpisů, nebo jiná změna zvláštních právních předpisů, která 
může mít vliv na závazné podmínky provozu stanovené v integrovaném povolení.  

Krajský úřad je tedy povinen provést přezkum dotčených integrovaných povolení 
a v návaznosti na výsledky přezkumu vyzvat provozovatele k podání žádosti o změnu 
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integrovaného povolení podle § 19 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, jedná-li se 
podle jeho zjištění o podstatnou změnu v provozu zařízení, nebo zahájit řízení o změně 
integrovaného povolení z moci úřední (§ 19a odst. 3). Pravděpodobně lze mít za to, že 
předmětná změna ohledně stanovení maximálního celkového množství odpadů uložených na 
skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky sama o sobě nenaplňuje definici 
podstatné změny v § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.  

Za zajištění aktualizace integrovaných povolení v návaznosti na danou změnu zákona 
o odpadech nese odpovědnost krajský úřad, nicméně zákon o integrované prevenci v § 19a 
odst. 2 výslovně umožňuje, aby provozovatel zařízení za účelem uvedení integrovaného 
povolení do souladu s předmětným ustanovením § 45 odst. 3 zákona o odpadech sám podal 
žádost o změnu integrovaného povolení.  

Z hlediska právní jistoty provozovatelů skládek je nezbytné, aby dotčená integrovaná 
povolení byla neprodleně uvedena do souladu s příslušným ustanovením zákona 
o odpadech, pokud tak již nebylo učiněno. 

 

Vypracovaly: Odbor odpadů a odbor legislativní MŽP 

 

V Praze 11. 3. 2015 

 

 

 


