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Úvod
Tato zpráva se zabývá naplňováním Národního implementačního plánu Stockholmské
úmluvy, jak jej schválila Vláda České republika. Vznikla z popudu sdružení Arnika a na
základě informací získaných od státních institucí či z jiných dostupných zdrojů. Její
zpracování nejen zadal, ale také ve značné míře doplnil program Toxické látky a odpady
sdružení Arnika v rámci projektu „Budoucnost bez jedů“ v první polovině roku 2008.
Alena Dodoková
V Praze, 30. května 2008
NÁRODNÍ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN
STOCKHOLMSKÉ ÚMLUVY
O PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTECH
Česká republika podepsala Stokholmskou úmluvu přímo na zasedání OSN ve Stockholmu
(23.5. 2001) a ratifikovala ji o rok později (ratifikační listina byla uložena u depozitáře
Úmluvy - generálního tajemníka OSN - 6. srpna 2002). Úmluva vstoupila v platnost
devadesátým dnem po datu uložení padesáté ratifikační listiny (nebo listiny o schválení,
přijetí či přistoupení k Úmluvě) a to 17. 5. 2004.
Na základě čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí
našeho právního řádu; tj. není potřeba vydávat a schvalovat další zákon nebo jiný právní
předpis, který by přejímal ustanovení takové smlouvy. Ta, aniž by ztratila svůj charakter
mezinárodní smlouvy, stává se přímo použitelným právním předpisem, kterého je možno se
dovolávat u soudu a soudy mají povinnost jej znát a vykládat. Může se ale vyskytnout
situace, kdy bude nějaké ustanovení již platného a účinného vnitrostátního právního předpisu
s takovou mezinárodní smlouvou v rozporu. I tuto situaci řeší čl. 10 Ústavy ČR, který říká, že
„stanoví-li taková mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní
smlouva.” Tím je založena tzv. „aplikační přednost” těchto mezinárodních smluv. Spolu s
jejich přímou použitelností však nic nebrání tomu, aby byl takový rozpor namítán v
případném soudním sporu, a aby soud dal podnět k změně takového právního předpisu.
Nicméně, pro svou přímou použitelnost musí Úmluva splnit jisté podmínky (dostatečně
konkrétní ustanovení, zakládající práva jednotlivců, jež se lze domáhat atd.). Není zatím znám
soudní spor, ve kterém by se soud přímo zabýval přímou použitelností Stockholmské úmluvy.
Domníváme se, že vzhledem k textu Úmluvy většina jejich ustanovení si vyžaduje přijatí
adaptačních opatření, a proto by žalobce přímo namítající splnění nějakého ustanovení v ČR
pravděpodobně před soudem neuspěl. Na druhé straně nesouladné ustanovení vnitrostátního
předpisu by měl Ústavní soud pro rozpor s Úmluvou zrušit.
Každá smluvní strana má dle čl. 7 Úmluvy povinnost přijmout implementační plán (NIP)
k plnění závazků Úmluvy (do dvou let od kdy pro ní Úmluvy vstoupila v platnost). Úmluva
stanoví minimální požadavky na obsah NIPu, a to požadavek, aby bylo NIP možné také
prosazovat v praxi („implementovatelnost“), aby byl odrážel skutečné okolnosti a reagoval na
aktuální podmínky („pravidelná aktualizace“), aby se na jeho tvorbě a prosazování podílely
relevantní zájmové skupiny např. ženské organizace a organizace na ochranu zdraví dětí
(„participativní proces“). Poslední stanovenou zásadou je požadavek na zohlednění a
začlenění NIP do strategii udržitelného rozvoje („integrace“) jakožto průřezových strategii
zaměřených na komplexní zlepšení životního prostředí, ekonomiky i sociální sféry.
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ČR zpracovávala Národní implementační plán Stokholmské úmluvy (NIP) v letech 2002 až
2004. v rámci pracovní skupiny vedené prof. RNDr. Ivanem Holoubkem, DrSc.
z Masarykovy univerzity v Brně. Na jeho přípravě se podíleli zástupci těchto rezortů (MŽPgestor Úmluvy, MPO, MD, MO.. atd) zájmové organizace a někteří zástupci nevládních
organizací. Vláda ČR vzala na vědomí návrh NIPu dne 7. 12. 2005 a uložila ministru
životního prostředí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí,
místopředsedou vlády a ministrem dopravy a ministry průmyslu a obchodu, zemědělství,
obrany, zdravotnictví a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy zajistit provádění NIPu
(zejména krátkodobých cílů). Strategii udržitelného rozvoje ČR vláda přijala svým usnesením
dne 8. 12. 2004 tj. před dopracováním návrhu NIPu. Tento strategický materiál je zpracován
s relativně velkou mírou obecnosti, a proto se jednotlivým nebezpečným látkám nevěnuje.
Požadavek na integraci NIPu do SUR lze a contrario vykládat jako požadavek na konkrétní a
realizovatelnou SUR. V současnosti probíhá proces její aktualizace, a lze proto doporučit
stanovení konkrétních a kvantifikovaných cílů s ohledem na dílčí problémy daného pilíře.
Úvod Národního implementačního plánu charakterizuje proces jeho přípravy a odkazuje na
strategické dokumenty (Státní politika životního prostředí) a další mezinárodní závazky ČR
(Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné
chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a Protokolu o POPs k Úmluvě EHK
OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států). Poměrně rozsáhle se
věnuje popisu úloh a odpovědnosti orgánů státní správy a samosprávy zapojených do řízení
problému POPs a alokace zdrojů. Zatímco výčet kompetence působnosti Ministerstva
životního prostředí, ČIZP, odborných institucí (CENIA, ČHMÚ..) je téměř vyčerpávající, NIP
zcela opomíjí úlohu některých dalších ústředních orgánů státní správy (zmíněno pouze
Ministerstvo zemědělství) zejména Ministerstva
průmyslu a obchodu. Z hlediska
odstraňování starých ekologických zátěží ale i omezování výroby POPs je přitom jeho role
stěžejní. Struktura této části může navozovat pocit, že problematika POPs je problematikou
rezortní a za jejím (uspokojivým nebo neuspokojivým) řešením třeba hledat pouze práci
úředníku v rámci jednoho ministerstva. Bohužel tomu tak není a ukazuje se, že právě postoj
dalšího „okrajového“ rezortu může být při tvorbě POPs politiky klíčový. Dále je zde uveden
seznam legislativy řešící problematiku POPs, který zahrnuje široké množství právních
předpisů z různých oblastí možné produkce nebo výskytu POPs.
Samotní strategická část NIPu začíná identifikaci klíčových cílů, které jsou s ohledem na
české podmínky zvoleny optimálně. Každý cíl má k sobě přiřazeného gestora a termín pro
plnění. Cíle jsou rozděleny na krátkodobé (s termínem plnění do 3 let) a dlouhodobé (s
průběžnou nebo delší než tříletou plnitelností).

Kontrola plnění jednotlivých úkolů v NIPu dle dat zjištěných z různých
institucí
V následující části citujeme konkrétní úkoly z NIPu – jsou zvýrazněny kurzivou – a za nimi
pak stav jejich plnění – již normálním formátem písma. Podobně jsou kurzivou znázorněny i

3

citace jiných již schválených dokumentů. Vzhledem k rozsáhlosti celého dokumentu jsme se
zaměřili na klíčové části pro naplňování Stockholmské úmluvy. Tuto zprávu je nutné
považovat za prvotní materiál, který hodláme do konce roku 2008 podrobit ještě další diskusi
s dalšími NNO.
2.1

Akční plán: Institucionální a legislativní opatření

V souvislosti s podpisem resp. ratifikaci Stokholmské úmluvy vzniklo Národní centrum pro
POPs – prof. Ivan Holoubek, Masarykova univerzita a RECETOX(viz. níže) a bylo
stanoveno Národní kontaktní místo pro Stokholmskou úmluvu na ministerstvu pro životní
prostředí (RNDr. Karel Bláha, v současnosti náměstek ministra ŽP). Taktéž funguje
meziresortní a mezioborová pracovní skupina pro POPs, které se účastní odpovědní
pracovníci z ostatních ministerstev, pod které široká problematika POPs spadá a je otevřená i
dalším zájemcům (např. setkání se pravidelně účastní RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení
Arnika, pokud je pozván).
2.2.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let (11 cielov)
2.2.1.1

Adaptovat příslušnou legislativu ES v souvislosti s ratifikací Stockholmské úmluvy
Evropským společenstvím (Rozhodnutí Rady č. 2004/259/EC, novelizující směrnici
č. 79/117/EEC; nařízení EP a Rady č. 850/2004 o persistentních organických
polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS)
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006

Vláda navrhla novelizaci zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v srpnu roku 2007, jejímž cílem
bylo dle důvodové zprávy adaptovat tento zákon Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice
79/117/EHS; nařízení je přímo závazným a aplikovatelným sekundárním právním předpisem,
nicméně pro jeho vymahatelnost v prostředí jednotlivých členských států je potřeba přijmout
určitá adaptační opatření (požadavky čl. 7). Nařízení je závazné již od 20. května 2004, ale
zákon č. 34/2007 Sb vstoupil v účinnost až 16. ledna 2008 (s výjimkou ustanovení o
označování prostředků přepravujících odpad.
Dle důvodové správy je dalším předpisem komunitárního práva, na který reaguje navrhovaná
právní úprava, Směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a
polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), která ukládá členským státům zajistit do konce roku
2010 odstranění použitých PCB a dekontaminaci, popřípadě odstranění zařízení obsahující
PCB, a to co nejdříve, nejpozději však rovněž do konce roku 2010. Tyto cíle byly již dříve do
ZoO promítnuty tak, že pokud vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení, která mohou
obsahovat PCB do 31. prosince 2009 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
ministerstvu neprokáží, že jejich zařízení neobsahuje PCB, považují se tato zařízení za
zařízení obsahující PCB. Vlastníci PCB, odpadů PCB a vlastníci, popřípadě provozovatelé
zařízení obsahujících PCB jsou povinni do 31. března 2009 vypracovat a zaslat ministerstvu
plán postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plán
dekontaminace odpadů PCB nebo zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010. Tyto
plány musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2010.
Novela ZoO byla vyhlášena pod číslem 34/2008 Sb. dne 16. 1. 2008.
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2.2.1.2

Zajistit realizaci a důslednou kontrolu plnění nařízení č. 850/2004 a rozhodnutí
Rady ES 2003/33/ES stanovující kriteria a postupy pro přijímání odpadů na
skládkách např. pro nakládání s popílky ze spaloven, které mohou být zdrojem
POPs.
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: po VI/2006 průběžně

Rozhodnutí 2003/33 (kriteria a postupy). Efektivní shromažďování odpadů je klíčové po
naplňování úmluvy, konstatuje na úvod i NIP. Problém s popílky ze spaloven tkví ve špatném
nastavení limitů na úrovni EU a posléze i prozatímních limitů v rámci úmluv Basilejské a
Stockholmské.
2.2.1.3

Pro hodnocení účinnosti odstraňování odpadů s POPs využít např. technické
směrnice o POPs, PCB/PCT, pesticidech a limity („low POPs content“) schválené
na 7. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy v Ženevě (po
schválení COP Stockholmské úmluvy a zabudování do předpisů EU).
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006

Hodnocení účinnosti se provádí na základě výše zmíněných směrnic. Bohužel,
problematickým bodem jsou limity v nich stanovené: tzv. low POPS content vychází
z politické dohody, která byly přijatá na „půdě“ Bazilejské úmluvy. Protože tato Úmluva se
zaměřuje na veškeré nebezpečné odpady a zejména kontrolu jejich přeshraniční přepravy,
nezohledňuje do detailů vhodnost technik z hlediska prevence vzniku POPs, ale jejich
bezpečné přepravy. V důsledku toho nejsou zohledněny možné negativní účinky těchto látek
(a konkrétně POPs) na lidské zdraví. Konkrétním příkladem jsou technologie doporučené
Basilejskou úmluvou, které jsou naopak dle Stockholmské úmluvy potenciálně škodlivé.
2.2.1.4

V návaznosti na projednávanou legislativu EU a existující hodnoty výskytu
novelizovat především zákon o odpadech ve vztahu k nakládání s odpady POPs a
dále zejména limitní hodnoty obsahů POPs v kalech v souvislosti se značnými
riziky pro životní prostředí a kontaminaci potravních řetězců.
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: VII/2007
Spolupráce: MZ

K novele viz bod 2.2.1.1. Návrh novely ZoO neřešil limity POPs v čistírenských kalech.
2.2.1.5

Iniciovat úpravy způsobu zpracování odpadních vod z průmyslových provozů
(např. hutnictví anebo spaloven odpadů).
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: průběžně
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Splnění tohoto cíle nelze hodnotit pro jeho přílišnou vágnost a průběžně stanovenou
plnitelnost. Ukazatele přípustného znečištění odpadních vod (tj. limity) pro jednotlivé
průmyslové provozy podle OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností vydaná
Českým statistickým úřadem) jsou stanoveny v Příloze 1 nařízení č. 61/2003 Sb., v znění
pozdějších předpisů (srov. poslední novela č. 229/2007 Sb. účinná od 1. října 2007). Limit pro
dioxiny a furany (společná hodnota se počítá součtem hodnot pro jednotlivé látky, které jsou
násobené koeficienty) při spalování odpadů se přijetím novely nezměnil (0,3 ng/l). Rovněž se
nezměnily hodnoty v části C Přílohy 1, která stanoví limity pro zvlášť nebezpečné látky (např.
Hexachlorcyklohexan (HCH), DDT, aldrin, dieldrin, endrin a isodrin a hexachlorbenzen
(HCB) vznikající pri některých průmyslových čínnostech (metalurgie a pod.)
Dle našeho mínění, způsobem zpracování odpadních vod se míní metody, jenž by měly co
nejvhodněji odstranit a eliminovat průniky POPs do životního prostředí. Dle dostupných
informací o nových způsobech odstraňování MŽP s MZe na samostatné bilaterální úrovni
nejedná, pouze v rámci pracovní skupiny k POPs (ke konkrétním výstupům nelze získat
přístup).
2.2.1.6

Aktualizovat limitní hodnoty POPs v půdě (vyhláška č. 13/1994 Sb.).
Zodpovědnost: MŽP, MZe
Termín: 2007

Vyhláška č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu je účinná od 24.1.1994 a zatím nebyla ani jednou novelizována. Příloha 2
stanovuje hodnoty přípustného znečištění zeminy na půdach v ZPF; jsou zde limity pro
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), organické uhlovodíky a polychlorované bifenily
(PCB) a také organické chlorované pesticidy (DDT). Např. hodnota přípustného znečištění
DDT (celkem) je 0,1 g/ mg zeminy (tj. 100ng/1000 g), zatímco hodnoty naměřené na místech
dřívější výroby DDT (Spolana Neratovice) tento limit mnohonásobně překračují.1
2.2.1.7

Ustavit Národní centrum pro persistentní organické polutanty (dále jen „Národní
POPs Centrum“) vytvořené z expertů, kteří připravovali Národní inventuru
persistentních organických polutantů v České republice (dále jen „Národní POPs
inventuru“) a dalších, jako poradní expertní sbor Národního kontaktního místa
pro implementaci Úmluvy.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: IV/2006

Národní POPSs centrum bylo ustaveno rozhodnutím Vlády ČR jako součást RECETOX
(Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii) Masarykovy univerzity
Brno a nachází se v areálu MU v Brně. Centrum vede prof. RNDr. Ivan Holoubek, DrSc. Jeho
činnost je financována příspěvkem MŽP, který je upravován každoročně dle aktuálních
úkolů.2 Dle usnesení ministra ŽP, centrum má představovat odbornou základnu, jejímž cílem
je přispět k porozumění problematice POPs v podmínkách ČR, informování a interpretaci
problémů spojených s těmito látkami v naší zemi a zvýraznit skutečnost, že ČR má dostatek
odborných kapacit i informací pro seriózní a kvalifikovaný přístup k dané problematice.
Cílem Centra je poskytovat expertní a odbornou pomoc v problematice látek zahrnutých v
Úmluvě, ale také dalších prioritních kontaminantů životního prostředí (vysoce rizikových
1
2

Country situation report (2006) : Havel, M; Petrík J., Sdružení Arnika
V roce 2006 MŽP plánovalo Centrum přidělit 2 mil. Kč.
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toxinů a chemických bojových látek) orgánům státní a místní správy, odborným a výzkumným
institucím, průmyslovým subjektům, nevládním organizacím, občanským sdružením a
sdělovacím prostředkům.
Na webových stránkách Centra http://recetox.muni.cz/pops-centrum/index.php lze nalézt
základní informace o centru°a výstupy z Národní inventury POPs provedené v roce 2003 a
2007 zároveň s podkladovým materiálem. Nicméně zde chybí aktuální informace z jednání
meziresortní pracovní skupiny pro POPs a informace o plnění Národního implementačního
plánu. Z materiálů zpracovaných pro veřejnost je k dispozici jeden informační leták,
nenacházejí se zde informace o případných seminářích nebo jiných osvětových akcích. Lze
proto doporučit, aby byla pro Stokholmskou úmluvu zřízena samostatná webová stránka,
která bude sdělovat informace srozumitelné široké veřejnosti a zároveň lze bude možné nalézt
aktuality a konsolidovaná znění zákonů a dalších právních předpisů a strategických
dokumentů vážících se k plnění NIPu.3
2.2.1.8

Zpracovat Metodický pokyn MŽP o zohlednění požadavků Úmluvy při vydávání
integrovaných povolení a zapracovat do nich plány snižování emisí POPs a
předcházení jejich vzniku.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: IV/2007

Na základě dostupných informací se nepodařilo zjistit zda se podrobnější rozpracování
požadavku ke snižování POPs v provozech, jež si vyžadují integrované povolení, připravoval
nebo připravuje. Žadatel o integrované povolení v současnosti nemá povinnost zpracovat plán
snižování emisí POPs pouze konstatuje kolik POPs jeho provoz emituje (v rámci limitů), zda
vybral nejlepší dostupné technologie a přijal opatření, která těmto emisím zabrání.4 Jak praxe
ukazuje, někteří provozovatelé tuto povinnost snažili splnit velmi formálně nebo
nedostatečně.5
2.2.1.9

Vytvořit kritéria prevence vzniku POPs při udělování značky ekologicky šetrný
výrobek a při zadávání zakázek hrazených z veřejných rozpočtů.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2006

Nepodařilo se nalézt dokumenty, které by daná kriteria stanovovaly. Zadávání veřejných
zakázek upravuje na obecné úrovni zákon č. 137/2006 Sb., a jeho novely. Specifická kriteria
si můžou stanovit jednotliví zadavatelé. Ministerstvo životního prostředí schválilo vlastní
interní směrnici č. 15/20076, která zpřísňuje zadávací kriteria (např. cenový limit pro zakázku,
která vyžaduje zadání formou veřejné soutěže), ale specifické kriterium prevence vzniku
POPs v ní zmíněno není; směrnice není v tomto směru (nadzákonná a povinně zohledňovaná

3

pro srovnání doporučujeme např. webové stránky informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti
http://www.chm.nature.cz/
4
srov. § 4 zák. č. 76/2002 Sb.
5
srov. proces vydávání integrovaného povolení pro provoz „EPITETRA“ Spolku pro hutní a chemickou výrobu
v Ústí nad Labem
6
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPDHFOJTZR5/$FILE/směrnice%20č.%2015-2007.pdf
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kriteria) rozpracována. Obecně použitelné metodiky jsou připravovány Ministerstvem pro
místní rozvoj a zveřejňovány na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích.7
Udělovaní ekoznačky ekologicky šetrný výrobek je v kompetenci České informační agentury
o životním prostředí (CENIA). Ekoznačka je udělována výrobkům a službám poskytovaným
na území ČR. Pro každý typ výrobku a služby se uplatní zvláštní směrnice, která stanovuje
podmínky pro přiznání ekoznačky. Z hlediska produkce odpadů nejsou tyto kriteria nastaveny
podrobně; pouze se konstatuje, že žadatel (resp. držitel ekoznačky) je povinen nakládat
s odpady v souladu s platnou legislativou.8
2.2.1.10

Při prvním ohlášení emisí a přenosů jednotlivými uživateli látek do integrovaného
registru znečišťování (IRZ) vyhodnotit přínos tohoto nástroje k inventuře POPs a
přizpůsobit nastavení emisních prahů POPs poměrům v ČR a potřebě získat
prostřednictvím IRZ více informací o únicích POPs do životního prostředí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007

První ohlašování přenosů a úniků nebezpečných látek do integrovaného registru proběhlo
v roce 2004. Mezitím začalo být pro ČR závazné nařízení, které je přímo aplikovatelné.
V roce 2006 MŽP připravilo nový zákon o IRZ (do té doby IRZ velmi obecně upravoval
zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném
registru znečišťování). Nařízení ES obsahuje menší výčet nebezpečných látek, kterých úniky
a přenosy se ohlašují a nestanoví povinnost ohlašovat přenosy nebezpečných látek v odpadech
z průmyslových provozů. Paradoxně proto návrh nového zákona rozsah informací
ohlašovaných do tehdejšího IRZ zužoval. První návrh zákona byl z Parlamentu stažen zpět a
nový návrh, zachovávající ustálený rozsah poskytovaných informací, byl přijat až na konci
roku 2007 a účinný je od 12. 2. 2008. Nařízení, které specifikuje rozsah informací vláda
přijala. Informace o nebezpečných látkách vypuštěných velkými průmyslovými provozy se
podle nového zákona v IRZ objeví za rok 2008.
Nařízení ES zakládá minimální standard integrovaných registrů v EU (a tedy jednotného
evropského EPRTR) a nevylučuje přijetí přísnějších právních norem. Zpřísnění limitů pro
ohlašování úniků POPs, proto zcela záleží na českých normotvůrcích.
2.2.1.11

Vypracovat plán financování úkolů vyplývajících z požadavků Úmluvy. Zavést
ekonomické nástroje vedoucí k prevenci vzniku POPs; u stávajících zdrojů
znečištění uplatnit princip znečišťovatel platí.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007
Spolupráce: MPO, MF, MZe, MD, MO

Finanční plán odstraňování PCB je přílohou NIPu. Dle informací získaných z MŽP, všechny
odpovědné rezorty zapracovávají vlastní plány financování, a jejich rozpočty obsahují
položku, která se týká POPs.
Nové ekonomické nástroje po přijetí NIPu nebyly zavedeny; stávající systém poplatků a
pokut nedostatečně zohledňuje uvedený princip (PPP neboli polluter pays principle) neboť
nezahrnuje veškeré tzv. negativní externality do jejich celkové výše9. Dle informací MŽP,
7

http://www.portal-vz.cz/file/197/
Informaci poskytla CENIA
9
srov. poplatky v jiných zemích .
8
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uvedený problém by mělo vyřešit přijetí zákona o ekologické újmě (jež transponuje Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti
s prevencí a nápravou škod na životním prostředí) nicméně směrnice, na základě níž se návrh
zákona připravoval ekologickou ujmu zužuje pouze na tři typy: škodu na půdě, vodě a
chráněných druzích a přírodních stanovištích a obsahuje také liberační důvody, na základě
nichž se lze odpovědnosti za způsobenou ujmu zprostit. Takovým důvodem může být i
situace, kdy byla ujma způsobena v souladu s vydaným povolením (tato situace může nastat
typicky v provozech, jímž bylo uděleno integrované povolení, pokud se v některých
aspektech nedostatečně vypořádalo s otázkou produkce POPs) Návrh zákona dne 5.5. 2008
podepsal Prezident ČR a zákon nabude účinnosti devadesátým dnem ode dne jeho vyhlášení.

2.2.2 Dlouhodobé strategické cíle
2.2.2.1

Podpořit implementaci Stockholmské úmluvy a obecně aktivit souvisejících s POPs
zlepšením koordinace činností zainteresovaných resortů, a to prostřednictvím
Meziresortní komise pro chemickou bezpečnost a Národního POPs Centra.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: všechny státní orgány, které jsou nebo budou členy meziresortní
komise

Plnění tohoto cíle nelze hodnotit v krátkodobém časovém měřítku. Nicméně za účelem
dostupnosti dokumentů a výstupů pracovní skupiny a zvyšování povědomí veřejnosti lze
doporučit samostatnou webovou stránku věnovanou Stokholmské úmluvě (viz. Komentář
k cíli 2.2.1.7).
2.2

Akční plán: Výroba, dovoz a vývoz, použití, zásoby, skládky a odpady
chemických látek uvedených v Příloze A, části I Stockholmské úmluvy

2.3.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let (2 ciele)
2.3.1.1

V návaznosti na inventarizaci POPs provedenou v roce 2004 zavést pravidelnou
kontrolu skladů agrochemikálií prostřednictvím SRS a ČIŽP. Revidovat seznam
objektů, kde byly připravovány a skladovány OCP před rokem 1989 a provést
průzkum míry jejich kontaminace POPs.
Zodpovědnost: MZe, MŽP
Termín: IX/2007

Dle informací získaných z MZe Státní rostlinolékařské služby (SRS), provádí kontroly nejen
na základě č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči ale také dle konkrétních potřeb a dohod
s MZe. Na základě jednání odboru rostlinných komodit MZe a SŘS bylo dohodnuto pro rok
2007 provedení další celoplošné kontroly skladů pesticidů v zemědělských podnicích
pracovníky obvodních oddělení SRS. Součástí této kontroly byla také informace pro
zemědělce, podávaná pracovníky SRS o možnostech a způsobech likvidace obsoletních
pesticidů, které jsou v souladu s relevantní legislativou. Výsledky kontroly skladů a případné
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likvidace nalezených neupotřebitelných pesticidů budou známy ve druhém čtvrtletí roku 2008
a následně bude podána zpráva Ministerstvu životního prostředí a Národnímu centru POPs
centru.
Obecně lze doporučit, aby byla na webové stránce Mze zpřístupněna sekce věnovaná
organickým chlorovaným pesticidům (aby zde bylo možné nalézt nejen evidenci bývalých
skladů agrochemikálií a míru jejích kontaminace, ale také obecné informace pojednávající o
rizikách POPs pro zdraví člověka). Tyto informace nejsou obsaženy v Národní inventuře
POPs (2007)10 a Národní inventura POPs (2003) konstatuje, že komplexní informace o
skladech OCP k dispozici nejsou11.
2.3.1.2

Ve spolupráci MZe a MŽP zpracovat zprávu, na základě dokumentace
zemědělských podniků a zemědělských agentur, zda, kdy a jak byly veškeré zásoby
persistentních chlorovaných pesticidů nevratně odstraněny za použití nejlepších
dostupných technik. Pokud budou zjištěny neodstraněné zdroje kontaminace OCP,
je nutné vypracovat program jejich bezpečného odstranění. Do tohoto programu je
nutné zahrnout i dekontaminaci míst, kde byly OCP skladovány.
Zodpovědnost: MZe, MŽP
Termín: XII/2007

Dle informací získaných z MZe, program likvidace obsoletních pesticidů byl zahájen
Ministerstvem zemědělství v roce 1994. Každým rokem jsou vyhodnoceny výsledky kontrol
skladů pesticidů a je postupováno způsobem popsaným v předchozím bodě. K tomu lze
rovněž zopakovat doporučení z předešlého bodu.
2.3.2 Dlouhodobé strategické cíle
2.3.2.1

OCP musí být i nadále součástí monitorovacích programů na základě
mezinárodních závazků ČR.
Zodpovědnost: MZe, MZ, MŽP
Termín: průběžně

Podrobné měření se provádějí průběžně pro účely naplňování Národní inventury POPs (jsou
zejména obsahem samostatných výzkumných projektů), ale lze jenom konstatovat to, co
konstatuje Narodní inventura POPs (2003), že v současné době neexistuje dlouhodobá
koncepce monitoringu integrující problematiku POPs ve smyslu mezinárodních závazků
(Stockholmská konvence, Protokolu o POPs UN ECE CLRTAP) ani na meziresortní ani na
resortní úrovni a také existuje minimální snaha o meziresortní koordinaci, optimální využití
vkládaných finančních prostředků a využití a interpretaci získaných dat12. I přesto tento
základní nedostatek lze dát dohromady rozsáhlý soubor údajů o POPs znečištění. Obsah POPs
se měří ve složkách životního prostředí (půda, voda, ovzduší) a také se zkoumá kontaminace
10
11

Dokumnet k dispozici na http://www.recetox.muni.cz/pops-centrum/index.php?pg=pops--verze-2007
„Na telefonický dotaz nám Ing. Eva Černá sdělila, že Ministerstvo zemědělství nemá k dispozici žádné zdroje informací o současném

výskytu sledovaných pesticidních látek v České republice. Převážná většina starých zásob těchto látek byla z území České republiky
odstraněna v létech 1993 – 1996 v akci organizované a dotované Ministerstvem zemědělství. Bezplatně předané látky byly pověřenou
organizací soustředěny a byly zneškodněny jejich spálením. Podrobnější informace o dobách používání sledovaných pesticidů má SRS, která
dozorovala i akce, při kterých byly v devadesátých létech nepoužitelné zásoby pesticidů zneškodněny.“ (část II, kapitola 4. str. 63)
12

srov.
http://www.recetox.muni.cz/sources/unido_narodni_inventura_03/POPsINV_cast_V_Kapitola_10_Monitoring.p
df , str. 1
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veterinárních produktů a potravin (domácí produkce i pocházejících z dovozu – pro ty se
zkoumá zejména kontaminace DDT a OCP) a populace (např. mateřské mléko).13
2.3

Akční plán: Výroba, dovoz a vývoz, použití, identifikace, označování,
odstraňování, skladování a odstranění PCB a zařízení obsahujících PCB (Příloha
A, část II)

2.4.1 Krátkodobé akce s časovým horizontem do 3 let (3 ciele)
2.4.1.1

Dokončit a kontrolovat inventarizaci PCB (kontaminovaná místa, staré zátěže) na
celorepublikové úrovni.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: všechny resorty
Gestorem inventarizace zařízení a látek s obsahem PCB bylo do 31. 12. 2007 Centrum
pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka
(CeHO VÚV T.G.M.). Evidence od 1.1.2008 přešla pod CENII, kde se také
v současnosti nacházejí veškerá sesbíraná data. Evidence probíhá prostřednictvím
evidenčních listů, které vyplňují povinné subjekty.14 Původní i aktuální verze Plánu
odstranění zařízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zařízení s obsahem PCB jsou
dostupné na http://ceho.vuv.cz/15. Aktualizovaná příloha č. 12 Plánu obsahuje
výsledky inventarizace PCB v České republice k 30.9.2007 seřazené podle
jednotlivých typu zařízení (235 subjektů vlastní nebo provozuje zařízení a látky
s obsahem PCB). Evidence zatím není kompletní (zákonný termín pro ohlášení
zařízení a prokázaní dekontaminace PCB je 31. 12. 2009, po tomto datu se budou
zařízení považovat za obsahující PCB, a bude potřeba je dekontaminovat do konce
následujícího roku). Údaje do evidence mají povinnost zasílat samotné subjekty, a
proto pokud samy v čestném prohlášení (a na podkladě chemických analýz)
přítomnost PCB nevyloučí, nelze to vyloučit ani v celkové inventarizaci. Například
v případě výkonových transformátorů, nelze zatím přítomnost PCB vyloučit (ale zatím
nebyla ani prokázána) u vyše 90% zařízení, což představuje 2124 t náplně (naproti cca
300 t, jež PCB prokazatelně obsahují).16

2.4.1.2

Problematiku odpadů s obsahem PCB řešit integrovaným způsobem vedoucím
k vytvoření sběrného systému zajišťujícího bezpečné uložení do doby bezpečného
způsobu odstranění za využití existujících sběrných systémů.
Zodpovědnost: MŽP
Časový plán: XII/2007

13

srov. Národní inventura POPs
Srov. Vyhláška č. 384/2001 Sb.
15
Z tohoto odkazu se dostanete pouze na úvodní stránku Centra. Zde je třeba zvolit záložku PCB/PCT.
16
http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/PCB_PCT/Plan_odstraneni_PCB_2007_aktualizace.pdf, str. 84
14
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Velmi vágní cíl, který je některými odborníky vykládán jako záměr k vybudování centrálního
skladu odpadů s obsahem PCB. Ve skutečnosti však k jeho vybudování nebyl učiněn ani
jeden jediný krok. Více informací obsahuje i část zaměřená na analýzu jednotlivých krajských
POH.
2.4.1.3

V rámci Plánu odpadového hospodářství zohledňovat požadavky stanovené
Úmluvou především v realizačních programech a krajských plánech odpadového
hospodářství, jimiž bude upřesněn seznam původců i kvantifikované údaje o
produkci odpadů PCB. Využít výstupů IRZ pro upřesnění obsahu PCB a dalších
POPs v odpadech.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: XII/2007

Plán odpadového hospodářství ČR (jeho závazná část) žádné podrobné informace o PCB a
dalších POPs neobsahuje, pouze opakuje požadavek komunitárního práva na povinnu
dekontaminaci zařízení s obsahem POPs vyšším než 50 mg/kg. POH ČR byl přijat před NIP
ČR.
Pro účely této zprávy byl posouzeny tři krajské POH.
POH Středočeského kraje (12/2004) se ve své závazné části věnuje odpadům s obsahem POPs
a to pouze opakováním obecně platného a závazného cílu, odstranění odpadů s PCB do roku
2010. Tento cíl je podrobně rozpracován do následujících požadovaných výstupů:
H.1. Zajistit dokončení a vyhodnocení inventarizace zařízení s obsahem PCB větším než 5
dm3 a respektovat stanovené podmínky pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB o
koncentraci vyšší než 50 mg/kg PCB,
H.2. Připravit v rámci kraje plán dekontaminace, nebo odstranění inventarizovaných
zařízení a PCB v nich obsažených,
H.3. Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které
nepodléhají inventarizaci podle příslušné metodiky.
Směrná část POH Středočeského kraje, konstatuje, že se nemá podporovat příprava, vznik a
provozování jakýchkoliv kapacit na zpracování nebo odstranění odpadů s obsahem PCB a
PCT. Taktéž konstatuje, že údaje o skladovaných odpadech s obsahem PCB nejsou
k dispozici a „ukládá“ (je to pouze směrná část) kraji spolupráci s gestorem celostátní
inventarizace, harmonogram POH původců odpadů obsahují harmonogramy odstranění
odpadů s obsahem PCB a harmonogramy dekontaminace zařízení s obsahem PCB a kontrolu
odstarnění do roku 2011:
H.3. Zajistit v rámci kraje sběr a následné odstraňování zařízení s obsahem PCB, které
nepodléhají inventarizaci podle příslušné metodiky.
H.3.1. Spolupracovat s MŽP při vypracování metodiky pro sběr a následné odstraňování
zařízení s obsahem PCB, které nepodléhají inventarizaci. / do vypracování metodiky / KÚ
odbor ZPaZ / bez nákladů
H.3.2. Zajistit odstranění odpadů s obsahem PCB a dekontaminaci zařízení s obsahem PCB,
které nepodléhají inventarizaci / do 31.12. 2010 / původci odpadů na náklady původců
odpadů.
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Data v analytické části POH obsahují pouze souhrnné údaje o odopadech s obsahem PCB
(rozděleny podle okresů) a chybí údaje podle jednotlivých producentů nejsou odpady
s obsahem PCB 15%, odpady s obsahem organických pesticidů 0%.
Číslo cíle
3.6
Cíl
V rámci podpory dosažení cílů POH ČR:
POH Prahy (12/2004) v zavazné části nestanoví cíle pro odpady s obsahem PCB neboť
konstatuje, že riziko vnášení PCB do odpadních olejů je odstraněno, je dokončeno odstranění
materiálů s PCB. Anylytická část konstatuje, že odpady s obsahem PCB nejsou produkovány
na území hl. města a obsahuje přehled odpadů a zařízení s obsahem PCB za 1999-2002 (PCB
se nachází pouze v transformátorech a kondenzátorech) a za rok 2002 i přehled producentů (z
10 t produkovalo ČKD PRAHA DIZ, a.s. 7,80 t)
POH Moravskoslezského kraje ve své smě
Doplnit zařízení na spalovně SPOVO s.r.o v Ostravě, která je technicky
nejvyspělejším zařízením pro nakládání s nebezpečnými odpady v ČR, vybavená
technologiemi BAT a splňující oproti jiným zařízením již v současné době
příslušné předpisy EU. Spalovna má souhlas s provozem, až na malé výjimky
téměř na všechny druhy nebezpečných odpadů včetně PCB a její kapacita není
doposud dostatečně využita. Z hlediska potřeb kraje, případně státu je vhodné
spalovnu doplnit zařízením:
· pro transformátory s PCB
· pro chlorfluoruhlovodíky a odpady je obsahující.
2 .5 Odpady s PCB
Klíčové problémy
· Zajistit inventarizaci PCB v dostatečném časovém předstihu tak, aby
bylo možné provést jejich odstranění do cílového roku 2010.
· Vybudování technického zázemí pro zpracování-demontáž
transformátorů a následné odstranění PCB v nich obsažených.
· Kapacita jediného zařízení na odstranění PCB v ČR, které je v Ostravě,
spalovna nebezpečných odpadů společnosti SPOVO, s.r.o je omezená.
Zvláště pro odstranění většího množství odpadů, kontaminovaných
PCB s koncentrací o málo vyšší než 50mg/kg, může být cílový rok
problematický.
a) Zajistit, aby do POH původců byly zapracovány harmonogramy odstranění
odpadů PCB, dekontaminace zařízení s obsahem PCB a harmonogramy
inventarizace zařízení, kde je potenciální možnost obsahu PCB.
15
b) Kontrolovat pravidelně nejméně jednou ročně plnění úkolu pod písm. a).
c) S ohledem na ekologickou bezpečnost a evidované náklady na odstranění
odpadů PCB usilovat, aby odpady PCB, evidované u původců v průběhu
inventarizace, byly předávány přímo subjektu, který má souhlas
k provozování zařízení a s jeho provozním řádem na jejich odstranění.
d) Formou dobrovolných dohod mezi významnými původci odpadů s PCB a
MSK časově koordinovat v rámci možností kapacit na odstranění PCB
v MSK průběžné plnění stanoveného cíle.
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e) V rozsahu svých kompetencí spoluzajišťovat a kontrolovat proces
odstranění starých ekologických zátěží, které budou na základě provedené
pasportizace lokalizovány jako místa kontaminovaná PCB, a to již od fáze
návrhu řešení až do jeho dokončení.
2.4.2 Dlouhodobé strategické cíle
Při odstraňování odpadů POPs zajistit environmentálně přijatelný způsob odstranění včetně
opatření na ochranu zdraví – od dočasného skladování u původců, přes bezpečnou přepravu
a dopravu do zařízení k odstraňování odpadů a bezpečné uložení před odstraněním.
2.4.2.1

Podpořit vybudování zařízení vhodného pro environmentálně šetrné odstranění
POPs, odpadů POPs a kontaminovaných zařízení a matric na základě dostupných
BAT/BEP principů, které bude v budoucnu využitelné i pro odstranění odpadu
jiného než s obsahem POPs.

Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: MPO
V souvislosti s tímto ustanovením je často odkazováno na spalovnu v Ostravě, která ovšem
nepředstavuje z hlediska Stockholmské úmluvy ideální řešení.
2.4.2.2.

Důsledně kontrolovat ustanovení zákona o ochraně ovzduší týkající se spalování
odpadních olejů kontaminovaných POPs v malých tepelných zařízeních
(teplovzdušných agregátech a kotlech).
Zodpovědnost: MŽP (ČIŽP)
Termín: průběžně

Splnění tohoto cíle nelze hodnotit pro jeho přílišnou vágnost a průběžně stanovenou
plnitelnost. Malé tepelné zařízení bude pravděpodobně spadat do kategorie malých
stacionárních zdrojů znečištění, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném
výkonu nižším než 0,2 MW17. Pro tyto zdroje platí normativní zákaz spalování odpadních
olejů k 1. 6. 200418. Odpadní oleje je možné spalovat jen ve spalovnách odpadů nebo ve
zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojích povolených pro spoluspalování odpadu
příslušným orgánem ochrany ovzduší nebo ve středních stacionárních zdrojích pokud jsou
provozovány právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání výhradně v
souvislosti s podnikatelskou činností a pokud jejich provozovatel zajistí splnění všech dalších
povinností - požadavky jsou obdobné tím, které jsou stanovené pro první dvě skupiny
nejvetších zdrojů.
Spalované odpadní oleje musí být skladovány odděleně po částech, pro každou část bude
vystaven osobou k tomu akreditovanou průkazný atest o tom, že složení části zaručuje při
použití zařízení, že při jejím spalování nedojde ke vzniku jiných emisí než při spalování
plynového oleje, a že součtový obsah PCB nepřekračuje u této části úroveň 10 ppm. Nicméně
v praxi pořád dochází ke spalování odpadních olejů s obsahem POPs (PCB) v zařízeních
k tomu neautorizovaných (malých teplovzdušných kotlech a pod.).
Kontrolu plnění ustanovení zákona o ovzduší má v kompetenci ČIŽP případně kraje v rámci
své působnosti. Dle informací získaných na ČIŽP, obecně problematika nadlimitních úniků
17
18

srov. § 4 odst 5 zák č. 86/2002 Sb.
srov.§ 54 odst. 11 zák č. 86/2002 Sb.
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POPs samostatně vyhodnocována nebyla. Kontrola malých stacionárních zdrojů neleží
v kompetenci ČIŽP, ale dle získaných informací spalování odpadních olejů v nich
zaznamenáno nebylo po datu normativního zákazu.
2.4.2.3

Podpořit zajištění environmentálně přijatelného způsobu dekontaminace zařízení
s obsahem PCB, včetně ověření účinnosti způsobů dekontaminace.
Zodpovědnost: MŽP
Termín: průběžně
Spolupráce: MPO, MO

Tato oblast je upravena metodickým pokynem ZP02/2006 pro shromažďování a skladování
zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem
PCB (polychlorovaných bifenylů). Předmětem metodického pokynu jsou veškerá zařízení
obsahující kapaliny/provozní náplně s obsahem PCB. Dle toho předpisu se dekontaminací
zařízení s obsahem PCB rozumí postup, kterým se provede trvalé snížení koncentrace PCB v
zařízení pod 50 mg/kg, za účelem umožnění dalšího provozu zařízení nebo za účelem
usnadnění odstranění zařízení. Dekontaminaci může provádět pouze oprávněná osoba podle
ZoO (oprávněná k převzetí odpadu s obsahem PCB) a zařízení se považuje za
dekontaminováno po 6 měsících provozu v případě, že bylo protokolem o analytickém
stanovení PCB (měření podle PCB vyhlášky) potvrzeno dosažení koncentrace PCB pod 60
mg/kg. Příloha 1 obsahuje Technologický předpis pro dekontaminaci zařízení
(transformátorů) s obsahem PCB metodou několikanásobné výměny provozní kapaliny.
Metodický pokyn je zaměřen na postup dekontaminace (ochranu osob a pod.) a nehodnotí
jednotlivé metody a jejích dopady na ŽP.
POH Moravskoslezského kraje říká, že jediným průmyslově zvládnutým postupem
odstraňování PCB v ČR je spalování nebezpečných odpadů v Ostravě na spalovně
společnosti SPOVO, s.r.o. Spalovna v současné době zpracovává kapalné odpady s obsahem
PCB a jejich směsi, kondenzátory všech běžných velikostí, stejně tak i odpady jiných
konzistencí než kapalných s obsahem PCB. Není však dosud vybavená na demontáž
transformátorů.19 Dle průběžných výsledků inventarizace zařízení a látek s obsahem PCB,
jsou transformátory druhým nějvětším zdrojem kontaminace PCB20.
2.4.2.6

Odstranit PCB, odpady PCB a zařízení obsahující PCB ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., resp. směrnice 96/59/ES
Termín: XII/2010
Zodpovědnost: MŽP
Spolupráce: všechny resorty

Splnění tohoto cíle zatím nelze hodnotit. Nicméně je nutné konstatovat, že zatím není
dopracovaná ani kompletní evidence zařízení s obsahem PCB. Některé kraje již otevřeně
konstatují, že se domnívají, že zákonem (a směrnicí) stanovený cíl se v ČR nepodaří splnit.21
Článek 7 Stockholmské úmluvy stanoví minimální požadavky na Národní
implementační plány jednotlivých stran Úmluvy.
19

srov. POH Moravskoslezského kraje, analytická část, str.30
srov. aktualizace Plánu
21
srov. POH Moravskoslezského kraje
20
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1.

Každá smluvní strana musí:

(a) vyvinout a snažit se zavádět implementační plán k implementaci svých závazků
v rámci této Úmluvy;
(b) předložit svůj implementační plán konferenci smluvních stran do dvou let od data,
kdy tato Úmluva vstoupí v platnost; a
(c) pravidelně posuzovat a aktualizovat, pokud je to vhodné, svůj implementační plán,
a to způsobem specifikovaným rozhodnutím konference smluvních stran.
2.
S cílem zjednodušit vývoj, implementaci a aktualizaci svých implementačních plánů
budou smluvní strany tam, kde to je vhodné, spolupracovat přímo nebo přes globální,
regionální a subregionální organizace a konzultovat se svými národními zainteresovanými
stranami, včetně spolků žen a skupin zaangažovaných v otázkách zdraví dětí.
3. Smluvní strany se budou snažit využít a, kde bude potřeba, vytvoří prostředky pro
integraci národních implementačních plánů pro persistentní organické polutanty do svých
strategiích udržitelného rozvoje.
Tyto požadavky lze shrnout do následujícího:
1. požadavek, aby bylo NIP možné také prosazovat v praxi („implementovatelnost“),
2. reflexe skutečných okolností a aktuálních podmínek („pravidelná aktualizace“)
3. jeho tvorba a prosazování za účasti relevantních zájmových skupin např. ženské
organizace a organizace na ochranu zdraví dětí („participativní proces“).
4. zohlednění a začlenění NIP do strategii udržitelného rozvoje (UR) („integrace“)
jakožto průřezových strategii.
K českému NIPu byla ustanovena pracovní skupina, kterou vedl prof. RNDr. Ivan Holoubek,
DrSc. z Masarykovy univerzity v Brně. NIP byl zpracováván cca 2 roky. Členy skupiny byly
zástupci jednotlivých rezortů (MŽP- gestor Úmluvy, MPO, MD, MO.. atd.), zájmové
organizace (SCHP), odborníci (ChTF ČVUT Praha, CHMU a zástupci nevládních organizací
(Arnika, GP) Byl schválen usnesením vlády (vláda ČR vzala na vědomí návrh NIPu dne 7.
12. 2005 a uložila ministru životního prostředí ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a
ministrem financí, místopředsedou vlády a ministrem dopravy a ministry průmyslu a
obchodu, zemědělství, obrany, zdravotnictví a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
zajistit provádění NIPu (zejména krátkodobých cílů). Strategie udržitelného rozvoje ČR byla
přijatá již o rok dříve, POPs nezahrnuje. NIP zatím aktualizován nebyl, většina krátkodobých
cílů měla být splněna do konce r. 2007 a vyhodnocení by mělo proběhnout do září r. 2009.
Článek 9 Stokholmsé úmluvy je zaměřen na výměnu informací mezi stranami navzájem
ale i uvnitř smluvních států.
1.

Každá smluvní strana musí umožnit nebo provádět výměnu informací týkajících se:

(a) snížení nebo odstranění výroby, použití a úniků persistentních organických
polutantů;
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(b) alternativ pro persistentní organické polutanty, včetně informací týkajících se jejich
rizika, jakož i ekonomických a sociálních nákladů.
2.
Smluvní strany si budou vyměňovat informace podle odstavce 1 přímo nebo
prostřednictvím Sekretariátu.
3.

Každá smluvní strana určí národní středisko pro výměnu těchto informací.

4.
Sekretariát bude sloužit jako základna pro informace o persistentních organických
polutantech, včetně informací poskytovaných smluvními stranami, mezivládními organizacemi
a nevládními organizacemi.
5.
Pro účely této Úmluvy, informace o zdraví a bezpečí lidí a o životním prostředí nesmí
být považovány za tajné. Smluvní strany, které si vyměňují jiné informace podle této Úmluvy,
musí chránit jakékoli tajné informace tak, jak bylo vzájemně odsouhlaseno.
NIP:
2.9.1.1

Ustavit Národní POPs Centrum (viz 2.2.1.7).

Národní POPSs centrum bylo ustaveno rozhodnutím Vlády ČR jako součást RECETOX
(Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii) Masarykovy univerzity
Brno a nachází se v areálu MU v Brně. Centrum vede prof. RNDr. Ivan Holoubek, DrSc. Jeho
činnost je financována příspěvkem MŽP, který je upravován každoročně dle aktuálních
úkolů.22 Dle usnesení ministra ŽP, centrum má představovat odbornou základnu, jejímž cílem
je přispět k porozumění problematice POPs v podmínkách ČR, informování a interpretaci
problémů spojených s těmito látkami v naší zemi a zvýraznit skutečnost, že ČR má dostatek
odborných kapacit i informací pro seriózní a kvalifikovaný přístup k dané problematice.
Cílem Centra je poskytovat expertní a odbornou pomoc v problematice látek zahrnutých v
Úmluvě, ale také dalších prioritních kontaminantů životního prostředí (vysoce rizikových
toxinů a chemických bojových látek) orgánům státní a místní správy, odborným a výzkumným
institucím, průmyslovým subjektům, nevládním organizacím, občanským sdružením a
sdělovacím prostředkům.
Na webových stránkách Centra http://recetox.muni.cz/pops-centrum/index.php lze
nalézt základní informace o centru°a výstupy z Národní inventury POPs provedené
v roce 2003 a 2007 zároveň s podkladovým materiálem. Nicméně zde chybí aktuální
informace z jednání meziresortní pracovní skupiny pro POPs a informace o plnění
Národního implementačního plánu. Z materiálů zpracovaných pro veřejnost je
k dispozici jeden informační leták, nenacházejí se zde informace o případných
seminářích nebo jiných osvětových akcích. Lze proto doporučit, aby byla pro
Stokholmskou úmluvu zřízena samostatná webová stránka, která bude sdělovat
informace srozumitelné široké veřejnosti a zároveň lze bude možné nalézt aktuality a
konsolidovaná znění zákonů a dalších právních předpisů a strategických dokumentů
vážících se k plnění NIPu.23

22

V roce 2006 MŽP plánovalo Centrum přidělit 2 mil. Kč.
pro srovnání doporučujeme např. webové stránky informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti
http://www.chm.nature.cz/
23
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2.9.1.2

Zkvalitnit a zefektivnit
zainteresovanými resorty.

spolupráci

v oblasti

problematiky

POPs

mezi

2.9.2.1

Vytvořit podmínky a podporovat kontakty a výměnu informací mezi institucemi a
osobami zabývajícími se problematikou POPs.

2.9.2.2 Podporovat aktivní účast zástupců České republiky na všech relevantních
mezinárodních fórech.
Národní kontaktní místo pro Stokholmskou úmluvu je u námestka ministra životního
prostředí (getsorem Úmluvy je MŽP), a z tohoto důvodu je obtížné se dostat do přímého
kontaktu. Tématikou se zabývá šiorký okruh úředníků v rámci MŽP a další odbornící
(zejména akdemčtí pracovníci).
Národní POPs centrum vede světově uznávaný odborník, ale pracovní skupina se schází
pravidelně. Nisméně nevyjasněná zůstává pozice Rady Národního POPs Centra. Informace
o POPs jsou v ČR šířeny v rámci uzavřeného okruhu úředníků a odborníků.
Článek 10
Článek 10 Stokholmské úmluvy je zaměřen nejen na všeobecnou výchovu, vzdělávání
a osvětu jak by napovídal název článku, ale také (ve stejné míře) na účast veřejnosti při
projednávání politik a strategií zaměřených na POPs.
1.

Každá smluvní strana bude v rámci svých možností prosazovat a usnadňovat:

(a) uvědomění svých politických pracovníků a
persistentní organické polutanty;

pracovníků, kteří činí rozhodnutí, s ohledem na

(b) zveřejňování všech dostupných informací o persistentních organických polutantech, berouc v úvahu
odstavec 5 článku 9;
(c) vývoj a realizaci programů výchovy a uvědomění veřejnosti, které se týkají persistentních
organických polutantů, jakož i jejich vlivů na zdraví a životní prostředí a jejich alternativ, zvláště se
zaměřením na ženy, děti a na méně vzdělané;
(d) účast veřejnosti při řešení persistentních organických polutantů a jejich vlivů na zdraví a životní
prostředí a při rozvíjení přiměřených odpovědností, včetně příležitostí pro poskytování vstupních dat na národní
úrovni, pokud jde o implementaci této Úmluvy;
(e) vyškolení pracovníků, vědeckých pracovníků, vychovatelů a technického a řídícího personálu;
(f) vývoj a výměnu materiálů, týkajících se výchovy a uvědomění veřejnosti na národní a mezinárodní
úrovni; a
(g) vývoj a implementaci výchovných a školících programů na národních a mezinárodních úrovních.
2.
Každá smluvní strana musí v rámci svých možností zajistit, aby veřejnost měla přístup k veřejným
informacím podle odstavce 1 a aby tyto informace byly aktualizovány.
3. Každá smluvní strana musí v rámci svých možností podporovat průmysl a profesní uživatele v prosazování
a usnadňování ustanovení týkajících se informací podle odstavce 1 na národní úrovni, jakož i na příslušných
subregionálních, regionálních a globálních úrovních.
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4.

Při poskytování informací o persistentních organických polutantech a jejich alternativách mohou

smluvní strany použít bezpečnostní listy, zprávy, hromadné sdělovací prostředky nebo jiné komunikační
prostředky a mohou zakládat informační střediska na národních a regionálních úrovních.
5.
Každá smluvní strana musí vzít v úvahu vyvíjející se mechanismy, jako jsou registry úniků a přenosů
škodlivin pro sběr a distribuci informací o odhadech ročních množství chemikálií uvedených v Příloze A, B nebo
C, které unikají do prostředí nebo jsou zneškodněny.

2.10.1.1

Zvýšit veřejnou informovanost a vzdělanost v oblasti POPs, využít aktivit všech
dotčených resortů, činnost Národního POPs Centra, výchovně vzdělávací instituce
všech stupňů a dobrovolné, nevládní neziskové organizace.

2.10.1.2

V rámci vzdělávacích kampaní vycházet ze Státního programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice (dále jen „EVVO“).

2.10.1.3

Zajistit svobodný přístup
a srozumitelné formě.

veřejnosti

k informacím

o

POPs

v přijatelné

2.10.1.4 Za nejvýznamnější aspekty vzdělávacích kampaní a programů je nutné považovat:
• Prioritní orientaci na nebezpečné odpady POPs a jejich environmentální
nakládání;
• Uplatňování principů předběžné opatrnosti u látek s kumulativním
a synergickým efektem;
• Osvětu a vzdělávání zaměstnanců státní správy a samosprávy zaměřenou na
problematiku POPs.
NIP se vůbec nevěnuje otázce zapojení (dotčené) veřejnosti do přípravy politik a rozhodnutí
týkajících se POPs. Návrhy politik a strategických dokumentů nejsou veřejně přístupné, a to
se týká i řady dalších dat, které se váží na implementaci Úmluvy např. rizikové analýzy
starých ekologických zátěží. Systém evidence starých ekologických zátěží (nově Systém
evidence kontaminovaných míst) je veřejně přístupná internetová databáze, kde je dostupný
seznam kontaminovaných míst s jejich základní charakteristikou. Bohužel, z většiny
informací není patrný obsah POPs v dané lokalitě. Na webové stránce POPs centra jsou
dostupné výstupy Národní POPs Inventury, další dílčí informace nejsou aktivně šířeny a je
tedy nutné podat žádost o informace. Lze jednoznačně doporučit spuštění jednotného
webového portálu o POPs a Stokholmské úmluvě.
Článek 11
Úmluva se zaměřuje také na zlepšení výzkumu a vývoje v oblasti POPs a zejména na aktivní
monitoring kontaminace prostředí POPs. Tyto cíle jsou zakotveny v článku 11.
1. Smluvní strany budou v rámci svých možností na národních a mezinárodní úrovni
podporovat a/nebo podnikat příslušný výzkum, vývoj, monitoring a spolupráci, která se týká
persistentních organických polutantů a, kde to přichází v úvahu, jejich alternativ a látek, které
mohou být mezi persistentní organické polutanty zařazeny, včetně jejich:
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(a) zdrojů a úniku do životního prostředí;
(b) přítomnosti, úrovní a trendů v lidském organismu a životním prostředí;
(c) environmentálního přenosu, osudu a přeměn;
(d) vlivu na lidské zdraví a životní prostředí;
(e) sociálně-ekonomického a kulturního dopadu;
(f) snížení úniku a/nebo odstranění ; a
(g) sladění metodologií pro provádění evidence vznikajících zdrojů a analytických
technik pro měření úniků.
2.

Při provádění činnosti podle odstavce 1 musí smluvní strany v rámci svých možností:

(a)podporovat a dále rozvíjet, kde je to třeba, mezinárodní programy, sítě a organizace
zaměřené na definování, provádění, hodnocení a financování výzkumu, sběr údajů a
monitoring, s přihlédnutím k nutnosti minimalizovat duplicity v úsilí;
(b)podporovat národní a mezinárodní úsilí o posílení národních, vědeckých a
technických výzkumných schopností, zvláště v rozvojových zemích a zemích s přechodnou
ekonomikou, a prosazovat přístup k údajům a analýzám a jejich výměnu;
(c) vzít v úvahu zájmy a potřeby rozvojových zemí a zemí s přechodnou ekonomikou,
zvláště v oblasti finančních a technických zdrojů a spolupracovat na zlepšování jejich
schopností účastnit se úsilí uvedených v pododstavci (a) a (b);
(d)podnikat výzkumné práce orientované na zmírnění škodlivých vlivů persistentních
organických polutantů na zdravou reprodukci;
(e) zpřístupnit veřejnosti výsledky svých výzkumných, vývojových a monitorovacích
činností podle tohoto odstavce pravidelně a včas; a
(f) podpořit a/nebo podnikat spolupráci, týkající se shromažďování a udržování
informací vznikajících z výzkumu, vývoje a monitoringu.
2.11.1.1

Vzhledem k obecnému významu monitorovacích aktivit jednak v návaznosti na
mezinárodní závazky a programy a jednak vzhledem k nutnosti sledování stavu
životního prostředí a jeho změn, dořešit problematiku monitoringu v resortu MŽP
a to minimálně v následujících aspektech:
• vytvořit dlouhodobou koncepci monitoringu v resortu, včetně POPs a dalších
látek, s ohledem na stávající aktivity v ostatních resortech a na probíhající i
připravované aktivity nadnárodní – především EU,
• přehodnotit stávající aktivity v rámci resortu, systémově rozvíjet dlouhodobé
monitorovací aktivity a na ně navazující výzkumné a pilotní studie,
• toto propojení musí vést k jasné návaznosti na mezinárodní monitorovací
programy (EMEP, GAW, Integrated Monitoring), monitorovací povinnosti
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vyplývající z přijatých mezinárodních smluv a k provázanosti s dalšími
národními aktivitami,
• pro tyto účely definovat řídící strukturu v rámci resortu – odbor, kam tato
aktivita kmenově patří, provázanost s ostatními zainteresovanými resorty,
případně ustavit malou, funkční expertní skupinu z pracovníků resortu a
nezávislých odborníků pro zpracování koncepce monitoringu POPs.
2.11.1.2 Základním východiskem pro konstrukci monitorovacího systému musí být snaha o
maximálně účelné využití vložených prostředků a budování systému s vysokou
vypovídací schopností, vycházející z výsledků prováděných inventarizací POPs a
sloužící jako podklad pro hodnocení rizik a účelné řízení resortů a státu v oblasti
ochrany zdraví člověka a stavu životního prostředí.
2.11.1.3

Prioritně se věnovat rozvoji a optimalizaci monitorovacích a výzkumných
programů jako nástrojům sledování účinností závěrů a opatření Úmluvy.

2.11.1.4

Připravit návrh ucelené koncepce monitoringu POPs využívající zkušeností
z mezinárodních monitorovacích programů. Problematiku POPs je nutné řešit
s ostatními monitorovanými parametry. Tento návrh bude předložen k projednání
Radě pro zdraví a životní prostředí.

V ČR se realizují výzkumné projekty zaměřené na POPs (kontaminaci prostředí,
zhodnocování následků chemických látek na zdraví a životní prostředí a pod.) Nicméně,
pořád neexistuje jednotná strategie monitoringu POPs do všech složek ŽP. Vstupy do Národní
POPs inventury jsou doplňovány dílčím způsobem z různých výzkumných ústavůa a institucí
(Masarykova univerziat v Brně, ČVUT v Praze, Český hydrometerologický ústav, Centrum
dopravního výzkumu). V současnosti Rada Národního POPs centra projednává návrh
Koncepce monitoringu POPs a využití dat o POPs v ČR.
Návrhy opatření z hlediska úniků hexachlorbenzenu
Na tuto problematiku je zaměřená následující studie, zadaná MŽP ČR: Holoubek, I., Klánová,
J., Matoušek, J. Cupr, P.: Hexachlorbenzen – historické a současné problémy v ČR z pohledu
závěrů Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o persistentních
organických polutantech. Národní POPs Centrum/TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU
Brno. RECETOX - TOCOEN REPORT No. 306, prosinec 2007, 58 s.
V její kapitole 8. jsou následující informace o evidenci vzniku HCB:
„Zdroje HCB
Průmyslová produkce – v ČR se nevyrábí
Použití HCB – nejsou dostupné informace
Emise jako vedlejší produkt – chemická výroba chlorovaných rozpouštedel, chlorovaných
aromátů a pesticidů – ČR – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústi nad Labem, o jiných
provozech nejsou dostupné informace

Úniky ze skládek – není sledováno, není evidence, je pravděpodobný
Úniky z čištění odpadních vod – existují, sleduje se u vybraných zdrojů, nutná systematičnost
Spalovny – není ze zákona povinné, existují příležitostná měření spíše jako součást
výzkumných projektů, informace nejsou dostupné
Výskyt v používaných pesticidech (atrazin, simazin, picloram, pentachlornitrobenzen,
chlorothalonil) – nejsou dostupné informace
Metalurgie – nejsou dostupné informace
Výroba chloru - nejsou dostupné informace
Výroba celulózy a papíru – nejsou dostupné informace
Výroba cementu – nejsou dostupné informace
Degradace lindanu – nejsou dostupné informace
Těkání z půd – pravděpodobně jeden z nejvýznamnějších zdrojů v CR – výzkumný projekt
RECETOX MU – odhad zásob HCB v půdách na základě hladin HCB z monitoringu a
sledování pud – 121 t. Vytěkávací tok se v tuto chvíli stanovuje.
Tato studie došla k následujícím závěrům, citujeme:
„Hexachlorbenzen se na území CR vyrábel, používal jako pesticid a průmyslových produkt a
meziprodukt pro výrobu dalších chemických látek. Byl a je produkován chemickým průmyslem
jako odpadní produkt (výroba PCE), je emitován ze spalovacích a dalších průmyslových
zdroju. Je monitorován pravidelne ve všech složkách prostředí, jeho hladiny však dlouhodobě
vykazují spíše vzestupný trend, což potvrzuje dlouhodobý integrovaný monitoring složek
prostředí na pozaďové úrovni i další složkové monitorovací systémy. Je to pravděpodobně
odrazem
trvajícího dálkového transportu i existujících primárních a sekundárních zdrojů emisí.
Hladiny v potravinách i sledované lidské populaci však vykazují za poslední období pokles.
Systematická emisní inventura neexistuje, sledování průmyslových zdrojů a odpadu má spíše
episodicky charakter.“
Návrh řešení je na str. 19 studie:
„- v případě nezáměrného vzniku při výrobě perchlorethylenu bylo navrženo další účelné
využití čištěného HCB pro dva dočasné účely (agrochemický a vojensko-technický) a třetí
dlouhodobé perspektivní využití pro rafinaci hliníku a jeho slitin. Toto využití je také
praktickým testem pro redukční technologie likvidace POP s ekonomickým efektem.“
Str. 18 studie:
„Pro využití HCB bylo navrženo další velmi progresivní rešení. Pro rafinaci hliníku a jeho
slitin se do Kovohutí Břidličná dovážely z Francie tablety na bázi chlorovaného produktu
ethanu. Návrh předpokládal pro tuto technologii využití izolovaného přecišteného HCB z
odpadního produktu při výrobě perchlorethylenu [3-10] s analogickým chemickotechnologickým efektem a zejména také ekonomickým ziskem v podobe devizových úspor. Ze
strany krajské hygienické správy v Ostravě vznikly námitky, že z HCB mohou při tomto
technologickém postupu vznikat PCDDs/Fs. Tato námitka byla zásadně odmítnuta, neboť
podobné nebezpečí by bylo srovnatelné s dosud používaným prostredkem. Teoretický rozbor
problému ukázal na to, že v totálně redukčním prostředí, kdy se HCB prakticky spotřebuje v
tavenině pod její hladinou (tedy bez přístupu kyslíku), není žádný důvod pro uvedené obavy.

Na základě těchto návrhu byl odpadní produkt z prvých let výroby perchlorethylenu přečištěn
krystalizací a čistý HCB byl v řádově stotunových kvantech v průběhu konce 70. a prvé
poloviny 80. let využit jak je uvedeno shora.“
A dále:
„Je zřejmé, že nejméně dva uvedené způsoby využití (tj. export pro agrochemické účely a
využití pro zadýmování) nepřipadají v současné době dlouhodobě v úvahu, nicméně praxí
ověřené využití pro rafinaci hliníku a jeho slitin s výrazným redukčním prostředím je nejen
dlouhodobě perspektivní, ale navíc může sloužit jako prokázané teoretické i praktické
východisko pro způsob likvidace čistého nebo vysoce koncentrovaného HCB a podobných
sloučenin ze série perzistentních organických polutantu (včetně PCB) redukčními pochody,
pokud nejsou pro vysoké zředění v jiných existujících komoditách (kontaminované odpady
různého původu,
zeminy, sedimenty aj.) použitelné jiné standardní likvidační procesy včetně spalovacích s
příslušným teplotním režimem a několikastupňovým čištěním spalin.“
Jak samotná studie zpracovaná RECETOXem konstatuje, šlo o teoretický rozbor problému.
Neuvádí už, zda byla provedena nějaká měření na místě. I kdyby ovšem byla, většina měření
dioxinů z 80. let je nepoužitelná. Studie vůbec neuvažuje variantu předcházení vzniku HCB
v chemickém průmyslu. Ve Spolchemii vzniká při výrobě konečného produktu
epichlorhydrinu, který je i sám o sobě problematickou látkou a je tedy otázka, zda by Česká
republika neměla daleko spíše uvažovat o jejím zařazení na seznam kandidátů pro látky
omezené nařízením REACH.
Další ve studii neuvažovanou variantou je likvidace HCB některou z nespalovacích
technologií.
Navržená varianta řešení, tedy použití HCB pro výrobu hliníku je v rozporu jak s Nařízením o
POPs, tak především se Stockholmskou úmluvou, která říká, že:
(iii)

zneškodňovány takovým způsobem, že
persistentní organické
polutanty
v nich jsou
odbourány nebo nevratně přeměněny na takové látky, které
nevykazují vlastnosti a charakter persistentních organických polutantů. Jestliže
odbourání nebo nevratná transformace nejsou z hlediska životního prostředí
uppřednostněným řešením nebo jestliže obsah persistentních organických
polutantů je nízký, aby byly zneškodněny jiným způsobem poškozujícícm životní
prostředí co nejméně, přičemž je třeba vycházet z mezinárodních pravidel, norem
a směrnic, včetně těch, které mohou být vyvinuty na základě odstavce 2, a
příslušných globálních a regionálních režimů řídících nakládání s nebezpečnými
odpady;

(iv)

zneškodněny metodami (způsoby) odstranění, které by mohly vést k obnově,
recyklaci, k použití při rekultivaci, přímému opětovnému použití nebo
alternativnímu použití persistentních organických polutantů; a

(v)

vyváženy přes mezinárodní hranice pouze při respektování
mezinárodních pravidel, norem a směrnic;

Evidence zdrojů úniků POPs

příslušných

Do dvou let od vstupu úmluvy platnost by měla každá smluvní strana sestavit program a kde
to je vhodné, regionální nebo subregionální program aktivit, který by měl zahrnovat:
(i) vyhodnocení skutečných a očekávaných (předpokládaných) úniků, včetně vytvoření a
aktualizace evidence zdrojů a odhadů úniků se zřetelem na kategorie zdrojů identifikované
v Příloze C;
(ii) vyhodnocení účinnosti zákonů a politiky smluvní strany, pokud jde o kontrolu těchto
úniků;
(iii) strategii pro dosažení závazků tohoto odstavce, berouce v úvahu hodnocení v (i) a (ii);
(iv) kroky pro podporu výchovy a výcviku s ohledem na tyto strategie a uvědomování si jich;
(v) posouzení těchto strategií a jejich úspěchů každých pět let z hlediska dosažení závazků
tohoto odstavce; tato posouzení musí být zahrnuta do zpráv předávaných podle článku 15;
(vi) rozvrh implementace plánu činností, včetně strategií a opatření v něm uvedených;
Žádný takový plán pro Českou republiku sestaven nebyl. V NIPu jsou části, které by se daly
považovat za jeho části:
NIP k tomu říká:
3.6.1.1 Zpracovat emisní inventuru HCB a PCBs a dopracovat inventuru v případě PAHs a
PCDDs/Fs do všech složek, odpadů a produktů. Její výsledky zohlednit při
zpracovávání dalších strategických dokumentů (SPŽP, POH, referenčních
dokumentů nejlepších dostupných technik (BREF), atd.).
Zodpovědnost: MŽP (ČHMÚ)
Termín: XII/2008
Zatím jsou sestavovány jen inventury úniků jmenovaných látek do ovzduší. Útržkovité
informace o jejich množství v odpadech lze nalézt v IRZ anebo v první Inventuře POPsi.
Hladiny POPs v odpadech a odpadních vodách nejsou ani soustavně zjišťovány, s výjimkou
provozů, kde tuto povinnost stanovilo integrované povolení (IPPC) podle zákona č. 76/2002
Sb. o integrované prevenci (například integrované povolení pro spalovnu Termizo Liberec
anebo pro Spolanu Neratovice). Nebyl vyhlášen ani výzkumný úkol zaměřený na zjištění
úrovně POPs v odpadech a odpadních vodách z jednotlivých provozů (odkaz na viz vyhlášená
témata VaV). Ke zjištění těchto dat nesměřuje ani žádná. Emisní inventury pro HCB a PCB
vycházejí z emisních faktorů publikovaných v první aktualizaci Národní inventury POPs
v roce 2005ii.
Způsob zjištění emisních faktorů pro jednotlivé POPs (na základě kolika měření byly
stanoveny) však není v této inventuře popsán. Podle poslední aktualizace Národní inventury
POPsiii. byly aktualizovány jen emisní faktory pro dopravuiv.

DOPORUČENÍ
1. Vyjasnit kompetence mezi Národní kontaktním místem pro Stokholmskou
úmluvu a dalšími odpovědnými pracovníky, aby bylo zřejmé koho lze
kontaktovat v otázkách POPs
2. Zprovoznit jednotný informační webový portál o Stokholmské úmluvě a jejím
Národním implementačním plánu, kde by veřejnost nalezla základní informace o
POPs a Stokholmské umluvě, ale také odborné dokumenty a studie
3. Zapojit do aktualizace NIPu a hodnocení jeho plnění zástupce z NNO jak vyplýva
přímo z textu Úmluvy
4. Otevřeně poskytovat informace
5. Zavést sledování POPs v odpadech a odpadních vodách
6. Zaměřit se více na sledování všech POPs, včetně hexachlorbenzenu a možnosti
vyhnutí se jeho výrobě jako meziproduktu.
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