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Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 
Axis Office Park Ostrava – Budova B
Na rovince 874
720 00 Ostrava – Hrabová

k  rukám  prezidenta  HMMC  Eok  Jo  Kima,  Petra  Michníka,  právníka  HMMC  a  zástupce 
zpracovatele žádosti:
zasláno na e-mailové adresy: eokjokim@hyundai-motor.com,  Petr.Michnik@hyundai-motor.cz, 
jana.kaskova@brn.dhv.cz

na vědomí:

1) Moravskoslezský kraj:
k rukám Mgr. Pavla Drobila, Mgr. Martina Radvana
zasláno na kontaktní e-maily: Pavel.Drobil@kr-moravskoslezsky.cz, posta@kr-
moravskoslezsky.cz,  Martin.Radvan@kr-moravskoslezsky.cz  ,   
 
2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha
k rukám paní Alexandry Rudyšarové, generální ředitelky
pana Michala Koryčánka, náměstka generální ředitelky
zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a 
Michal.Korycanek@czechinvest.  org  

3) Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
k rukám pana Roberta Szurmana
zasláno na emailovou adresu: szurman@mpo.cz

V Brně dne 8. května 2007 

Připomínky k žádosti    Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.    o vydání integrovaného   
povolení 

Na základě vztahů založených smlouvou - Deklarací porozumění ze dne 3. listopadu 2006 
Ekologický  právní  servis  (EPS),  jakožto  její  účastník,  předkládá  společnosti  Hyundai  Motor 
Manufacturing Czech s.r.o.  (dále jen „HMMC“) následující připomínky k žádosti HMMC o vydání 
integrovaného povolení ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění,  o integrovaném  registru  znečišťování  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon 
o integrované prevenci) a žádá, aby byly náležitě zapracovány do předmětné žádosti  o vydání 
integrovaného povolení. 

V této souvislosti uvádíme, že jsme si vědomi lhůty pro vyjádření, která byla založena čl. I. 
smlouvy. Ta je však zcela nedostatečná specificky pro řízení o vydání integrovaného povolení, 
neboť rozsah předložené dokumentace je mimořádný. Proto své vyjádření zasíláme alespoň ve 
lhůtě určené pro účastníky předmětného řízení. 
Předpokládáme,  že  HMMC  nebude  mít  snahu  naše  připomínky  odmítnout  argumentujíce 
nedodržením lhůty založené smlouvou. Přesto však v této věci uvádíme, že připomínky směřují k 
tomu, aby HMMC naplnila své závazkové povinnosti. V tomto případě zejména povinnost vyvinout 
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veškeré  úsilí,  aby  správní  rozhodnutí  obsahovalo  dostatečné  a  kvalitní  podmínky  k  ochraně 
veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel 
(čl. 1), ale také povinnost založenou čl. 5., kterým se HMMC zavázala splnit všechny podmínky a 
kompenzační opatření ovedená v příslušném stanovisku EIA.  

Obecné poznámky:

Stěžejními principy uplatňovanými v průběhu posuzování žádosti o vydání integrovaného 
povolení jsou princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí a princip prevence znečištění. 
Uplatnění těchto principů není omezeno jen na konkrétní požadavek uplatnění BAT, ale je obecně 
relevantní pro interpretaci  žádosti  jako celku i  jejích jednotlivých částí.  Každá žádost  o vydání 
integrovaného  povolení  musí  být  posouzena  s  ohledem na  požadavek  maximalizace  ochrany 
životního prostředí  využitím nejlepších  výsledků poznání  technického pokroku – zjednodušeně 
řečeno - omezení poškození životního prostředí na nejnižší možnou a dostupnou úroveň. Využita 
tak musí být všechna vhodná preventivní opatření – tj. zejména BAT, ale i další opatření k prevenci 
významného znečišťování, účelnému využívání energie apod. (viz. Čl. 1 a Čl. 3 Směrnice Rady 
96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění - „IPPC“ a dále např. §1 odst. 1, §14 
odst. 3 a §4 odst. 1 zákona o integrované prevenci). Uplatnění opatření k minimalizace dopadů 
povolovaného zařízení na životní prostředí je samozřejmou povinností jeho provozovatele a jejich 
popis musí být součástí žádosti (viz. §4 odst. 1 zákona o integrované prevenci). Příslušný úřad je 
pak povinen zajistit, aby podmínky vydaného povolení korespondovaly s nejvyšší možnou úrovní 
ochrany životního prostředí, která je pro dané zařízení dostupná. 

Výše uvedené platí bez rozdílu pro všechna zařízení spadající do procesu integrovaného 
povolování.  Dalším  důležitým  požadavkem  pro  povolení  provozu  zařízení  je  zohlednění 
existujícího stavu životního prostředí v místě kde je zařízení povolováno. Základním kritériem je 
dosažení standardů životního prostředí – tj. pr. předpisy stanovených norem (např. imisního limitu). 
V případě,  že  např.  ani  aplikací  BATu  nebude  zajištěno  dosažení  požadovaného  standardu 
životního  prostředí  v místě  povolovaného  zařízení,  je  povinností  provozovatele  navrhnout  a 
aplikovat a povinností úřadu stanovit v povolení další podmínky, které dopad zařízení na životní 
prostředí  dále  omezí  (viz.  Čl.  9  a  Čl.  10  Směrnice  IPPC,  §14  odst.  3  zákona o  integrované 
prevenci). 

Na území Moravskoslezského kraje jsou pravidelně a výrazně překračovány imisní limity 
nebo cílové imisní limity frakce PM10, benzo(a)pyrenu, benzenu, arsenu a dalších látek. V roce 
2005 bylo např. mezi prvními dvaceti stanicemi s nejvyšším počtem překročení 24 hodinového 
imisního limitu pro PM10 celkem 14 monitorovacích stanic Moravskoslezského kraje (bližší 
informace o stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji viz. např. návrh: „Krajský program ke 
zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje“ - dále jen „Program MSK“, dostupný na: 
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/zp_06_01.pdf). Obecně patří Moravskoslezský kraj k 
regionům s nejvíce zatěžovaným životním prostředím v ČR. Tento fakt by měl být důsledně 
zohledňován ve všech rozhodovacích procesech, které mají na stav životního prosředí v regionu 
bezprostřední dopad. Konkrétně, vztaženo na předmětnou žádost o vydání integrovaného povolení 
lze tedy konstatovat následující.

Přestože individualizovaný přístup dosahování vysoké úrovně ochrany životního prostředí 
prostřednictvím  integrovaného  povolování  umožňuje  zohlednit  technologické  a  provozní 
charakteristiky  zařízení,  pro  které  je  povolení  vydáváno,  základním  pravidlem  stanovování 
závazných  podmínek  provozu  zůstává  maximální  omezení  celkové  zátěže  životního  prostředí 
způsobené povolovaným zařízením, a to zejména povinnou aplikací nejlepších dostupných technik 
(v tomto smyslu lze odkázat zejména na ustanovení § 1 odst. 1, § 14 odst. 3  a §15 odst. 1 zákona 
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o  integrované  prevenci).  Stav  kdy  životní  prostředí  v  místě  povolovaného  zařízení  nesplňuje 
standardy ve smyslu §2 písm g) zákona o integrované prevenci je považován za nežádoucí a v 
takovýchto případech zákon výslovně předpokládá uložení dalších nebo zpřísňujících opatření, a 
to i nad rámec nejlepších dostupných technik ( §15 odst. 1 zákona o integrované prevenci). 

Při  posuzování předložené žádosti  je tedy třeba důsledně zohledňovat  kumulativní vlivy 
jednotlivých provozů, vyžadovat splnění kritérií  odpovídající nejnižším (nejpřísnějším) hodnotám 
rozmezí BAT (např. při stanovení emisních limitů) a uplatnit další opatření, která budou umožňovat 
kontinuální  vyhodnocování,  a  příp.  omezování  negativního  vlivu  závodu  na  okolí  (tj.  zejména 
monitoring).   

K jednotlivým bodům žádosti o vydání integrovaného povolení uvádíme následující 
připomínky:
 

A) Ovzduší
k bodu 5.1 žádosti: 
Do kategorie 1.1 (spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW) jsou 
zařazeny pouze spalovací zdroje lakovny, tento výklad považujeme za nesprávný. Dle závěrečné 
poznámky v příloze 1 zákona č. 76/2002 Sb. se prahové hodnoty zařízení spadajících do stejné 
kategorie  průmyslové  činnosti  sčítají,  podmínky  provozování  dle  tohoto  zákona  se  následně 
vztahují  na  veškerá  taková  zařízení  umístěná  ve  „stejném místě“.  Není  důvod,  proč  zařízení 
místně vztahovat pouze na lakovnu, když předmětem žádosti o integrované povolení je celý závod 
HMMC.  Vzhledem k  výše  nastíněným podmínkám životního  prostředí  v  regionu   požadujeme 
doplnit žádost a všechny související přílohy (např. příl. XVIII-4) tak, aby  techniky BAT (tj. instalace 
účinných  zařízení  na  redukci  NOx  –  např.  selektivní  katalytickáredukce  SCR  nebo  selektivní 
nekatalytická redukce SNCR) byly uplatněny u všech spalovacích zdrojů. 

 -  Dle  předložené  dokumentace  budou  hodnoty  emisí  VOC  dosahovat  cca  16,4  g/m2.  Jako 
závazná  podmínka  provozu  je  však  navržena  hodnota  měrné  výrobní  emise  25  g/m2.  Dle 
referenčního dokumentu BREF („Povrchová úprava používající organická rozpouštědla“ - STS) lze 
u nově postavených,  nebo kompletně přebudovaných a inovačně ekologicky šetrných provozů 
dosáhnout hodnoty emisí rovné nebo nižší než 10 g/m2.  S odkazem na výše uvedená obecná 
východiska procesu IPPC a stav ovzduší v regionu  kde bude povolované zařízení instalováno 
požadujeme následující:

a) doplnění dokumentace tak, aby hodnota měrné výrobní emise VOC (včetně fugitivních emisí) 
dosahovala nejnižší úrovně rozmezí BAT, tj. 10 g/m2, a takto byla stanovena i závazná podmínka 
provozu;

b) dle referenčního dokumentu BREF – STS,  lze po termické úpravě na dopalovací jednotce ve 
vyčištěném plynu běžně dosahovat koncentrace VOC 10 mg C/Nm3. K zajištění aplikace technik 
umožňujících  kontinuální  dosahování  spodní  hodnoty  BAT,  požadujeme  doplnění  navržených 
závazných podmínek provozu zařízení o emisní limit VOC na dopalovací jednotce ve výši 10 mg 
C/Nm3;

c) zavedení emisního stropu, který zaručí  absolutní mez  objemu vypuštěných emisí VOC, a to 
bez  ohledu  na  změny  v  kapacitě  výroby.  Jako  emisní  strop  navrhujeme  hodnotu   350  tun 
vypuštěných VOC/rok (kapacita 300 000 vozů x deklarovaný průměr upravovaného povrchu 116 
m2/auto x měrná výrobní emise 0,01 kg VOC/m2).

Žádost také nepředpokladá zavedení kontinuálního monitoringu emisí. Jak již bylo uvedeno, stav 
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ovzduší v regionu, kde se povolovaný provoz nachází, je krajně nevyhovující. Konstatujeme, že 
monitoring  významných  zdrojů  znečištění  ovzduší  je  důležitým  nástrojem,  zaručujícím  nejen 
důsledné  naplňování  podmínek  provozu  zařízení  ze  strany  provozovatelů,  ale  i  umožňujícím 
příslušným úřadům efektivně plánovat a aplikovat opatření ke zlepšení stavu ovzduší v regionu. V 
souladu s obecným požadavkem minimalizace dopadů povolovaného zařízení na životní prostředí 
požadujeme  doplnění  dokumentace  o  kontinuálního  měření  emisí  všech  zdrojů,  a  to  jak  u 
spalovacích zařízení na zemní plyn (zde odkazujeme na předestřenou možnost centrálního zdroje 
vytápění), tak i technologických zdrojích emisí.

B) Odpadní vody
k bodu 5.1.2.3 žádosti:  
Popis technologie čistírny odpadních vod (ČOV) neodpovídá  popisu technologie, který je obsažen 
v  technické  zprávě  žádosti  o  vydání  stavebního  povolení  na  vodní  dílo  ani  samotnému 
vodoprávnímu povolení OŽPaZ/8165-A/2006/Vol/231.2 ze dne 28. 12. 2006. Druhý stupeň čištění 
odpadních vod se dle technické zprávy skládá ze dvou paralelních linek zahrnujících: pískový filtr, 
dva tlakové filtry se „speciálními náplněmi“, tlakový filtr s aktivním uhlím a tlakové rukávové filtry. 
Naproti  tomu provozní řád ČOV, který je součástí  žádosti  o integrované povolení uvádí pouze 
jednu  linku  se  třemi  pískovými  a  třemi  „ionexovými“  filtry,  zatímco  samotná  žádost  o  vydání 
integrovaného  povolení  naopak  se  dvěma  linkami  počítá.  Odlišný  je  i  způsob  nakládání  s 
regeneračními vodami tlakových filtrů, zatímco v dokumentaci o integrované povolení se počítá se 
shromažďováním vod a následným odvozem specializovanou firmou, dle technické zprávy budou 
regenerační vody odváděny na vstup ČOV. Předložená žádost tak obsahuje zásadní nedostatky a 
je  vnitřně  rozpornou.  Nad  to  žádost  popisuje  jinou  technologii  než  tu,  která  byla  schválena 
stavebním povolením. Tyto zásadní nedostatky žádosti by měly být proto odstraněny. V opačném 
případě si nedovedeme představit na jakém základě by správní orgán IPPC mohl dovodit, jakou 
technologii HMMC ve svém závodě skutečně použije.  K tomu navíc podotýkáme, že technologie 
uváděné ve vodoprávním povolení a žádosti o IPPC jsou odlišné, předpokládané max. výstupní 
hodnoty jsou v obou případech naprosto totožné. Pokud tedy dvě odlišné technologie nepřekročí 
stanovené maximální výstupní hodnoty, pak tyto jsou stanoveny příliš obecně a nikoliv dostatečně 
specificky tak, aby naplnily požadavek maximalizace ochrany životního prostředí a tudíž snižování 
emisních hodnot. 

k bodu 8.2.1. žádosti:
S  ohledem  na  již  zmiňovaný  požadavek  maximalizace  ochrany  životního  prostředí,  který  je 
základním východiskem ne jen celého procesu IPPC, a předpokládáme, že i společnosti HMMC 
(viz již citovaný čl. 1 smlouvy) považujeme za více než žádoucí, aby tyto byly přiměřeně sníženy, 
neboť  ze  srovnání  s  obdobným typem zařízení  provozovaných  ve  světě  vyplývá,  že  aplikací 
vhodných technik lze u řady z těchto ukazatelů dosáhnout výrazně nižších hodnot a výrazně tak 
redukovat zatížení kanalizační sítě a ČOV Frýdek Místek (viz. „Referenční dokument o nejlepších 
dostupných  technikách  pro  povrchové  úpravy  kovů  a  plastů  s  použitím  elektrolytických  nebo 
chemických postupů“,  2005,  kap.  3,  tab.  3.2 – dále „STM“).  Konkrétně se jedná o  následující 
ukazatele: 

Rtuť (Hg) - hodnota dosažitelná dle STM - 0,01  mg/l 

Měď (Cu) - hodnota dosažitelná dle STM – 0,1 mg/l                               
Nikl (Ni) - hodnota dosažitelná dle STM -  0,02 mg/l 
Chrom – celkem (Cr) - hodnota dosažitelná dle STM 0,1 mg/l 
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Zinek (Zn) - hodnota dosažitelná dle STM – 0,01 mg/l       

Kyanidy – celkem (CN) - hodnota dosažitelná dle STM – 0,01 mg/l      

Chemická spotřeba kyslíku (CHSKCr(CODCr)) - hodnota dosažitelná dle STM - 150 mg/l   
Fosfor – celkem (PTotal) - hodnota dosažitelná dle STM – 0,03 mg/l 

Proto  žádáme  HMMC,  aby  doplnila  žádost  o  techniky,  které  umožní  na  výstupu  čistírny 
technologických vod dosahovat u výše uvedených ukazatelů hodnot, které odpovídají hodnotám 
nejlepších zařízení v oboru (dle STM). 

k bodu 5.4.2.3 žádosti:
Hledisko není zcela splněno u používání vody v technologiích, míra recyklace odpadních vod je v 
některých provozech nedostatečná. Je proto nutné, aby žádost byla doplněna o širší uplatnění 
recyklace přímo v provozech a zejména ji doplnit o prověření možnosti znovuvyužití vyčištěných 
technologických odpadních vod. Tento požadavek je oprávněný v souvislosti s obecnými principy 
integrované prevence. Nad to je primárním zdrojem vody pro výrobní závod HMMC říčka Morávka, 
na kterou jsou vázána specifická rostlinná společenstva vyžadující  periodické zvýšené průtoky 
korytem. Zvyšování odběrů vody z toku je potenciálním ohrožením těchto společenstev. 

 -  Dodáváme, že pro stanoviště 3230 (Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židovníkem 
německým  (Myricaria  germanica))  byla  pod  odběrným  místem  navržena  evropsky  významná 
lokalita soustavy Natura 2000 – Niva Morávky. Stanoviště 3230 se v České republice vyskytuje 
pouze v Podbeskydí a v EVL Niva Morávky má své nejkvalitnější a plošně nejrozsáhlejší výskyty. 
Naturové hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a posudek tohoto hodnocení odběr vody z 
Morávky jako možný vliv záměru vůbec neuvádí a proto nelze výsledky hodnocení považovat za 
objektivní. V rámci řízení o integrované povolení by měl být tento nedostatek napraven. Žádost by 
proto měla obsahovat ne jen analýzu dopadů na stanoviště 3230, ale také podrobný popis optření 
minimalizující možné negativní vlivy na dané předmětnou lokalitu. 

C) Plnění podmínek stanoviska EIA
 - 13.2.4.1 - Není dostatečně splněna podmínka č. 81 požadující pro dopravu surovin maximálně 
využít železnici. Splnění této podmínky i závazku vyplývajícího ze smlouvy je možné doložit pouze 
studií, která v žádosti chybí. Ta by proto měla být doplněna o dopravní studii popisující plánovaná 
opatření v logistickém plánu HMMC, která povedou k dosažení společnosti uloženého cíle. 

S pozdravem,

Pavel Franc a Jan Šrytr
program GARDE Ekologického právního servisu
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