
NUT_Příloha č.8 – Vzor  kontrolního listu pro určování nejlepších dostupných technik 

Hledisko 1) Stanovisko OZO 2) Hodnocení 3) 

Použití nízkoodpadové technologie Bude plněno / Nebude plněno  

Použití látek méně nebezpečných Bude plněno / Nebude plněno  

Podpora využívání a recyklace látek, které 
vznikají nebo se používají v 
technologickém procesu, a případně 
využívání a recyklace odpadu 

Bude plněno / Nebude plněno  

Srovnatelné procesy, zařízení či provozní 
metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny 
v průmyslovém měřítku 

Bude plněno / Nebude plněno  

Technický pokrok Bude plněno / Nebude plněno  

Charakter, účinky a množství příslušných 
emisí 

Bude plněno / Nebude plněno  

Datum uvedení nových nebo existujících 
zařízení do provozu 

Bude plněno / Nebude plněno  

Doba potřebná k zavedení nejlepší 
dostupné techniky 

Bude plněno / Nebude plněno  

Spotřeba a druh surovin (včetně vody) 
používaných v technologickém procesu a 
energetická účinnost 

Bude plněno / Nebude plněno  

Požadavek prevence nebo omezení 
celkových dopadů emisí na životní 
prostředí a rizik s nimi spojeným 
na minimum 

Bude plněno / Nebude plněno  

Požadavek prevence havárií a 
minimalizace jejich následků pro životní 
prostředí 

Bude plněno / Nebude plněno  

Informace zveřejňované mezinárodními 
organizacemi 

Bude plněno / Nebude plněno  

 
Závěr 
 

4)  

1) Dle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) 

2) Dle § 6 zákona o integrované prevenci 
3) Hodnotitel OPPIK 
4) Závěrečné zhodnocení OZO obsahující jednoznačné stanovisko OZO zda technologie plní požadavky BAT.  

 

Podklady: 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)  
 
Závěry o BAT pro zpracování odpadu (PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1147 ze dne 
10. srpna 2018, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro zpracování odpadu) 
 
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment – zatím není český překlad 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT_Final_Draft1017.pdf 
 
Best Available Techniques (BAT) Reference Document on Waste Incineration – draft BREF WI 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_5_24-05-2017_web.pdf 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WT/WT_Final_Draft1017.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/WI/WI_5_24-05-2017_web.pdf


Poznámka: 

Odborně způsobila osoba „OZO“ dle § 6 zákona o integrované prevenci 

 (1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby nebo fyzické 
osoby ministerstvem k poskytování odborných vyjádření podle § 11, a to zapsáním do Seznamu 
odborně způsobilých osob podle odstavce 2. 

(2) Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo Ministerstvem zemědělství podle 
oblasti jejich působnosti zapíše s uvedením věcně vymezeného rozsahu odborné způsobilosti 
do Seznamu odborně způsobilých osob právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která prokáže 
způsobilost podle odstavců 3 a 4 (dále jen "odborně způsobilá osoba"). O provedení tohoto zápisu 
vydá ministerstvo odborně způsobilé osobě osvědčení. Seznam odborně způsobilých osob 
ministerstvo zveřejňuje ve Věstníku ministerstva a prostřednictvím informačního systému 
integrované prevence. Pokud fyzická nebo právnická osoba nebyla na základě žádosti podle 
odstavce 3 zapsána do Seznamu odborně způsobilých osob, ministerstvo ji o tom sdělením uvědomí 
do 15 dnů ode dne zjištění skutečnosti, na jejímž základě zápis nebyl proveden. 

(3) K žádosti fyzické nebo právnické osoby o zapsání do Seznamu odborně způsobilých osob musí být 
doloženy podklady, ze kterých vyplývá 

a) dostatečná odborná úroveň pro danou kategorii činnosti, zejména v oblasti integrované 
prevence a omezování znečištění a nejlepších dostupných technik, 

b) dostatečné technické, administrativní a organizační zázemí, 
c) nezbytný počet zaměstnanců s odbornou praxí, s odpovídajícím vysokoškolským vzděláním, 

znalostmi a schopnostmi, jde-li o právnickou osobu, nebo odborná praxe v oboru, odpovídající 
vysokoškolské vzdělání, znalosti a schopnosti, jde-li o fyzickou osobu, 

d) kategorie činností podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pro něž je žádáno o zápis do Seznamu 
odborně způsobilých osob, 

e) bezúhonnost fyzické osoby nebo zaměstnanců právnické osoby podle písmene c). 

(4) Fyzickou nebo právnickou osobu lze zapsat do Seznamu odborně způsobilých osob pouze 
ze předpokladu, že fyzická osoba nebo zaměstnanci právnické osoby uvedení v odstavci 3 písm. c) 
prokázali odborné znalosti z oblastí v působnosti tohoto zákona, zejména použití nejlepších 
dostupných technik, použití emisních limitů, používaných technik a jejich dopadů na životní 
prostředí, a rovněž znalostí právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí v rozsahu 
příslušných kategorií činností a souvisejících aspektů technické ochrany životního prostředí. Odborné 
znalosti jsou prokazovány zkouškou před příslušnou komisí složenou ze zástupců ministerstva, 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. 

(5) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství podle 
oblasti jejich působnosti vypracuje podrobnější požadavky na rozsah odborných znalostí, jejichž 
prokázání je podmínkou zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob, pro jednotlivé kategorie 
činností podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Tyto požadavky a jednotný zkušební řád ministerstvo 
zveřejní prostřednictvím informačního systému integrované prevence. 

(6) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s činností odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona. Bezúhonnost se 
prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce. Ministerstvo si za účelem 
doložení bezúhonnosti vyžádá podle jiného právního předpisu 34) výpis z evidence Rejstříku trestů; 
žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají 
v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. U cizinců je dokladem 
o bezúhonnosti obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé 
bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. Při 
uznání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, 
se postupuje podle zvláštního právního předpisu 35). 



(7) Odborně způsobilá osoba má povinnost vykonávat činnost, k níž je pověřena, tak, aby nedošlo 
ke střetu zájmů, nesmí zejména poskytovat vyjádření podle § 11 u zařízení, které sama provozuje 
nebo které provozuje osoba jí ovládaná nebo ji ovládající, nebo u zařízení, pro které se podílela 
na vypracování žádosti. 

(8) Odborně způsobilá osoba je povinna oznámit ministerstvu změnu údajů uvedených v osvědčení 
o provedení zápisu do Seznamu odborně způsobilých osob do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

------------------------------------------------------------------ 

34)  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
35)  Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 


