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Zákon na ochranu ovzduší
V současné době je v právní moci nový zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinný
od 1.9.2012. Tento zákon nahradil zákon č.
86/2002 Sb., a zrušil veškeré prováděcí
předpisy podle zákona č. 86/2002 Sb.
Byl novelizován a to zákonem č. 64/2014
Sb., zákonem č. 87/2014 Sb. a zákonem č.
382/2015 Sb. Důležitá novela č. 369/2016
Sb. Dále zákonem č. 183/2017 Sb.,
225/2017 Sb. a 172/2018 Sb.

Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na
kvalitu paliv, používaných pro vnitrozemská a námořní
plavidla z hlediska ochrany ovzduší. Účinnost od
1.října 2012. Novela č. 154/2014 Sb.
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a
vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových
situacích (tzv. imisní vyhláška). Účinnost od 15.října
2012.
Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti
biopaliv. Zrušeno a nahrazeno Nařízením vlády č.
189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a
snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší.
Účinnost od 1. prosince 2012.
Byla novelizována a to vyhláškou č.
155/2014 Sb., 406/2015 Sb. a 171/2016 Sb.
Důležitá novela č. 452/2017 Sb., nově
190/2018 Sb. (drobné změny).

Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší

Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení
pravidel
pro
zařazení
silničních
motorových
vozidel
do
emisních
kategorií a o emisních plaketách.
Účinnost od 23.3.2013.

Metodické pokyny – Sčítání kapacit

Metodický pokyn stanoví pravidla pro sčítání
jmenovitých tepelných příkonů a kapacit
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
podle § 4 odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a jejich zařazování
do přílohy č. 2 cit. Zákona.
Věstník MŽP č. 7/2013
http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny

Metodické pokyny – odborné posudky
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro
vypracování odborných posudků autorizovanou
osobou

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování
odborných posudků osobou autorizovanou podle § 32 odst.
1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny

Metodické pokyny – Bilance VOC
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke stanovení
roční hmotnostní bilance těkavých organických látek v
souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší.
- Věstník MŽP č. 1-2/2013
- http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny

Metodické pokyny – Chovy hospodářských
zvířat
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z
těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií
snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů
- Věstník MŽP č. 1-2/2013, nově Věstník 1/2018
- http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny

Emisní faktory
Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní
faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší
- Věstník MŽP č. 8/2013
- Věstník MŽP č. 1/2016
- Věstník MŽP 2/2018 (duben)
- http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny
- Studie EF – společnost TESO (www.mzp.cz)
- Jiné EF

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny
Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole
spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším
Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Toto sdělení je určeno
odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů.
Doklad o kontrole – Příloha č. 18 vyhlášky č. 415/2012 Sb,
Nově jednou za 3 roky.

http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny
Metodická pomůcka k hodnocení ekonomické přijatelnosti
využití tepla ze SZTE nebo zdroje energie, který není
stacionárním zdrojem
Metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám, které jsou
povinny podle § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v
platném znění, u nových staveb nebo při změnách staveb stávajících využít pro
vytápění teplo ze SZTE nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Dále je
určena orgánům ochrany ovzduší, které se zabývají povolováním zdrojů a
vydáváním závazných stanovisek podle zákona o ochraně ovzduší. Je
návodem autorizovaným osobám ke zpracování odborných posudků podle
zákona o ochraně ovzduší a zpracovatelům energetických posudků podle
zákona o hospodaření energií.

http://www.mzp.cz/cz/stanoviska
Stanovisko k aplikaci výjimky z emisního limitu pro
NOx pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární
zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem
vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW spalující
plynné palivo a zkapalněný plyn.
Stanovisko k aplikaci výjimky z emisního limitu pro NOx pro
kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje.
Stanovisko vydáno nově v pozměněném znění, velmi
důležité.

http://www.mzp.cz/cz/casto_klad
ene_dotazy_ovzdusi:
Nejčastější dotazy ke kontrole technického
stavu a provozu spalovacích stacionárních
zdrojů podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění („zákon o ochraně ovzduší“)

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon upravuje:
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování
ovzduší a jejich vyhodnocení,
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při
ochraně ovzduší,
e) práva a povinnosti "dodavatelů pohonných hmot" osob uvádějících
motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky pro dopravní účely a osob, které
dodávají na daňové území České republiky pro dopravní účely
motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného
daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen
"dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty") a působnost
orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových
plynů z pohonných hmot v dopravě.

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.
Dne 13. června 2018 vyšla ve Sbírce zákonů v pořadí již
sedmá novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o zákon č.
172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od 1.9.2018

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.

Upřesnění pozice dodavatele PHM:
osob uvádějících motorové benziny nebo motorovou naftu
do volného daňového oběhu na daňovém území České
republiky pro dopravní účely
a
osob, které dodávají na daňové území České republiky pro
dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě
Evropské unie (dále jen "dodavatel motorového benzinu nebo
motorové nafty").

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.

Doplnění základních pojmů (pohonná hmota, pohonná hmota
pro dopravní účely, elektřina pro dopravní účely, emise
skleníkových plynů na jednotku energie, emise skleníkových
plynů vzniklými během úplného životního cyklu pohonné
hmoty pro dopravní účely nebo elektřiny pro dopravní účely,
emise z těžby).

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.

Úprava povinnosti napojit se na centrální zdroje tepla: nově
tato se povinnost nevztahuje na rodinné domy a stavby pro
rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek
prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou
energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem,
není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.
Nová ohlašovací povinnost přes ISPOP (od 1.1.2020) pro
osoby provádějící kontroly kotlů: Odborně způsobilá osoba
podle § 17 odst. 1 písm. h) je povinna ohlašovat
prostřednictvím ISPOP údaje, a to nejpozději do 60 dnů
od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.

Změna podmínek pro provoz "malých" kotlů na tuhá paliva:
- provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně,
který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé
vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.
Změna intervalu prohlídek kotlů (spalovací stacionárního
zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) z 1x za dva
kalednářní roky na 1x za tři roky.

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.

Databáze odborně způsobilých osob podle § 17 odst. 1 písm.
h) zákona (kontroly kotlů). Výrobce spalovacího
stacionárního zdroje je povinen dálkovým přístupem vložit
údaje o odborně způsobilé osobě do 30 dnů od udělení
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního
spalovacího zdroje nebo jeho změny. Platnost až od 1.1.2020.

Novela zákona o ovzduší – zákon č. 172/2018 Sb.
Možnost obcí omezit spalování paliv v kotlích do 300 kW
tepelného příkonu:
Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce
spalování vybraných druhů pevných paliv, s výjimkou
spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1
písm. g) zákona splňujících pro tato paliva požadavky
stanovené v příloze č. 11 k zákonu.

Povinnosti zdrojů jsou uvedeny zejména v §§ 16 a 17
zákona
Základní povinnosti jsou v §§ 16 a 17, popř. na základě
zmocnění zákona rovněž v prováděcích předpisech
(vyhláška č. 415/2012 Sb. a jiné).

§ 17, odst. 1 - Povinnosti stanovené všem zdrojům
vyjmenovaným i nevyjmenovaným

§ 17, odst. 1) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (zdroj vyjmenovaný i nevyjmenovaný)
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a
činnosti nebo technologie související s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na
úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz
tohoto stacionárního zdroje stanovenými tímto
zákonem, jeho prováděcími právními předpisy,
výrobcem a dodavatelem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické
podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře podle § 4,

§ 17, odst. 1) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (zdroj vyjmenovaný i nevyjmenovaný)
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím
právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního
zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na
vyžádání informace o provozu stacionárního zdroje a jeho
emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do
ovzduší,

§ 17, odst. 1) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (zdroj vyjmenovaný i nevyjmenovaný)
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním
úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke
stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným
palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje,
za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto
zákona,

§ 17, odst. 1) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (zdroj vyjmenovaný i nevyjmenovaný)
f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem
podle § 11 odst. 5,
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění
místa instalace, v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu,

§ 17, odst. 1) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (zdroj vyjmenovaný i nevyjmenovaný)
h) provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena
výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě
(dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární
zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem; pokud byla
provedena pravidelná kontrola provozovaného kotle podle zákona o hospodaření energií33), považuje se
tím kontrola technického stavu a provozu podle tohoto zákona za splněnou v témže kalendářním roce; v
takovém případě má provozovatel povinnost předložit na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností zprávu o této pravidelné kontrole. V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje
není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu
technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním
předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k
provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.
Vyjádření k dostupnosti odborně způsobilé osoby podle předchozí věty vystaví výrobce provozovateli do
30 dnů od jeho vyžádání a provozovatel jej připojí k dokladu o provedení kontroly předkládanému na
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Nevystaví-li výrobce své vyjádření ve stanovené
lhůtě, má se za to, že není odborně způsobilou osobu v rámci stanoveného referenčního finančního limitu
schopen zajistit. V takovém případě je provozovatel povinen na vyžádání obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností věrohodně prokázat, že výrobce o vyjádření požádal.

§ 17, odst. 2)
§ 17, odst. 2) Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro
rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil
některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez
provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo
používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na
tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele
spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích
opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení
kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel
nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je
kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen
umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho
příslušenství a používaným palivům.

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze
č. 2 k tomuto zákonu je, kromě povinností uvedených v
odstavci 1, dále povinen

a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v
souladu s povolením provozu,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o
stacionárním zdroji, popisujících tento zdroj a jeho provoz a o
údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle
jiného právního předpisu11); provozní evidenci je povinen
uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě provozu stacionárního
zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu; povinnost
ohlašování souhrnné provozní evidence se nevztahuje na
provozovatele stacionárního zdroje umístěného ve vojenských
objektech provozovaných Ministerstvem obrany nebo jím
zřízenou organizací,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do
ovzduší komínem nebo výduchem, pokud v povolení
provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke
znečišťování, musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto
zdroje nedošlo k překročení imisního limitu uvedeného v
bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v
případě, kdy se postupuje podle § 11 odst. 5,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
e) bezodkladně odstraňovat technické závady, které mají
za následek vyšší úroveň znečišťování a současně
nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje
stanovené tímto zákonem, jeho prováděcím právním
předpisem nebo povolením provozu, a nejpozději do 48
hodin od vzniku takové závady podat zprávu krajskému
úřadu a inspekci o jejím výskytu; mezi tyto závady patří
především špatná funkce nebo porucha na technologii ke
snižování emisí,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
f) omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě
technické závady na zdroji s následkem nedodržení
podmínky pro provoz stacionárního zdroje stanovené tímto
zákonem, jeho prováděcím právním předpisem nebo
povolením provozu, nedojde-li do 24 hodin k obnovení
provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými
tímto zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a
povolením provozu; povinnost odstavení neplatí pro
stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšším
emisím, než jsou emise při jeho dalším provozu, nebo
pokud je potřeba zachovat dodávku energie,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
g) odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pokud během uplynulých 12
měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke snižování
emisí 120 hodin; povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární
zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jehož
odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho dalším
provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)

h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí
podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90 dnů od data provedení
tohoto měření,

§ 17, odst. 3) Provozovatel stacionárního zdroje je
povinen (jen zdroje vyjmenované)
i) průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat
výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro
účely kontroly po dobu 6 let v rozsahu a formě stanovené
prováděcím právním předpisem,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro
kontinuální měření emisí, pokud se jedná o stacionární
zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

§ 17, odst. 4
Povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na
provozovatele chovu hospodářských zvířat, s výjimkou
povinnosti uvedené v odstavci 3 písm. a).

§ 17, odst. 5
Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může
vyhláškou zakázat na vymezeném území obce
spalování vybraných druhů pevných paliv ve
stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou
spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17
odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky
stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

§ 17, odst. 6
Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován
odpad, je kromě povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen
a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr
reprezentativních vzorků odpadu, a to pokud možno před jeho
vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu nejméně 1 měsíce po
spálení odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekční odpad ze
zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných obalech,
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování
odpadu, pokud je z měření emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické
emisní limity do doby, než jsou odstraněny příčiny tohoto stavu;
opětovné zahájení provozu po odstranění příčin je možné při splnění
podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a
c) oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně
inspekci.

§ 16 zákona – Povinnosti osob
Odst. 1) Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva,
která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem.
Splnění těchto požadavků je povinna odběrateli paliva prokázat způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem vždy při první dodávce paliva a následně při změně
kvality paliva nebo na vyžádání odběratele. Doklad, který prokazuje splnění
požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem, je povinna předat odběrateli vždy při první dodávce paliva a následně
při změně kvality paliva. Osoba uvádějící v České republice paliva na trh,
odběratel a každý, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní
činnost po uvedení paliva na trh, je povinen na vyžádání kontrolního orgánu
předložit doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem. Osoby uvádějící na trh paliva
stanovená prováděcím právním předpisem mají povinnost ohlásit údaje stanovené
prováděcím právním předpisem ministerstvu do 31. března následujícího roku.

§ 16 zákona – Povinnosti osob
(2) Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o
jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem
podle jiného právního předpisu 12), že spalovací stacionární zdroj splňuje
emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k tomuto
zákonu.
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje k
dispozici jiné osobě anebo dováží výrobek používaný při činnostech
uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který
obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, je povinna
zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických látek
způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.

§ 16 zákona – Povinnosti osob
Odst. 4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály
neznečištěné chemickými látkami.
Odst. 5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho
spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného
právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží
zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním
obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

§ 16 zákona – Povinnosti osob
Odst. 6) Odpad podle jiného právního předpisu13), s výjimkou odpadu
uvedeného v prováděcím právním předpisu, může být tepelně zpracován jen ve
stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle §
11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu je možné pouze pod dohledem
osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c).
Odst. 7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u
nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo
ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním
zdrojem. To neplatí, pokud Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy
a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek33)
prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje
energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu
ekonomicky přijatelné.
33) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů.".

§ 16 zákona – Povinnosti osob

Odst. 8) Provozovatel plavidla je povinen
používat k pohonu plavidla pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené
prováděcím právním předpisem.

§ 16 zákona – Povinnosti osob

Odst. 9) Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1
písm. h) je povinna ohlašovat ministerstvu
prostřednictvím
integrovaného
systému
ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do
60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly
technického
stavu
a
provozu
spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění.

§ 16 zákona – Povinnosti osob

Odst. 10) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na
kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich
plnění, obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv a
rozsah
údajů
ohlašovaných
prostřednictvím
integrovaného systému ohlašovacích povinností.

Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší
Zdroje znečišťování jsou mobilní nebo stacionární.
Stacionárním zdrojem je ucelená technicky dále
nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které
znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární
technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo
zkoušení nových výrobků a procesů.
Mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další
pohyblivá, případně přenosná technická jednotka vybavená
spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu
nebo je zabudován jako nedílná součást technologického
vybavení.

Vyjmenované zdroje

Stacionární zdroje se dělí na vyjmenované (příloha č. 2 zákona)
a nevyjmenované (neuvedené v příloze č. 2 zákona).

Spalovací zdroje jsou posuzovány podle
tepelného příkonu (případně celkového
tepelného příkonu).

jmenovitého
jmenovitého

Vyjmenované zdroje
Projektovaná kapacita
- Přímo v předpisech není definována
- Je povinností provozovatele ji stanovit viz. příloha č. 7 zákona
(žádost o povolení provozu)
Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen
předložit v rámci stavebního nebo jiného řízení podle jiných
právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která
umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje
zejména …..
d) technické parametry, především kapacita stacionárního
zdroje,

Klasifikace zdrojů

Vyjmenované stacionární zdroje (příloha č. 2 zákona o ovzduší)
Vysvětlivky k tabulce:
Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11
odst. 5
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení
provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
kód

A

B

x

x*)

ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV
1.1.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více
než 0,3 MW do 5 MW včetně

C

Agregace zdrojů
§ 4 Odstavec 7) zákona o ovzduší
Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích
stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních
zdrojů se jmenovité tepelné příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo
projektované kapacity jiných než spalovacích stacionárních zdrojů sčítají,
jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem podle
přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a
u kterých dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet
ke znečišťování společným výduchem nebo komínem bez ohledu na počet
komínových průduchů. Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce
spalovacího stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon,
vypočte se jako podíl jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající
tepelné účinnosti, případně výpočtem z jiných dostupných parametrů.

Agregace zdrojů
§ 4 Odstavec 7) zákona o ovzduší – novela č. 369/2016 Sb.
Obdobně se postupuje u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k
tomuto zákonu.
Pokud je sečtením jmenovitých tepelných příkonů nebo
projektovaných kapacit stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé
příkony nebo kapacity nepřekračují hodnotu pro zařazení do
přílohy č. 2 k tomuto zákonu, překročena hodnota pro zařazení do
přílohy č. 2 k tomuto zákonu, zařazují se tyto zdroje do
příslušného kódu v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Jmenovité tepelné příkony nebo projektované kapacity
stacionárních zdrojů, jejichž jednotlivé příkony nebo kapacity
překračují hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
se nesčítají s příkony nebo kapacitami zdrojů, jejichž jednotlivé
příkony nebo kapacity hodnotu pro zařazení do přílohy č. 2 k
tomuto zákonu nepřekračují.

Agregace zdrojů
§ 4, odst. 8) Odstavec 7 se nepoužije u
a) spalovacích stacionárních zdrojů, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 1.
červencem 1987, pokud by celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený postupem podle odstavce
7 dosáhl 50 MW a více; u těchto spalovacích stacionárních zdrojů se pro účely stanovení
celkového jmenovitého příkonu jmenovité tepelné příkony sčítají, pouze pokud se jedná o
stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou
umístěny ve stejné provozovně a u kterých dochází ke znečišťování společným komínem bez
ohledu na počet komínových průduchů,
b) spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 15 MW; tyto
stacionární zdroje se nepřičítají k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu, pokud by celkový
jmenovitý tepelný příkon stanovený postupem podle odstavce 7 dosáhl 50 MW a více,
c) spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
umístěných v rodinném nebo bytovém domě; tyto stacionární zdroje se nesčítají,
d) stacionárních zdrojů uvedených pod kódem 8. v příloze č. 2 k tomuto zákonu; tyto
stacionární zdroje se sčítají vždy, jsou-li umístěny ve stejné provozovně4), Pozn. KZ:
Zemědělci
e) stacionárních zdrojů používajících organická rozpouštědla, které typově spadají pod stejný kód
podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu; tyto zdroje se sčítají, jsou-li umístěny ve stejné
provozovně, bez ohledu na to, zda dosahují hranice projektované spotřeby uvedené v příloze
č. 2 k tomuto zákonu.

Agregace zdrojů
KE SČÍTÁNÍ kapacit zdrojů byl vydán Metodický pokyn.
Věstník MŽP č. 7/2013
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání
jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních
zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů
a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.

Vyjmenované zdroje – ostatní zdroje
Hranice
Fiktivní emise vyjm. zdroje

Průtok

EL

Hodiny

m3/hod

mg/m3

hod/rok

tuny/rok

tuny/rok

TZL

6700

200

3500

4,69

5

SO2

3240

2500

4000

32,4

8

NOx

1140

200

8000

1,824

5

CO

1300

150

4000

0,78

Nest.

Org. C

10000

50

4000

2

1

4000

0,648

5

amoniak a soli amonné
vyjádřené jako amoniak

3240

Sulfan

3240

10

4000

0,1296

0,1

Sirouhlík

3240

20

4000

0,2592

1

4000

0,648

0,4

4000

0,1296

0,1

chlor a jeho plynné anorganické
sloučeniny vyjádřené jako HCl
fluor a jeho plynné anorganické
sloučeniny vyjádřené jako HF

50

50
3240
10
3240

Vyjmenované zdroje – ostatní zdroje
Met. Pokyn k zařazování zdrojů : 3.4.3 Ostatní stacionární zdroje
U těchto stacionárních zdrojů se postupuje podle bodu 3.1 tohoto metodického pokynu. V případě
stacionárních zdrojů, které nelze zařadit pod kódy 1.-10. přílohy č. 2 zákona, je nutné prověřit, zda
není překročena hranice pro roční hmotnostní tok emisí u některé znečišťující látky uvedené pod
kódy 11. v příloze č. 2 zákona. Pro účely výpočtu ročního hmotnostního toku znečišťujících látek
se vychází z projektovaných parametrů – hmotnostního toku znečišťující látky v odpadním
plynu v g.h-1, projektovaného počtu provozních hodin a z emise odpovídající emisnímu
limitu, resp. nejvyššímu možnému množství emisí, které může být stacionárním zdrojem do
ovzduší vypouštěno. Ke stanovení ročního hmotnostního toku emisí se vychází z údajů uvedených
v odborném posudku, technické dokumentaci ke stacionárnímu zdroji, z údajů garantovaným
výrobcem stacionárního zdroje, případně z jiné obdobné dokumentace obsahující relevantní údaje
odpovídající vypovídací schopnosti. Pokud tyto dokumenty k dispozici nejsou, nebo neobsahují
dostatečné informace o emisích odpovídajících projektovaným parametrům stacionárního zdroje,
použije se obecný emisní limit stanovený v příloze č. 9 k emisní vyhlášce. V případě, že se např.
jedná o stacionární zdroj, který bude zahrnut jako činnost související s provozem jiného
stacionárního zdroje do jeho povolení provozu (např. do integrovaného povolení), a který v něm
bude mít stanoven specifický emisní limit pro danou znečišťující látku, je možné pro stanovení
ročního hmotnostního toku odpovídajícího projektovaným parametrům použít tento specifický
emisní limit.

Obecné emisní limity
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
OBECNÉ EMISNÍ LIMITY
Hmotnostní tok [g/h]

Hmotnostní
koncentrace [mg/m3]

tuhé znečišťující látky

≤2500
>2500

200
150

oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý

>20000

2500

oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý

>10000

500

oxid uhelnatý
organické látky vyjádřené jako celkový
organický uhlík (TOC)
amoniak a soli amonné vyjádřené jako
amoniak
Sulfan
Sirouhlík
chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny
vyjádřené jako HCl
fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny
vyjádřené jako HF

>5000

500

>3000

150

>500

50

>100
>100

10
20

>500

50

>100

10

Název znečišťující látky

Emisní limity

§ 4 Přípustná úroveň znečišťování
Přípustná úroveň znečišťování je určena
- emisními limity,
- emisními stropy,
- technickými podmínkami provozu
- a přípustnou tmavostí kouře.

Emisní limity
Emisní limity musí být dodrženy na každém komínovém
průduchu nebo výduchu do ovzduší.
Emisní limity se dělí na
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním
předpisem pro znečišťující látky a jejich skupiny a
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním
předpisem nebo v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro
stacionární zdroj.

Emisní limity
Specifické emisní limity a podmínky provozu
vyjmenovaných zdrojů jsou stanoveny Vyhláškou č.
415/2012 Sb.:
- příloha č. 2 pro stacionární spalovací zdroje,
- příloha č. 4 pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad,
- příloha č. 5, část II pro stacionární zdroje, ve kterých dochází
k používání organických rozpouštědel,
- příloha č. 6 pro stacionární zdroje, ve kterých dochází
k nakládání s benzinem,
- příloha č. 8 pro ostatní stacionární zdroje.

Emisní limity
Emisní a imisní limity pachových látek byly zrušeny.
Provozovatelé provádějí opatření k minimalizaci emisí
pachových látek (v rámci Provozního řádu a/nebo v rámci
technických podmínek z předpisů či povolení provozu).
NOVĚ: § 4, odst. 9) Ministerstvo životního prostředí (dále jen
„ministerstvo“) vyhláškou stanoví obecné a specifické emisní
limity, způsob stanovení specifických emisních limitů v povolení
podle § 11 odst. 2 písm. d) pro látky obtěžující zápachem,
technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností nebo
technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje,
způsob stanovení emisních stropů a emisních limitů, podmínky,
za kterých jsou považovány za plněné, a přípustnou tmavost
kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je
považována za plněnou.

Emisní limity
Přípustná tmavost kouře
– Způsob zjišťování tmavosti kouře (§ 10, odst. 1). Nyní
bude používána pouze Riengelmanova stupnice.
– Vyhodnocení plnění přípustné tmavosti kouře

Emisní limity – spalovací zdroje
Viz. příloha č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Část II přílohy č. 2 vyhlášky obsahuje tři části:
i. limity platné do 19.12.2018 (před a po 1. září 2013/4)
ii. limity platné do 31.12.2024 (členění nové/stávající dle
MCPD)
iii. limity platné od 1.1.2025 (členění nové/stávající dle
MCPD)
Změněny byly i ostatní přílohy s EL a podmínkami provozu.

Povolovací agenda
Závazná stanoviska, či povolení provozu apod., vydávají orgány na
různých stupních:
- MŽP
- Krajské úřady (v Praze Magistrát hlavního města Prahy
- ČIŽP
- Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP)
- Obecní úřady

Kompetence MŽP
Ministerstvo mj. vydává (§ 11, odst. 1):
- stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v
průběhu jejich pořizování,
- závazné stanovisko k umístění stavby některých pozemních komunikací
a parkovišť
- rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího
technologii, která doposud nebyla na území České republiky provozována;
toto rozhodnutí nenahrazuje závazné stanovisko a povolení podle odstavce
2 písm. b) až d) a stanoví se jím, zda jde o stacionární zdroj, jehož
provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto
zákonem stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v
příloze č. 2 k tomuto zákonu. Ministerstvo v rozhodnutí stanoví,

Krajský úřad (Magistrát hlm.Prahy)
Krajský úřad mj. vydává (§ 11, odst. 2):
– závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného
právního předpisu6),
– závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného
právního předpisu6),
– povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č.
2 k tomuto zákonu (dále jen "povolení provozu").
• 6) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

ČIŽP a povolovací agenda

Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o
povolení provozu (§ 12, odst. 2)
• Inspekce může vydat své vyjádření k vydání
závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm.
c) a k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů
ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s
krajským úřadem nedohodne jinak. Vyjádření
inspekce je podkladem pro rozhodnutí krajského
úřadu.

ORP

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává (§ 11,
odst. 3):
- závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání
stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.
2 k tomuto zákonu podle jiného právního předpisu6).
Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům
určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50
ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí
jsou výrobky označované CE podle jiného právního
předpisu12).

Odborný posudek (§ 11, odst. 8 zákona)

Odborný posudek se předkládá:
- K řízení o vydání závazného stanoviska
podle odstavce 2 písm. b) a c)
- Není-li vedeno řízení podle jiného
právního předpisu6), předloží žadatel
tento odborný posudek k řízení o vydání
nebo změně povolení provozu.

Odborný posudek (§ 11, odst. 8 zákona)
Povinnost předložení odborného posudku se nevztahuje na
– spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k
tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu do 5 MW včetně,
– na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze
č. 2 k tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do
5 MW včetně spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží
jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny nepřekročí 300
hodin v kalendářním roce,
– a dále na řízení o změnách povolení provozu, při kterých nedochází k
navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení
emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické podmínky
provozu nahrazující specifický emisní limit.

Rozptylová studie (§ 11, odst. 9)
Předkládá se u stacionárního zdroje označeného „X“ ve
sloupci A v příloze č. 2 k zákonu:
– K řízení o vydání závazného stanoviska podle
odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b)
– K řízení o změně povolení provozu, při které
dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo
kapacity anebo ke zvýšení emisí,
– pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit
v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu

Rozptylová studie (§ 11, odst. 9)

•

•

•

•

•

Povinnost předložení Rozptylové studie se nevztahuje na:
Povinnost předložení rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární
zdroje označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně
zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně,
na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k
tomuto zákonu o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně
spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie
a jejich provozní hodiny nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce,
a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW.
Povinnost předložení rozptylové studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází
k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke
zvýšení příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění.
V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.

Povolovací agenda

Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou
stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu (§ 11,
odst. 11).
Povolení
provozu
obsahuje
závazné
podmínky pro provoz stacionárního zdroje (§
12, odst. 4).

Povolovací agenda

Krajský úřad může zpřísnit nebo stanovit další
specifické emisní limity doplňující technické
podmínky provozu nebo emisní stropy.
V určitých případech může rozhodnout o změně
povolení provozu.

Kompenzační opatření

Jsou novým nástrojem. Za určitých okolností
musí provozovatel zdrojů nahradit nárůst emisí
jejich snížením jinde.

Nemám-li povolení

§ 12, odst. 6) Bez závazného stanoviska podle
§ 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nelze
vydat územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o
stanovení dobývacího prostoru podle jiných
právních předpisů6). Bez závazného stanoviska
podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze vydat stavební
povolení nebo povolení hornické činnosti
podle jiných právních předpisů6).

Absence povolení provozu nebo jeho nerespektování
Zákon č. 201/2012 Sb.: § 22 Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu
stacionárního zdroje
(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo
povolením provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností
oprávněny uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy.
Pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou
inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o
zastavení provozu stacionárního zdroje. K uložení nápravného opatření u fyzických
osob je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. K uložení nápravného
opatření u právnických osob a podnikajících fyzických osob v případě, že se jedná o
stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce; v
případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu, je
příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k
tomuto zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce o zastavení provozu tohoto
zdroje.
(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný
účinek.

Zjišťování úrovně znečišťování

Zjišťování úrovně znečišťování ovzduší:
- Měření emisí na všech výstupech do
ovzduší
- Stanovení emise výpočtem (bilance,
kombinace měření a bilance, emisní
faktory, Měrná výrobní emise).

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6 Zjišťování a vyhodnocení
úrovně znečišťování
Odst. 1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický
emisní limit nebo emisní strop,
anebo, pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím
právním předpisu
nebo v povolení provozu, u znečišťující látky, pro niž má
stanovenu pouze technickou podmínku provozu, a
b) u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených
v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 2
Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování
měřením. V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické
prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo
v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší
těkavé organické látky uvedených v prováděcím právním
předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro
zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.
Výpočet namísto měření se použije také v případě záložních
zdrojů energie podle odstavce 8 a v případě stacionárních zdrojů,
u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a na
možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní
předpis.

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 3
Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke
změnám ve složení odpadních plynů vnášených do
ovzduší, nebo v jiném místě, které je přesně definováno
obsahem referenčního kyslíku. Dochází-li u stacionárního
zdroje ke znečišťování prostřednictvím více komínů nebo
výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich,
pokud není v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d)
stanoveno jinak.

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 4
Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením
emisí v intervalech stanovených prováděcím právním
předpisem nebo kontinuálním měřením emisí. Jednorázové
měření emisí zajišťuje provozovatel prostřednictvím
autorizované osoby podle § 32 odst. 1 písm. a). Kontinuální
měření emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 5
Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících
látek a provozní parametry uvedené v příloze č. 4 k tomuto
zákonu.
Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí
provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a) jednou za
kalendářní rok.
Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí kalibraci
kontinuálního měření emisí.
Povinnost provést ověření správnosti výsledků kontinuálního
měření je považována za splněnou provedením kalibrace
kontinuálního měření emisí v souladu s určenými

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 7
Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se
považuje pouze takové měření, kterému předchází
oznámení inspekci učiněné provozovatelem nejméně 5
pracovních dní před provedením tohoto měření.
Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného
měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto
skutečnost provozovatel inspekci oznámit nejméně 1
pracovní den před původně plánovaným termínem.

Zjišťování úrovně znečišťování
Zákon 201/2012 Sb., § 6, odst. 8
Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1.,
1.2. nebo 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu nezjišťuje
úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li
tento zdroj jako záložní zdroj energie, a jeho provozní
hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího
právního předpisu, nepřekročí 500 hodin ročně,
vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří
kalendářních let. To neplatí v případě, kdy uplatněním
postupu podle § 4 odst. 7 nebo 8 vzniká celkový jmenovitý
tepelný příkon 50 MW a vyšší.

Zjišťování úrovně znečišťování – intervaly měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového měření (K § 6 odst.
9 zákona)

(1) Jednorázové měření emisí se provádí nejpozději do 4 měsíců
po
a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,
b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného
odpadu v povolení provozu, nebo
c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního
zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.
(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle
odstavce 1 pouze 3 měsíce.

Zjišťování úrovně znečišťování – intervaly měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 3) Kromě měření podle odstavců 1 a 2 se dále provádí
jednorázové měření emisí v následujících intervalech:
a) jedenkrát za kalendářní rok u stacionárních zdrojů
neuvedených v písmenech b) a c),

Zjišťování úrovně znečišťování – intervaly měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 3) Kromě měření podle odstavce 1 se dále provádí
jednorázové měření emisí v následujících intervalech:
b) jedenkrát za 3 kalendářní roky

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

1. u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do 5 MW spalujících
plynná nebo kapalná paliva a u spalovacích stacionárních zdrojů
podle § 13 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW
do 1 MW spalujících pevná paliva,

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

2. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II
bodech 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. s projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel v rozmezí 0,6–15 t/rok,
(POZN. KZ – polygrafické zdroje uvedeného rozmezí)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

3. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II
bodech 4.1., 4.2. a 7. S projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel v rozmezí 0,6–5 t/rok,

(POZN. KZ – aplikace nátěrových hmot, nátěry dřevěných
povrchů a impregnace dřeva - uvedeného rozmezí)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

4. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II
bodu 4.3. s projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel v rozmezí 0,5–2 t/rok, bodu 9. s
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v
rozmezí 0,6–20 t/rok a bodu 4.4.,
(POZN. KZ – 4.3. přestříkávání vozidel v rozmezí 0,5–2
t/rok, 4.4. nanášení práškových NH a 9. Výroba kompozitů
za použití kapalných nenasycených polyesterových
pryskyřic 0,6-20 t)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

5. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech
2.2.1., 3.8.1., 4.1.1., 6.6. a 6.13.,
POZN. KZ:
- 2.2.1. Třídění a jiná studená úprava uhlí,
- 3.8.1. Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů
a jejich zpracování s projektovaným objemem lázně do 30 m3 včetně
(vyjma oplachu), procesy bez použití lázní,
- kapitola 4.1.1. Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně
skladování a expedice (z části Výroba cementářského slínku, vápna,
úprava žárovzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření),
- 6.6. Průmyslové zpracování dřeva o projektované roční spotřebě
materiálu větší než 150 m3 včetně
- 6.13. Krematoria

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky
6. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1.,
3.7.1., 3.8.3. a 5.2.1., pokud je zdroj vybaven zařízením ke snižování emisí,
POZN. KZ:
Slévárny železných kovů (slitin železa) – kap. 3.5.1. Doprava a manipulace se
vsázkou nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2 k zákonu). Včetně ostatních
technologických uzlů, jako jsou úpravárenská zařízení, výroby forem a jader,
odlévání, čištění odlitků, dokončovací operace.
Výroba nebo tavení neželezných kovů – kap. 3.7.1. Doprava a manipulace se
vsázkou nebo produktem (kód 4.8.1. dle přílohy č. 2 zákona). Včetně ostatních
technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader,
odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.
3.8.3. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším
než 100 kW (kód 4.13. dle přílohy č. 2 zákona)
5.2.1. Výroba chloru

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

7. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II
bodu 3.4.2. s projektovaným tepelným výkonem od 1 MW
do 5 MW včetně a bodu 3.5.2. s projektovaným tepelným
výkonem od 0,3 MW do 5 MW včetně,
POZN. KZ:
3.4.2. Kovárny - ohřívací pece a pece na tepelné
zpracování s projektovaným tepelným výkonem od 1 MW
včetně (kód 4.5. přílohy č. 2 k zákonu)
3.5.2. Žíhací a sušící pece (kód 4.6.2. přílohy č. 2 k
zákonu)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

8. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II
bodu 4.2.2.,
POZN. KZ:
4.2.2. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků,
smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní
zpracování o projektované kapacitě tavení nižší než 150
t/rok včetně (kód 5.3. dle přílohy č. 2 zákona)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

9. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II
bodu 4.2.4.,
POZN. KZ:
4.2.4. Zpracování a zušlechťování skla (tavení z polotovarů
nebo střepů, výroba bižuterie, aj.) (kód 5.5. dle přílohy č. 2
zákona)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

10. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části
II bodu 4.2.5. s roční projektovanou kapacitou vyšší než 50
tun hotových výrobků,
POZN. KZ:
4.2.5. Chemické leštění skla (kód 5.6. dle přílohy č. 2
zákona)

Měření emisí v intervalu jedenkrát za 3 kalendářní roky

Nebo
11. u stacionárních zdrojů, u nichž je stanovená úroveň
znečišťování dosahována úpravou technologického
řízení výrobního procesu nebo použitím technologie ke
snižování emisí, pokud je současně v povolení provozu
stanovena
povinnost
kontinuálního
měření
a
zaznamenávání jednoho nebo více provozních
parametrů určujících úroveň znečišťování; tato četnost
měření se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším a
na stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad,

Měření emisí v intervalu dvakrát za kalendářní rok

Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 3), písmeno c) dvakrát za kalendářní rok
1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, pokud jde o
měření těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD),
polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a dále o měření plynných
anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík, plynných
anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a oxidu
siřičitého při uplatnění bodu 4 nebo 5 části B přílohy č. 4 zákona; během
prvních 12 měsíců provozu se však provedou 4 měření,

2. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém
tepleném příkonu 50 MW a vyšším.

Zjišťování úrovně znečišťování – intervaly měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 4) Jednorázové měření emisí podle odstavce 3 se
provádí v případech uvedených
a) v písmenu a) nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data
předchozího jednorázového měření,
b) v písmenu b) nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data
předchozího jednorázového měření,
c) v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců s výjimkou
prvních 12 měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně
zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření každé
3 měsíce.

Zjišťování úrovně znečišťování – intervaly měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 5)
Jednorázové měření podle odstavce 2 se neprovádí u
stacionárních zdrojů vyjmenovaných v části A přílohy č. 4
zákona pro znečišťující látky tam uvedené;
to neplatí v případě měření emisí rtuti a jejích sloučenin u
spalovacích stacionárních zdrojů spalujících uhlí, které se
provádí jedenkrát za kalendářní rok.

Zjišťování úrovně znečišťování – upuštění od opakovaných
měření emisí
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 6)
Namísto měření emisí znečišťujících látek podle
odstavce 3 (Poznámka KZ: tedy upuštění od
opakovaných měření, né prvního měření) se pro
zjištění úrovně znečišťování použije výpočet
a) u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 spalujících
plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého
tepelného příkonu 1 MW,

Zjišťování úrovně znečišťování – upuštění od opakovaných
měření emisí
b) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II
bodu 3.,
POZN. KZ: 3. Chemické čištění (kód 9.7. přílohy č. 2 k
zákonu)

Zjišťování úrovně znečišťování – upuštění od opakovaných
měření emisí
c) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech
1.3., 2.1., 3.8.3., 3.8.4. a 6.15.,
POZN. KZ:
1.3. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných
uhlovodíků z kontaminovaných zemin) s projektovaným ročním
výkonem vyšším než 1 t VOC včetně(kód 2.5. přílohy č. 2 k zákonu)
2.1. Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem (kód 3.2. přílohy č. 2 k
zákonu)
3.8.4. Svařování kovových materiálů, jejichž celkový projektovaný
elektrický příkon je roven nebo vyšší 1000 kVA (kód 4.14. dle přílohy č.
2 zákona)
6.15. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve
fluidní vrstvě (kód 7.17. dle přílohy č. 2 zákona)

Zjišťování úrovně znečišťování – upuštění od opakovaných
měření emisí
d) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1., 3.7.1.,
3.8.3, 5.2.1., pokud tyto zdroje nejsou vybaveny zařízením ke snižování emisí, u
stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.5. s roční
projektovanou kapacitou do 50 tun hotových výrobků včetně.
POZN. KZ:
Slévárny železných kovů (slitin železa) – kap. 3.5.1. Doprava a manipulace se vsázkou
nebo produktem (kód 4.6.1. přílohy č. 2 k zákonu). Včetně ostatních technologických
uzlů, jako jsou úpravárenská zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků,
dokončovací operace.
Výroba nebo tavení neželezných kovů – kap. 3.7.1. Doprava a manipulace se vsázkou
nebo produktem (kód 4.8.1. dle přílohy č. 2 zákona). Včetně ostatních technologických
uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků,
dokončovacích operací apod.
3.8.3. Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100
kW (kód 4.13. dle přílohy č. 2 zákona)
5.2.1. Výroba chloru
4.2.5. Chemické leštění skla (kód 5.6. dle přílohy č. 2 zákona)

Zjišťování úrovně znečišťování
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
7) Pokud nemá stanoví krajský úřad podle § 12 odst. 4 zákona v
povolení provozu rovněž stacionární zdroj pro určitou
znečišťující látku stanoven specifický emisní limit v této
vyhlášce, ale pouze v povolení provozu, způsob, podmínky a
intervaly jednorázového měření emisí této znečišťující látky. Při
stanovení četnosti měření se přihlédne k době a způsobu
provozování stacionárního zdroje a jeho vlivu na kvalitu ovzduší.

Zjišťování úrovně znečišťování
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 8) U spalovacího stacionárního zdroje, u něhož nelze
s ohledem na jeho funkci v přenosové soustavě nebo
soustavě zásobování tepelnou energií a s ohledem na
způsob jeho provozování dodržet podmínky pro provedení
jednorázového měření emisí stanovené v § 6 odst. 7
zákona v intervalu stanoveném v odstavci 3, se
jednorázové měření emisí provede vždy při první
příležitosti, kdy bude možné tyto podmínky splnit.

Zjišťování úrovně znečišťování
Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 3 Intervaly jednorázového
měření (K § 6 odst. 9 zákona)
Odst. 9) Od měření emisí těkavých organických látek podle
odstavce 3 lze na základě rozhodnutí krajského úřadu
podle § 6 odst. 2 zákona upustit a emise zjišťovat
výpočtem u stacionárních zdrojů uvedených v části II
přílohy č. 5, pokud nepoužívají technologii ke snižování
emisí těchto látek.

Zjišťování úrovně znečišťování – výpočtem
§ 12 Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem (K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí jednou za kalendářní rok jedním z
těchto způsobů
a) bilancí technologického procesu jako rozdíl mezi hmotností znečišťující látky do
procesu vstupující a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami
než emisí do vnějšího ovzduší (dále jen „hmotnostní bilance“),
b) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních
zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné
veličiny na stacionárním zdroji v požadovaném časovém úseku, nebo
c) jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným
měřením a příslušné vztažné veličiny, pokud nelze použít způsob podle písmene a)
nebo b) a je tak stanoveno v povolení provozu.
(2) U stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy č. 5 se hmotnostní bilance pro
těkavé organické látky provádí podle části IV přílohy č. 5.

Provozní evidence zdrojů
Provozovatel je povinen (§ 17, odst. 3, písm. c):
vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji,
popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z
tohoto zdroje
a
každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle jiného právního
předpisu11);
provozní evidenci je povinen uchovávat po dobu alespoň 6 let v místě
provozu stacionárního zdroje tak, aby byla k dispozici pro kontrolu;
povinnost ohlašování souhrnné provozní evidence se nevztahuje na
provozovatele stacionárního zdroje umístěného ve vojenských objektech
provozovaných Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací,

Provozní evidence zdroje

§ 26 Obsahové náležitosti dokumentů
(K § 12 odst. 8 a § 17 odst. 7 zákona)
Odst. 1) Náležitosti provozní evidence jsou stanoveny v
příloze č. 10 k této vyhlášce.
Odst. 2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou
stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

Provozní řád
Důležitou povinností je vypracování Provozního řádu. Povinnost je uložena zákonem
a prováděcí předpisy ji rozvíjejí a přesně vymezují.
Příloha č. 2 Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst.
2 písm. d)
Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
kterými jsou (kromě ostatních):
- provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2
k tomuto zákonu; provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně
opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního
stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší,

5 hlavních agend, které hlásí nebo zpracovávají
provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší

• Souhrn Provozní evidence (SPE) – formulář
F_OVZ_SPE
• Poplatky za znečišťování ovzduší (Poplatkové
přiznání) – formulář F_OVZ_POPL
• Bilance VOC
• Hlášení do IRZ (E-PRTR) – formulář F_IRZ
• ostatní (PO, halony apod.) – formulář
F_OVZ_PO a formulář F_OVZ_RL

Další ohlašování

• Hlášení o kvalitě paliv
• Hlášení dle Integrovaných povolení či
povolení provozu
• Protokoly z autorizovaných měření emisí

Název formuláře

Ohlašovací povinnost

Termín podání

F_OVZ_POPL

Poplatkové přiznání
§ 41, odst. 13 zákona č. 201/2012 Sb.

31. 3. 2019
KÚ (MHMP)

F_OVZ_SPE

Souhrnná provozní evidence
§ 28, odst. 4 vyhl. č. 415/2012 Sb.

31. 3. 2019
KÚ (MHMP)

F_OVZ_PO

Oznámení o počtu systémů požární ochrany a
hasicích přístrojů s halony, množství v nich
obsažených halonů
§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 2 k
vyhl. č. 257/2012 Sb.
Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů
a regulovaných látek (získání nebo předání z nebo
do jiného členského státu EU, zneškodnění,
znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)
§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / příloha č. 3 k
vyhl. č. 257/2012 Sb.

31. 3. 2019
MŽP

F_OVZ_RL

31. 3. 2019
MŽP

Poplatkové přiznání
§ 15 Poplatek za znečišťování
(1) Poplatníkem poplatku za znečišťování je
provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze
č. 2 k tomuto zákonu.
(2) Předmětem poplatku za znečišťování jsou
znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním
zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel
povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst.
1 písm. a).

http://www.mzp.cz/cz/stanoviska

Stanovisko odboru ochrany ovzduší a odboru
legislativního Ministerstva životního prostředí k
vybraným ustanovením § 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 382/2015 Sb.
(dále jen „zákon“)
Jde o nové stanovisko k poplatkům za znečišťování
ovzduší a to ke slevám či nevyměření poplatku.
Určeno provozovatelům i orgánům krajů a
Magistrátu hl.m.Prahy.

Poplatkové přiznání
Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně emisí
1. Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby
poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)
2013 až 2016

2017

2018

2019

2020

2021
a dále

TZL

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

14 700

SO2

1 350

2 100

2 800

3 500

4 200

4 900

NOx

1 100

1 700

2 200

2 800

3 300

3 900

VOC

2 700

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

Poplatkové přiznání
Koeficienty úrovně emisí podle dosahovaných emisních koncentrací v celém
poplatkovém období vyjádřených v procentech horní hranice úrovně emisí
spojené s nejlepšími dostupnými technikami nebo v případě, že nejlepší dostupné
techniky nejsou specifikovány, v procentech specifického emisního limitu.
Tato tabulka platí od roku 2017:
50-60 %

> 60-70 %

> 70-80 %

> 80-90 %

> 90 %

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Základní rovnice pro výpočet bilance
Celková rovnice bilance
I1 + I2 = O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8 + O9
Rovnice pro výpočet fugitivních emisí
F = I1 – O 1 – O 5 – O 6 – O 7 – O 8
Rovnice pro výpočet celkových emisí
E = F + O1

Paliva a suroviny
Je nutné, aby provozovatel znal suroviny a paliva, které
jsou v provozu zdrojů používány.
Je nutné obstarat si bezpečnostní listy a vědět, jaké
škodliviny se uvolňují.
Další informace jsou v materiálech od výrobce či
dodavatele (průvodních technických či katalogových listech
apod.).

Paliva
Vyhláška č. 415/2012 Sb. – Biomasa ke spalování
biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je tvořen z rostlinného
materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za
účelem získání jeho energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako
palivo:
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se využije vyrobené teplo,
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se
spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,
4. korkový odpad,
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované
organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva
nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především takovéto dřevné odpady pocházející
ze stavebnictví a z demolic.

Paliva
Vyhláška č. 415/2012 Sb. – Spalování dřevotřísky a dalších surovin
§ 15, odst. 5) Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené
dřevo lze spalovat pouze ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 3 MW a vyšším, a to pouze v případě, že
neobsahují halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku
ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav. V místě, kde toto
palivo vzniká ve formě vedlejšího produktu výroby, jej lze spalovat také ve
spalovacím stacionárním zdroji o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od
0,3 MW do 3 MW vybaveném automatickým dávkováním paliva a
automatickým řízením spalovacího procesu.

Paliva
Vyhláška č. 415/2012 Sb. – Požadavky na kvalitu paliv
§ 17 Požadavky na kvalitu paliv a způsob prokazování jejich plnění (K §
16 odst. 8 zákona)
(1) Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č. 3 k této
vyhlášce.
(2) Prokazování plnění požadavků na kvalitu paliva se provádí doklady o
analýzách odebraných vzorků paliva provedených osobou akreditovanou
vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle jiného právního
předpisu2). Postupy pro odběr vzorků a provádění analýz musí být
reprezentativní a průkazné a musí co nejpřesněji odrážet skutečnou kvalitu
paliva. Tyto postupy se považují za splněné, je-li postupováno podle určených
technických norem podle zákona o technických požadavcích na výrobky2).

Paliva
§ 18 Ohlašování údajů o kvalitě paliv (K § 16 odst. 8 zákona)
(1) Ohlašování údajů o kvalitě paliv podle § 16 odst. 1 zákona se
vztahuje na těžký topný olej, plynový olej a na pevná paliva
určená pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném
příkonu do 0,3 MW včetně, pro která jsou stanoveny
požadavky na kvalitu paliv v příloze č. 3 k této vyhlášce. .
(2) Náležitosti hlášení o kvalitě paliv jsou stanoveny v části II
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

Suroviny
Těkavé organické látky (VOC)
Zákon o ovzduší - § 18 Povinnosti osob nakládajících s vybranými
výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky
Odst. 1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doveze nebo
poskytne k dispozici jiné osobě výrobek pro opravy nátěru silničních
vozidel, barvu nebo lak uvedené v prováděcím právním předpisu, je
povinna zajistit, aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických
sloučenin, s výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250 oC, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto výrobku
nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené
prováděcím právním předpisem.

Suroviny
Zákon o ovzduší - § 18 Povinnosti osob nakládajících s vybranými
výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky
Odst. 2) Obsah sloučenin podle odstavce 1 vyšší než stanoví prováděcí právní
předpis je přípustný u výrobků, které jsou prodávány pouze k výlučnému
použití ve stacionárních zdrojích uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č.
2 k tomuto zákonu, kterým bylo vydáno povolení provozu a které mají
stanoveny specifické emisní limity nebo emisní stropy. Osoba prodávající tyto
výrobky je povinna vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků, o
osobách, kterým byl tento výrobek prodán, s uvedením jména, popřípadě jmen,
příjmení a adresy fyzické osoby nebo názvu a adresy právnické osoby včetně
adresy a identifikačního čísla provozovny přiděleného prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Tuto evidenci je
povinna uchovat pro účely kontroly po dobu 5 let.

Suroviny
Vyhláška č. 415/2012 Sb. § 23 Požadavky na výrobky s
obsahem těkavých organických látek (K § 18 odst. 4 zákona)
(1) Seznam vybraných barev, laků a výrobků pro opravy nátěru
vozidel podle § 18 zákona (dále jen "vybrané výrobky") je
uvedený v části I přílohy č. 7 k této vyhlášce.

Závěr
• Autor příspěvku upozorňuje, že tento text ani jeho části
nelze v žádném případě považovat za výklad zákonů
na ochranu ovzduší, ale jde pouze o presentaci
osobních zkušeností a praxe autora a určitý komentář a
návod k dalšímu postupu. K výkladu jsou v ČR
kompetentní pouze soudy všech stupňů. Tento materiál
není oficiálním materiálem ČIŽP ani jiného orgánu. Autor
tohoto příspěvku využil zkušenosti svých kolegů (i
kolegyň) v oblasti ochrany ovzduší. Protože už pouhý
jejich výčet by způsobil překročení rozsahu příspěvku,
neuvádí jejich jména a pouze jim děkuje.
• Tato přednáška je stručným shrnutím povinností.
• Emisím zmar.

