Vládní návrh

ZÁKON
ze dne

2016,

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. I
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona
č. 87/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami „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.“.
2. V § 6 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Povinnost provést ověření správnosti
výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace
kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.“.
3. V § 7 odst. 3 se slova „strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění, metodiku
provádění emisní projekce a“ zrušují.
4. V § 10 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Při stanovování jejich rozsahu krajský úřad
musí přihlédnout ke skutečnosti, zda a do jaké míry jsou stacionárním zdrojem
dosahovány úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami stanovenými v
závěrech o nejlepších dostupných technikách.“
5. V § 11 odst. 1 písm. c) se slovo „pouze“ nahrazuje slovy „, zda jde o stacionární zdroj,
jehož provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou tímto zákonem stanoveny

1

provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Ministerstvo v rozhodnutí stanoví,“.
6. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „ke stavbě a změně“ nahrazují slovy „k provedení“.
7. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává 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).“.
8. V § 11 odst. 8 větě třetí se za slova „do 5 MW“ vkládají slova „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,“.
9. V § 11 odst. 9 větě druhé se za slova „do 5 MW“ vkládají slova „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,“.
10. V § 12 odst. 3 větě první se slova „§ 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 2
písm. b) a c)“ a za slovo „umístění“ se vkládají slova „nebo provedení“.
11. V § 12 odst. 4 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.
12. V § 12 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno k),
které zní:
„k) podmínky pro zkušební provoz podle stavebního zákona; nejdéle na 6 měsíců od
zahájení zkušebního provozu lze podmínky pro zkušební provoz stanovit odlišně od
podmínek provozu stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.“.
13. V § 12 odst. 7 větě třetí se za slovo „provozu“ vkládají slova „stacionárních zdrojů tepelně
zpracovávajících odpad“.
14. V § 14 odstavce 1 až 6 znějí:
„(1) Rada obce může za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy na svém
území nebo jeho části opatřením obecné povahy vydaným v přenesené působnosti
stanovit zónu s omezením provozu silničních motorových vozidel (dále jen „nízkoemisní
zóna“), do které mohou vjet pouze
a) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné emisní
kategorie podle prováděcího právního předpisu,
b) silniční motorová vozidla uvedená v příloze č. 8 k tomuto zákonu, a
c) silniční motorová vozidla označená emisní plaketou vydanou v jiném státě, pokud
podmínky pro označení silničních motorových vozidel emisní plaketou a podmínky
provozu v nízkoemisní zóně v tomto státě jsou obdobné jako podmínky stanovené tímto
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zákonem; vzory emisních plaket vydaných v jiném státě, s nimiž je povolen vjezd do
nízkoemisní zóny podle tohoto zákona, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) V opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou
vjet také silniční motorová vozidla, jejichž provozovatel má na území nízkoemisní zóny
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na základě povolení k dlouhodobému pobytu.
(3) V opatření obecné povahy se stanoví území nízkoemisní zóny, emisní kategorie
silničních motorových vozidel, které mají do nízkoemisní zóny dovolen vjezd, a způsob
označení silničního motorového vozidla podle odstavce 1 písm. b) nebo podle odstavce
2. Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v
případě, že na území obce mimo nízkoemisní zónu nebo mimo zastavěné území téže
nebo sousední obce existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy9), po které je
možné zajistit obdobné dopravní spojení. Proti návrhu opatření obecné povahy nelze
podat námitky. Účinnost opatření obecné povahy lze stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne
jeho oznámení veřejnou vyhláškou. Obec informuje ministerstvo o přijetí opatření obecné
povahy nejpozději 1 měsíc ode dne jeho oznámení veřejnou vyhláškou. Ministerstvo
vede seznam stanovených nízkoemisních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Pro případy vzniku smogové situace podle § 10 odst. 1 mohou být v opatření
obecné povahy stanoveny zvláštní podmínky provozu v nízkoemisní zóně, které spočívají
v dodatečném omezení okruhu emisních kategorií silničních motorových vozidel, která
mají do nízkoemisní zóny dovolen vjezd po dobu trvání smogové situace.
(5) V opatření obecné povahy může být stanoveno, že do nízkoemisní zóny mohou
vjet také silniční motorová vozidla, pro něž byla na žádost jejich provozovatele povolena
dočasná nebo trvalá individuální výjimka. O žádosti rozhoduje obecní úřad obce, která
stanovila nízkoemisní zónu. Na udělení výjimky není právní nárok. Výjimku lze povolit,
prokáže-li žadatel vážný zájem na jejím povolení, který spočívá
a) v nemoci, bezmoci nebo jiném postižení žadatele, který nesplňuje podmínky pro
přiznání označení pro osobu těžce zdravotně postiženou,
b) v pracovní době žadatele, která mu neumožňuje přepravovat se hromadnou dopravou,
c) v podnikání žadatele, které by bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno omezením
provozu v nízkoemisní zóně, nebo
d) v potřebě zajištění přepravy věcí na kulturní, sportovní, společenskou, vzdělávací
nebo výchovnou akci.
(6) Výrobu emisních plaket zajišťuje Státní fond životního prostředí. Distribuci
emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo.
Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíž výši stanoví na základě nákladů na výrobu a
distribuci emisních plaket prováděcí právní předpis. Polovina z této úplaty je příjmem
Státního fondu životního prostředí a polovina je příjmem osoby, která plaketu
distribuuje.“.
Poznámky pod čarou č. 7, 8 a 10 se zrušují.
15. V § 16 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „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.“.
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16. V § 16 odst. 2 se slova „, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění,“ zrušují.
17. V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Provozovatel plavidla je povinen používat k pohonu plavidla pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
CELEX 32012L0033
18. V § 17 odst. 1 písm. a) se slova „a výrobcem“ nahrazují slovy „, výrobcem a
dodavatelem“.
19. V § 17 odst. 1 písm. d) se slova „včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do ovzduší,“
zrušují.
20. V § 17 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje věta „V případě, že výrobce spalovacího
zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může být kontrola provedena
odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly
technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.“.
21. V § 17 odstavec 2 zní:
„(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.“.
22. V § 17 odst. 3 písm. c) se za slovo „systému“ vkládá slovo „plnění“, číslo „3“ se
nahrazuje číslem „6“ a na konci textu písmene c) se doplňují slova „; povinnost
ohlašování souhrnné provozní evidence se nevztahuje na provozovatele stacionárního
zdroje umístěného ve vojenských objektech provozovaných Ministerstvem obrany nebo
jím zřízenou organizací“.
23. V § 17 odst. 3 písmena e) až g) znějí:
„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
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úřadu a inspekci o jejím výskytu; mezi tyto závady patří především špatná funkce nebo
porucha na technologii ke snižování emisí,
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,
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,“.
CELEX 32010L0075
24. V § 17 odst. 3 písm. i) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“ a slova „, pokud se jedná o
stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu“ se zrušují.
25. V § 17 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „a náležitosti dokladu o provedení
kontroly technického stavu a provozu 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“.
26. Nadpis § 18 zní: „Povinnosti osob nakládajících s vybranými výrobky pro opravy
nátěru silničních vozidel, barvami a laky“.
27. V § 18 odst. 1 se slova „barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel“
nahrazují slovy „výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak“.
28. V § 18 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „včetně adresy a
identifikačního čísla provozovny přiděleného prostřednictvím integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností“.
29. V § 18 odst. 3 se slova „barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel
uvedený“ nahrazují slovy „výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu nebo lak
uvedené“.
30. V § 18 se vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Použití výrobků pro opravy nátěru silničních vozidel, barev nebo laků uvedených v
prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi
organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem, je zakázáno s výjimkou použití v rámci provozu stacionárního zdroje
uvedeného pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který má stanoven
specifický emisní limit nebo emisní strop.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
CELEX 32004L0042
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31. V § 18 odst. 5 se slova „barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel“
nahrazují slovy „výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy a laky“ a slova
„barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel“ se nahrazují slovy „výrobků pro opravy
nátěru vozidel, barev a laků“.
32. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.
33. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a číslo „9“ se
nahrazuje číslem „8“.“.
34. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1
se nevztahuje“.“.
35. V § 19 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
36. V § 23 odst. 1 písm. b) se za slova „provozovatel stacionárního zdroje“ vkládají slova „v
rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)“, slova „a výrobcem“ se nahrazují slovy „, výrobcem nebo
dodavatelem“ a slova „podle § 17 odst. 1 písm. a)“ se zrušují.
37. V § 23 odst. 1 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.
38. V § 23 odst. 1 písm. h) se slovo „potvrzení“ nahrazuje slovem „doklad“.
39. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až k),
která znějí:
„i) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva,
která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
j) jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj, v
rozporu s § 17 odst. 2 neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu
zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem kontroly dodržování
povinností podle tohoto zákona, nebo
k) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy
nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických
sloučenin nebo směsi organických sloučenin, přesahuje limitní hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem.“.
40. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „, g), i), j) nebo k)“.
41. V § 25 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) v rozporu s § 16 odst. 1
1. uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím
právním předpisem,
2. nepředá odběrateli doklad, který prokazuje splnění požadavků na kvalitu paliv
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
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3. nepředloží na vyžádání kontrolního orgánu doklad, který prokazuje splnění
požadavků na kvalitu paliv způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem, nebo
4. neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě údaje stanovené prováděcím právním
předpisem,“.
42. V § 25 odst. 1 písm. f) se za slova „provozovatel stacionárního zdroje“ vkládají slova „v
rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)“, slova „o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300
kW“ se nahrazují slovy „uvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu“, slova „nebo výrobcem“
se nahrazují slovy „, výrobcem nebo dodavatelem“ a slova „podle § 17 odst. 1 písm. a)“
se zrušují.
43. V § 25 odst. 1 písm. g) se za slova „provozovatel stacionárního zdroje“ vkládají slova „v
rozporu s § 17 odst. 1 písm. a)“, slova „o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším“
se nahrazují slovy „neuvedený v příloze č. 2 k tomuto zákonu“, slova „nebo výrobcem“ se
nahrazují slovy „, výrobcem nebo dodavatelem“ a slova „podle § 17 odst. 1 písm. a)“ se
zrušují.
44. V § 25 odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje.
45. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q),
která znějí:
„p) jako provozovatel plavidla v rozporu s § 16 odst. 8 používá k pohonu plavidla paliva,
která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
nebo
q) vystaví doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva uvedený v § 17 odst. 1 písm. h), přestože není
odborně způsobilou osobou, nebo v tomto dokladu uvede nepravdivé údaje.“.
46. V § 25 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) bezodkladně neodstraňuje technické závady, které mají za následek vyšší úroveň
znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje, podle §
17 odst. 3 písm. e),“.
47. V § 25 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) nepodá krajskému úřadu nebo inspekci zprávu o výskytu technické závady, která má
za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení podmínky pro provoz
stacionárního zdroje, nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku podle § 17 odst. 3 písm.
e),“.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena g) až m).
48. V § 25 odst. 2 písmena h) a i) znějí:
„h) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. f) neomezí provoz nebo neodstaví stacionární zdroj v
případě jeho odchylky od normálního provozu v důsledku technické závady na zdroji s
následkem nedodržení podmínky pro provoz stacionárního zdroje,
i) neodstaví spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a vyšším,
u kterého během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho provozu bez technologie ke
snižování emisí 120 hodin, podle § 17 odst. 3 písm. g),“.
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49. V § 25 odst. 6 písm. a) a c) se slova „barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru
silničních vozidel“ nahrazují slovy „výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel, barvu
nebo lak“.
50. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.
51. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.
52. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.
53. V § 25 odst. 6 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje.
54. V § 25 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno j),
které zní:
„j) v rozporu s § 18 odst. 4 používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy
nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických
sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené
prováděcím právním předpisem.“.
55. V § 25 odst. 7 písm. a) se slova „nebo h)“ nahrazují slovy „, h) nebo i)“.
56. V § 25 odst. 7 písm. c) se slova „1 písm. c)“ nahrazují slovy „1 písm. c) nebo p)“, slova „i),
j), k) nebo l)“ se nahrazují slovy „j), k), l) nebo m)“ a slova „nebo f)“ se nahrazují slovy „, f)
nebo j)“.
57. V § 25 odst. 7 písm. d) se slova „a o)“ nahrazují slovy „,o) nebo q)“.
58. V § 26 odst. 6 větě druhé se za slova „§ 25 odst. 1 písm. a) až c)“ vkládají slova „a p)“.
59. V § 27 odst. 4 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „spolupracuje v oblasti ochrany
ovzduší s příslušnými orgány sousedních států,“.
CELEX 32008L0050
60. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Ministerstvo v těchto případech bez
prodlení informuje příslušné orgány dotčených sousedních států.“.
CELEX 32008L0050
61. V § 32 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje slovo „nebo“.
62. V § 32 odst. 1 se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušuje.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
63. V § 32 odst. 3 písm. d) se slova „určeného k jednorázovému měření emisí“ zrušují.
64. V § 32 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
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65. V § 32 odst. 3 písmeno h) zní:
„h) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské
vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem
požadované autorizace nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky
odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace“.
66. V § 32 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
67. V § 32 odst. 4 písmeno g) zní:
„g) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské
vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem
požadované autorizace nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky
odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace“.
68. V § 32 odst. 5 písmeno b) zní:
„b) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou vysokoškolské
vzdělání a nejméně 1 rok odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem
požadované autorizace nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 3 roky
odborné praxe v oblasti, která souvisí s předmětem požadované autorizace“.
69. V § 32 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.
70. V § 33 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a
písmeno c) se zrušuje.
71. V § 33 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.
72. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní:
„§ 33a
(1) Informační systém autorizovaných osob je informační systém veřejné správy,
který je veřejně přístupný. Jeho správcem a provozovatelem je ministerstvo.
(2) V informačním systému autorizovaných osob se vedou tyto údaje:
a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizované osoby,
b) sídlo autorizované osoby,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení odpovědného zástupce autorizované osoby,
d) číslo autorizace,
e) rozsah autorizované činnosti.
(3) Údaje z informačního systému autorizovaných osob uvedené v odstavci 2 jsou
zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.“.
73. V § 40 odst. 2 se slova „podle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d)“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 2 písm. c), povolení provozu podle § 11 odst.
2 písm. d) a závazné stanovisko k provedení a užívání stavby podle § 11 odst. 3“.
74. V § 44 písm. c) se slova „a části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2018,“ zrušují.
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75. V příloze č. 1 části č. 1 se ve sloupci „Imisní limit“ slova „25 μg.m-3“ nahrazují slovy „20
μg.m-3“.
CELEX 32008L0050
76. V příloze č. 1 část č. 4 zní:
„4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana
lidí1)

zdraví

Ochrana
vegetace4)

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet
překročení

maximální denní
osmihodinový průměr2)

120 μg.m-3

253)

AOT405)

18000 μg.m-3.h6)

0

Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky.
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první
výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne
a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin.
3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo
aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení.
4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let.
5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací
větší než 80 μg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě užitím pouze
hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z
hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).
6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 µg.m-3.h je třeba
usilovat o dosažení imisního limitu ve výši 6000 µg.m-3.h.“.
CELEX 32008L0050
77. V příloze č. 1 se část č. 5 zrušuje.
78. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Vyjmenované stacionární zdroje
Vysvětlivky k tabulce:
1.
2.
3.

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
10

B

C

ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
x
x*)
1.1.
od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
x
x
x
1.1.
více než 5 MW
Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
x
1.2.
jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém
x
x
x
1.2.
jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW
Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém
x
1.3.
tepelném příkonu od více než 0,3 MW do 5 MW včetně
Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém
x
x
x
1.3.
tepelném příkonu více než 5 MW
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém
1.4. jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, x
které nejsou uvedeny pod jiným kódem
Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém
x*)
x
1.4. jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny x
pod jiným kódem
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI
x
x
x
2.1. Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách
Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají
x
x
2.2.
celkovou projektovanou kapacitu větší než 25 000 t
Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové
x
2.3. projektované kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší
než 150 t zpracovaného odpadu ročně
x
2.4. Biodegradační a solidifikační zařízení
Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků
x
2.5. z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem
vyšším než 1 t VOC včetně za rok
Čistírny odpadních vod, které jsou primárně určeny k čištění vod z
x
2.6. průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících
odpadní vody v množství větším než 50 m3za den
Čistírny odpadních vod s celkovou projektovanou kapacitou pro
2.7.
10 000 a více ekvivalentních obyvatel
ENERGETIKA - OSTATNÍ
Přímé procesní ohřevy jinde neuvedené a rozmrazovny
Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde
3.1. neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než x
0,3 MW do 5 MW včetně
Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde
x *) x
3.1. neuvedené o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 x
MW
x
x
3.2. Rozmrazovny s přímým procesním ohřevem
Třídění a úprava uhlí, briketárny
x
x
3.3. Třídění a jiná studená úprava uhlí
x
x
x
3.4. Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)
Výroba koksu – koksovací baterie
x
x
x
3.5.1. Otop koksárenských baterií
x
x
x
3.5.2. Příprava uhelné vsázky
x
x
x
3.5.3. Koksování
x
x
x
3.5.4. Vytlačování koksu
x
x
x
3.5.5. Třídění koksu
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x
x
x
Úprava uhlí a výroba plynů a olejů
Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů,
x
x
minerálních olejů nebo pyrolýzních olejů, výroba energetických x
plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních plynů
x
Výroba bioplynu
VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy
x
x
x
Příprava vsázky
x
x
x
Spékací pásy aglomerace
Manipulace se spečencem nebo jeho zpracování (chlazení, drcení,
x
x
x
mletí, třídění)
x
x
x
Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace)
Výroba železa
x
x
x
Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou
x
x
x
Odlévání (vysoká pec)
x
x
Ohřívače větru
Výroba oceli
x
x
x
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
x
x
x
Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem
x
x
x
Kyslíkové konvertory
x
x
x
Elektrické obloukové pece
x
x
x
Pánvové pece
Elektrické indukční pece s celkovou projektovanou kapacitou více
x
x
než 2,5 t za hodinu
Zpracování železných kovů ve válcovnách a kovárnách
Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na
tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně x
zpracované oceli za hodinu
Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na
x
tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t x
zpracované oceli za hodinu
Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým
x
projektovaným tepelným výkonem od 1 MW do 5 MW včetně
Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s celkovým
x
x
projektovaným tepelným výkonem více než 5 MW
Slévárny železných kovů (slitin železa)
x
x
x
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
x
x
Žíhací a sušící pece
x
x
x
Tavení v elektrické obloukové peci
x
x
Tavení v elektrické indukční peci
x
x
x
Kuplovny
x
x
Tavení v ostatních pecích – kapalná paliva
x
x
Tavení v ostatních pecích – plynná paliva
Metalurgie neželezných kovů
x
x
Úprava rud neželezných kovů
Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů,
rafinace a výroby odlitků
x
Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem
x
x
Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů
x
x
Elektrolytická výroba hliníku
Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové
x
x
projektované kapacitě větší než 50 kg za den

3.5.6. Chlazení koksu
3.6.
3.7.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.

4.4.
4.4.
4.5.
4.5.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
4.7.
4.8.1.
4.8.2.
4.9.
4.10.
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x
4.11. Zpracování hliníku válcováním
Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich
zpracování
Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů
4.12. s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 m3 včetně
(vyjma oplachu), procesy bez použití lázní
Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů
4.12. celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně větším než 30 m3
(vyjma oplachu)
Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším
x
4.13.
než 100 kW
Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem
x
4.14.
1000 kW nebo vyšším
Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou
x
4.15.
projektovanou kapacitou 1 t pokovené oceli za hodinu nebo nižší
Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany
4.16. s celkovou projektovanou kapacitou větší než 1 t pokovené oceli za x
hodinu
x
4.17. Žárové pokovování zinkem
ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců
a zpracování produktů odsíření
Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování
x
x
5.1.1.
a expedice
x
x
5.1.2. Výroba cementářského slínku v rotačních pecích
x
x
5.1.3. Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu
x
x
5.1.4. Výroba vápna v rotačních pecích
x
x
5.1.5. Výroba vápna v šachtových a jiných pecích
x
x
5.1.6. Pece pro zpracování produktů odsíření
Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních
x
x
5.1.7.
pecích
Výroba materiálů obsahujících azbest
x
5.2. Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest
Výroba skla, včetně skleněných vláken
Výroba skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích
x
5.3.
a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování
Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických
x
5.4.
pojiv
Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání,
tavení z polotovarů nebo střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové
x
5.5.
projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné suroviny
ročně
x
5.6. Chemické leštění skla
Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů,
x
5.7.
křemence apod.
x
5.8. Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích
Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických
x
5.9.
pojiv
Výroba keramických výrobků
Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových
5.10. tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo x
porcelánu o celkové projektované kapacitě od 5 t za den do 75 t za
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x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5.10.

5.11.

5.14.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.5.
6.6.
6.7.
6. 8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.

den včetně
Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových
tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo x
porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t za den
Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv
z povrchových dolů
Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin,
zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin
(především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění drcení a
doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá x
kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační
linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než
25 m3 za den.
Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných
x
povrchů
CHEMICKÝ PRŮMYSL
Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem
x
Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu
Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu
x
(1-chlor-2-propenu)
x
Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu
x
Výroba polyvinylchloridu
Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s
výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod
jiným kódem, o celkové projektované kapacitě vyšší než 100 t za x
rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o
celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok
x
Výroba a zpracování viskózy
x
Výroba gumárenských pomocných přípravků
x
Zpracování dehtu
Výroba expandovaného polystyrenu
x
Výroba acetylenu mokrou metodou
Výroba anorganických látek
x
Výroba chloru
x
Výroba kyseliny chlorovodíkové
x
Výroba síry (Clausův proces)
x
Výroba kapalného oxidu siřičitého
x
Výroba kyseliny sírové
x
Výroba amoniaku
x
Výroba kyseliny dusičné a jejích solí
x
Výroba hnojiv
x
Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů
Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční
x
produkce 10 t nebo menší
Výroba výbušnin s celkovou projektovanou kapacitou roční
x
produkce větší než 10 t
x
Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého
x
Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého
x
Výroba ostatních pigmentů
Výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a kapalných
těkavých organických látek
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x
x
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x
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x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
6.24. Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků
Skladování petrochemických výrobků a kapalných těkavých
organických látek o objemu větším než 1000 m3 nebo skladovací
6.25.
nádrže s ročním objemem výtoče větším než 10 000 m3
a manipulace (není určeno pro automobilové benziny)
POTRAVINÁŘSKÝ, DŘEVOZPRACUJÍCÍ A OSTATNÍ PRŮMYSL
7.1. Jatka o celkové projektované kapacitě porážky větší než 50 t denně
Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo
7.2. krmiv z převážně rostlinných surovin o celkové projektované
kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší
Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo
7.3. krmiv z převážně živočišných surovin (s výjimkou mléka) o celkové
projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší
Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného
7.4.
mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok)
7.5. Pražírny kávy o celkové projektované kapacitě větší než 1 t za den
Udírny s celkovou projektovanou kapacitou na zpracování více než
x
7.6.
1 t výrobků denně
Zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené pod kódem 7.8.,
x
7.7.
o celkové projektované spotřebě materiálu 150 m3 nebo větší za rok
x
7.8. Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek
x
7.9. Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny
x
7.10. Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod kód 7.9.
Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení
7.11. vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná
zpracovatelská kapacita je od 1 t za den do 10 t za den včetně
Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení
7.11. vláken nebo textilií; technologická linka, jejíž celková projektovaná x
zpracovatelská kapacita je větší než 10 t za den
Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková
7.12. projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků
denně nebo menší
Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková
7.12. projektovaná zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových x
výrobků denně
x
7.13. Výroba dřevěného uhlí
Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo
7.14. elektrografitu vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých x
materiálů
x
7.15. Krematoria a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat
7.16. Veterinární asanační zařízení
Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve
x
7.17.
fluidní vrstvě
CHOVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí
8.
amoniaku nad 5 t včetně
POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL
Ofset s celkovou projektovanou
spotřebou organických
9.1.
rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou
spotřebou
9.2.
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Jiné tiskařské činnosti s celkovou projektovanou spotřebou
9.3.
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
9.4. Knihtisk s celkovou projektovanou spotřebou organických
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x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9.5.

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.

9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
9.24.

rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých
organických látek, které jsou klasifikovány jako karcinogenní,
mutagenní a toxické pro reprodukci, s celkovou projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel 0,01 t za rok nebo větší;
odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých
organických látek, které jsou klasifikovány jako halogenované,
s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,1 t
za rok nebo větší
Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých
organických látek, které nejsou uvedeny pod kódem 9.5.,
s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t
za rok nebo větší
Chemické čištění
Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení,
nespadají-li pod činnosti uvedené pod kódy 9.9. až 9.14.,
s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t
za rok nebo větší
Nátěry dřevěných povrchů s celkovou projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Přestříkávání vozidel – opravárenství s celkovou projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel 0,5 t za rok nebo větší a nátěry
při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 t
za rok
Nanášení práškových plastů
Nátěry kůže s celkovou projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Nátěry pásů a svitků
Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo
větší
Navalování navíjených drátů s celkovou projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Nanášení adhezivních materiálů s celkovou projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Laminování dřeva a plastů s celkovou projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených
polyesterových
pryskyřic
s obsahem
styrenu
s celkovou
projektovanou spotřebou těkavých organických látek 0,6 t za rok
nebo větší
Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev
s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t
za rok nebo větší
Výroba obuvi s celkovou projektovanou spotřebou organických
rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší
Výroba farmaceutických směsí
Zpracování kaučuku, výroba pryže s celkovou projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší
Extrakce a rafinace rostlinných olejů a živočišných tuků
NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM
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10.1. Terminály na skladování benzinu
10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu
OSTATNÍ ZDROJE
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) tuhých znečišťujících látek
11.1.
překračuje 5 t
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidu siřičitého překračuje
11.2.
8t
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidů dusíku vyjádřených
11.3.
jako NO2 překračuje 5 t
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) těkavých organických látek
11.4.
překračuje 1 t
11.5. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) amoniaku překračuje 5 t
11.6. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sulfanu překračuje 0,1 t
11.7. stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sirouhlíku překračuje 1 t
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) chloru a jeho anorganických
11.8.
sloučenin překračuje 0,4 t (vyjádřeno jako HCl)
stacionární zdroje, jejichž roční emise**) fluoru a jeho anorganických
11.9.
sloučenin překračuje 0,1 t (vyjádřeno jako HF)

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

*)

nevztahuje se na spalování zemního plynu
roční emise odpovídající celkovému projektovanému výkonu nebo
předpokládanému využití provozní doby a emisím na úrovni emisního limitu“.
**)

kapacitě,

79. V příloze č. 4 části A se slovo „indenol(1,2,3-c,d)pyren“ nahrazuje slovem „indeno(1,2,3c,d)pyren“.
80. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb.
Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení
1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti
250 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o
velikosti 200 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě
koncentrace o velikosti 100 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné
měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti
minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic
PM10 hodnotu 100 μg.m-3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních
pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2, nebo na dvou měřicích
lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě
měřicí lokality,
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a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní
situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní
prahovou hodnotu.
Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo
aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
2. Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10
Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti
500 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o
velikosti 400 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM10 jejich hodnotě
koncentrace o velikosti 150 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin.
Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na
polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100
km2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě
měřicí lokality, překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách, nebo
c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic
PM10 hodnotu 150 μg.m-3,
a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní
situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační
prahovou hodnotu.
V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti
minimálně 100 km2 překročila
a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách, nebo
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 μg.m-3 ve třech po
sobě následujících hodinách
se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové
hodnoty.
Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo
aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon
Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o
velikosti 180 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny.
Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné
měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 μg.m-3.
Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o
velikosti 240 μg.m-3 za dobu průměrování jedné hodiny.
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Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné
měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila
hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 μg.m-3.
4. Ukončení smogové situace a odvolání regulace nebo varování
Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí
lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená
koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav
trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu
následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné
prahové hodnoty.
Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky
nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v
průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační
nebo varovné prahové hodnoty.“.
81. V příloze č. 8 písmeno f) zní:
„f) historická vozidla a vozidla zapsaná v registru silničních vozidel, pro která je vydán
platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost,“.
82. V příloze č. 8 písm. h) se za slovo „vozidla“ vkládají slova „držitele poštovní licence
určená“.
83. V příloze č. 8 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l),
které zní:
„l) silniční motorová vozidla určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro
zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.“.
84. V nadpise přílohy č. 10 se slova „, určené pro připojení na teplovodní soustavu
ústředního vytápění,“ zrušují.
85. V příloze č. 10 části I a II znějí:
„Část I.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, které se použijí od 1. ledna 2017 do 31.
prosince 2019
Dodávka
Paliva

Palivo

Jmenovitý tepelný
příkon (kW)

Mezní hodnoty emisí1)
CO

TOC2),3)
mg.m

TZL

-3

Biologické/
≤ 300
1 200
50
75
fosilní
Biologické/
Samočinná
≤ 300
1 000
30
60
fosilní
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu
obsahu kyslíku 10 %; pro sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na
teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují
k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
Ruční
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2)

TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických
látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
3)
Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní
soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti a na zdroje, u nichž ztráty do
okolí tohoto zdroje činí více než 6 % celkového tepelného výkonu.
Část II.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, které se použijí od 1. ledna 2017
Mezní hodnoty emisí1), 2)
Palivo

Druh spalovacího zdroje

NOx

CO
mg.m

Kapalné
Plynné

-3

kotle

130

80

kotle

65

80

pístové spalovací motory

500

650

plynové turbíny
350
100
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu
obsahu kyslíku 3 %.
2)
Od 1. ledna 2018 s výjimkou zařízení spadajících do působnosti nařízení komise (EU)
2015/1188, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel, a od 26. září 2018 s výjimkou zařízení
spadajících do působnosti nařízení komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.“.
1)

86. V příloze č. 10 se doplňuje část III, která zní:
„Část III.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj, které se použijí od 1. ledna 2020 do 31.
prosince 2021
Požadavky na spalovací stacionární zdroje na pevná paliva vymezené v čl. 1 nařízení
Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva:
1. Mezní hodnoty emisí TZL:
a) u topidel s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 50 mg.m-3 při měření metodou A,
nebo 6 g/kg (sušiny) při měření metodou B;
b) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo
ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 40 mg.m-3 při měření metodou A, nebo 5 g/kg
(sušiny) při měření metodou B, nebo 2,4 g/kg (sušiny) v případě biomasy či 5,0 g/kg v
případě tuhých fosilních paliv při měření metodou C;
c) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet
nesmí překročit 20 mg.m-3 při při měření metodou A, nebo 2,5 g/kg (sušiny) při měření
metodou B3, nebo 1,2 g/kg (sušiny) při měření metodou C.
2. Mezní hodnoty emisí plynných organických sloučenin (TOC):
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a) emise TOC z lokálních topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, z lokálních
topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než
lisované dřevo ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 120 mgC/m3;
b) emise TOC z lokálních topidel na tuhá paliva s uzavřenou spalovací komorou
využívajících lisované dřevo ve formě pelet nesmí překročit 60 mgC/m3.
3. Mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého (CO):
a) u topidel s otevřenou spalovací komorou nesmí překročit 2 000 mg.m-3;
b) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících tuhá paliva jiná než lisované dřevo
ve formě pelet a ze sporáků nesmí překročit 1 500 mg.m-3;
c) u topidel s uzavřenou spalovací komorou využívajících lisované dřevo ve formě pelet
nesmí překročit 300 mg.m-3.
4. Mezní hodnoty emisí oxidů dusíku (NOx):
a) u topidel na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou, u topidel tuhá paliva s uzavřenou
spalovací komorou a ze sporáků využívajících biomasu nesmí překročit 200 mg.m-3,
vyjádřeno jako NO2;
b) u topidel s otevřenou spalovací komorou, z topidel na tuhá s uzavřenou spalovací
komorou a ze sporáků využívajících fosilní tuhá paliva nesmí překročit 300 mg.m-3, vyjádřeno
jako NO2.
Poznámky:
Mezní hodnoty emisní se vztahují k suchým spalinám, teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a
k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
Metoda A je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 1 nařízení
komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
Metoda B je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 2 nařízení
komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
Metoda C je metoda měření podle přílohy III odst. 4 písm. a) bodu i) podbodu 3 nařízení
komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož povolení k provozu nesplňuje
požadavky na obsah povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí požádat o změnu povolení provozu do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení provozu
podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.
3. Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému vznikla povinnost mít
povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

21

4. Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na provozovatele stacionárního zdroje
povinnost mít povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nevztahuje, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Nízkoemisní zóny stanovené podle dosavadních právních předpisů se považují za
nízkoemisní zóny stanovené podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě změny nebo zrušení nízkoemisní zóny stanovené
podle dosavadních právních předpisů je nutné nízkoemisní zónu nově stanovit postupem
podle § 14 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
Za položku 27 v části II přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č.
361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č.
136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.
227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb.,
zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č.
374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb.,
zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb.,
zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č.
312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č.
148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb.,
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č.
133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb.,
zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č.
262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č.
357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č.
19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb.,
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č.
221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb.,
zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č.
428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,
zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013
Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č.
239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb.,
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č.
313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona
č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb.,
zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č.
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331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se vkládá nová položka
27A, která zní:
„Položka 27A
a) Vydání individuální trvalé
k vjezdu do nízkoemisní zóny

výjimky

b) Vydání individuální dočasné výjimky
k vjezdu do nízkoemisní zóny
c) Vydání osvědčení o udělení výjimky
k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu
trvalého pobytu nebo přechodného pobytu
na základě povolení k dlouhodobému
pobytu na území nízkoemisní zóny

Kč

100

Kč

100

Kč

100“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 21,
bodu 39, pokud jde o § 23 odst. 1 písm. j), a bodu 85, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2017, a čl. I bodu 75 a 86, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Návrh změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo životního prostředí

1. června 2016
Implementace práva EU: Ne
2. Cíl návrhu zákona
V současné době upravuje ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami v ČR
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo
„zákon o ochraně ovzduší“), který transponoval i příslušné právní předpisy EU vydané k regulaci
oblasti ochrany ovzduší. Základními cíli přijetí novely zákona je naplnit závazky přijaté v rámci
mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón, zvýšit a zabezpečit ochranu ovzduší tak,
aby nadále nebyla snižována kvalita ovzduší v důsledku působení emisí ze zdrojů znečišťování
ovzduší, a to posílením kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší za účelem efektivního
vymáhání zákonem stanovených povinností a zlepšení procesních podmínek pro rozhodování
orgánů ochrany ovzduší.
Nejzásadnější body a cíle novely jsou tyto:
1) Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních
zón, a to v návaznosti na bilaterální jednání se SRN a na přípravu česko-německého
memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket.
2) Přijetí úpravy umožňující přímou kontrolu provozu spalovacích stacionárních zdrojů
v domácnostech za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze zákona
o ochraně ovzduší a naplnění usnesení vlády České republiky č. 547 ze dne
24. července 2013.
3) Zakotvení imisního limitu pro částice PM2,5 od roku 2020 a naplnění usnesení vlády
č. 1077 z 15. 12. 2014, které ukládá ministru životního prostředí, v návaznosti na
řízení EU Pilot, předložit vládě návrh novely zákona o ochraně ovzduší, která
stanoví imisní limit ve výši 20 μg·m-3 nejpozději do 31. prosince 2017. Zpřesnění
podmínek aplikace imisních limitů pro troposférický ozon.
4) Úprava pravidel pro vyhlašování a ukončování smogových situací a regulací podle
přílohy č. 6 zákona o ochraně ovzduší
5) Blok legislativně technických úprav zákona prováděný v návaznosti na více než
dvouletou účinnost zákona o ochraně ovzduší a zkušenosti s jeho uplatňováním
v praxi správních úřadů a provozovatelů zdrojů.
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3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
- snížení administrativní zátěže na výrobu a distribuci domácí a zahraniční plakety – bod 1.3.1
- zvýšení administrativní zátěže MŽP na vydání rozhodnutí o uznatelnosti plaket – cca 30 400 Kč
na jedno rozhodnutí – bod 1.3.1
- potenciálně nižší příjmy SFŽP ČR z úplat za vydání emisních plaket – bod 1.3.1
- vyřešení nesouladu zákona a směrnice 2008/50/ES – bod 3.3.1
- lepší pružnost a včasnost vyhlašování a odhlašování smogových situací a regulací pro PM10 –
bod 4.3.1
- nebude docházet k vyhlášení smogové situace nebo regulace pro PM10, NO2 a SO2 v případě,
kdy koncentrace krátce po vyhlášení poklesnou – bod 4.3.1
- zpřesnění a úprava znění zákona, odstranění obsoletní právní úpravy, zefektivnění rozhodovací
činnosti, zajištění lepší aplikovatelnosti a jednoznačnosti zákona – bod 4.3.1, bod 6.3.1, bod 7.3.1
- vyřešení nesouladu mezi zákonem a směrnicí 2008/50/ES – bod 4.3.1
- administrativní náklady ČHMÚ díky novým informativním povinnostem – bod 4.3.1
- zpřesnění zákona a vyjasnění podmínek udělení autorizace – bod 5.3.1
- zákon lépe odpovídá požadavkům pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění –
bod 5.3.1
- zvýšení konkurence na trhu autorizovaných osob – bod 5.3.1
- nízká pravděpodobnost zvýšení administrativních nákladů ČIŽP – bod 5.3.1
- zvýšení vybraných správních poplatků na vyřízení žádosti o autorizaci – bod 5.3.1
- zvýšení administrativní zátěže MŽP a akreditační komise na rozhodování o udělení autorizace bod 5.3.1
- zvýšení administrativních nákladů ČIŽP a ČOI na kontrolu – bod 5.3.1
- MŽP nevydává vyhlášku dle § 7 odst. 3 zákona – bod 7.3.1
- transpozice směrnic EU – bod 7.3.1
- odstranění rozporu mezi podporou biopaliv v ČR a pokynů Komise – bod 7.3.1
- kontrolní povinnosti ČOI – bod 7.3.1
- administrativní náklady na informování sousedních států – bod 7.3.1
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano
- úspora nákladů při možnosti využití uznatelné emisní plakety – bod 1.3.1
- zjednodušení volného pohybu osob mezi dotčenými zeměmi – bod 1.3.1
- potenciální výnos z distribuce plaket pro subjekty pověřené MŽP – bod 1.3.1
- menší tlak na regulaci provozu stacionárních zdrojů – bod 2.3.1
- náklady na opatření ke snížení PM2,5 – bod 3.3.1
- úspora nákladů na opatření při neopodstatněných vyhlášeních smogové situace a regulace
a úspora nákladů díky včasnému ukončování smogové situace a regulace – bod 4.3.1
- úspora nákladů na regulační opatření u zdrojů, které splňují nejlepší dostupné techniky – 4.3.1
- možnost udělení autorizace subjektu s jiným než příslušným technickým vzděláním – bod 5.3.1
- změna nákladů dotčených stacionárních zdrojů z vyjmutí/zařazení mezi vyjmenované zdroje –
bod 6.3.1
- zajištění jednoznačného znění zákona – bod 7.3.1
- snížení administrativní zátěže na vydání závazného stanoviska – bod 7.3.1
- úspora nákladů provozovatelů provádějící kontinuální měření – bod 7.3.1
- možnost mít stanoveny zvláštní podmínky provozu v době zkušebního provozu – bod 7.3.1
- velmi nízké zvýšení administrativních nákladů na vedení evidence – bod 7.3.1
- náklady pro provozovatele poštovních služeb v souvislosti s výjimkou z omezení provozu
v nízkoemisních zónách – bod 7.3.1
- prodloužením doby pro uchovávání výsledků jednorázových a kontinuálních měření – bod 7.3.1
- negativní dopady na dodavatele pohonných hmot používající čistá a vysokoprocentní biopaliva –
bod 7.3.1
- náklady výrobců stacionárních zdrojů dotčených přílohou č. 10 na přizpůsobení se požadavkům
na ekodesign – bod 7.3.1
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ano
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- úspora administrativních nákladů na vydání emisní plakety – bod 1.3.1
- nižší příjmy z distribuce a tedy i úplat za vydání emisní plakety – bod 1.3.1
- pozitivní dopad na poptávku po rekreaci v dané obci – bod 1.3.1
- zvýšení vymahatelnosti zákona – bod 2.3.1
- zlepšení imisní situace v obcích – bod 2.3.1
- preventivní nástroj ve smyslu dodržování povinností zákona – bod 2.3.1
- trvalé zvýšení administrativních nákladů ORP na provádění kontrol – 1 ORP: cca 44,8-48 tis.
Kč/rok; všech 205 ORP: cca 9,184-9,84 mil. Kč/rok – bod 2.3.1
- zvýšení administrativních nákladů na prošetření podnětů od občanů – bod 2.3.1
- zvýšení administrativních nákladů na aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší – bod
3.3.1
- úspora administrativních nákladů na neodůvodněné či opožděné vyhlašování a opožděné
odhlašování smogových situací a regulací pro PM10 – bod 4.3.1
- potenciální náklady krajských úřadů spojené s úpravou povolení provozu v návaznosti na §10
odst. 3 – jednorázově celkem cca 120 tis. Kč– bod 4.3.1
- změna administrativních nákladů z vyjmutí/zařazení dotčených zdrojů mezi vyjmenované zdroje
– bod 6.3.1
- zvýšení jednoznačnosti a přesnosti dotčených ustanovení zákona – bod 7.3.1
- trvalé snížení administrativních nákladů ORP z důvodu nevydávání závazného stanoviska
k domovním ČOV o cca 1,4 až 1,5 mil. Kč/rok – bod 7.3.1
3.4 Sociální dopady: Ano
- úspora nákladů při možnosti využití uznatelné emisní plakety – bod 1.3.1
- minimalizace vzájemných bariér volného pohybu osob a využívání plaket – bod 1.3.1
- možnost spekulací při existenci rozdílné ceny emisních plaket – bod 1.3.1
- ochrana práva na zdraví a příznivé životní prostředí, zásah do nedotknutelnosti obydlí – bod
2.3.1
- ovlivnění socioekonomických motivací o způsobu vytápění – bod 2.3.1
- zvýšení povědomí obyvatel o vlivu na ovzduší – bod 2.3.1
- prostředek na řešení lokálních konfliktů obyvatel – bod 2.3.1
- možnost neoprávněného využívání při řešení sousedských sporů – bod 2.3.1
- zvýšená kvalita ovzduší a přínosy pro kvalitu lidského zdraví – bod 3.3.1
- zvýšení informovanosti obyvatel a pozitivní dopady na zdraví – bod 4.3.1
- možnost udělení autorizace subjektu s jiným než příslušným technickým vzděláním – bod 5.3.1
- narovnání zákonných pravidel pro majitele historických vozidel při vjezdu do nízkoemisních zón
– bod 7.3.1
- trvalá úspora nákladů na závazná stanoviska i pro domovní ČOV – bod 7.3.1
- udržení pracovních míst spojených s výrobou biopaliv – bod 7.3.1
- negativní dopady na dotčené typy vozidel z důvodu přesunu ze zákonné výjimky pro vjezd do
nízkoemisní zóny do režimu individuálních výjimek – bod 7.3.1
- jednorázové zvýšení nákladů na pořízení nových zdrojů tepla – cca 175 mil. Kč – bod 7.3.1
3.5 Dopady na životní prostředí: Ano
- podpora zavedení nízkoemisních zón – bod 1.3.1
- lepší kontrolovatelnost a vymahatelnost zákona a pozitivní vliv na kvalitu ovzduší – bod 2.3.1
- vliv na socioekonomické motivace o způsobu vytápění – bod 2.3.1
- snížení znečištění ovzduší – bod 3.3.1
- vyšší efektivita vyhlašování regulací a pozitivní dopady na ochranu ovzduší – bod 4.3.1
- upřesnění a doplnění zákonných povinností na ochranu ovzduší – bod 7.3.1
- zabránění neodůvodněnému využití výjimky z omezení provozu – bod 7.3.1
- rozvoj využívání čistých a vysokoprocentních biopaliv – bod 7.3.1
- náhrada environmentálně nešetrných kotlů a snížení emisí – bod 7.3.1
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Nízkoemisní zóny - Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd
do nízkoemisních zón
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Silniční doprava ve městech patří mezi nejdiskutovanější problémy, se kterými se současná
města potýkají. Při provozu aut na území města vznikají značné negativní externality výrazně
ovlivňující především kvalitu ovzduší. S ohledem na časté překračování imisních limitů
v centrech velkých měst usilují města o přijetí opatření, která by zlepšila kvalitu životního
prostředí a omezila negativní efekty spojené s dopravními kongescemi. Zákon o ochraně
ovzduší, umožňuje obcím v případech překročení některého z imisních limitů (nebo pokud
obec leží v chráněném území či se jedná o lázeňské město) vyhláškou stanovit si na svém
území tzv. nízkoemisní zóny. V těchto zónách je obci dle zákona umožněno omezit provoz
motorových silničních vozidel, především pak omezit vjezd vozidlům s vysokými emisemi
zatěžujícími městské ovzduší.
Nízkoemisní zóny již fungují v řadě západoevropských měst (např. přes 50 německých měst,
Londýn, Stockholm, Kodaň, Amsterdam, Řím aj.). Předpokládá se budoucí využití tohoto
nástroje ovlivňující dopravu i na území ČR (viz dohoda o společném postupu v oblasti
životního prostředí mezi MŽP a hl. m. Praha, na jejímž základě Praha zahájila kroky
k zavedení nízkoemisní zóny v Praze)
Předkládaný návrh má za cíl stanovit pravidla pro vzájemné uznávání zahraničních emisních
plaket, jsou-li podmínky jejich vydání obdobné jako podmínky v České republice. Současný
zákon neobsahuje ustanovení o možnosti uznávání zahraničních plaket. Primárním důvodem
pro novelizaci jsou realizovaná bilaterální jednání se SRN a příprava česko-německého
memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket. Protože český systém nízkoemisních
zón je založen na téměř stejném principu jako německý systém, je zájem na vzájemné
uznatelnosti německých a českých emisních plaket. V návaznosti na bilaterální jednání bylo
připraveno mezirezortní, právně nezávazné česko-německé memorandum o vzájemném
uznávání emisních plaket, jehož cílem je deklarace vzájemného uznávání plaket při vjezdu
do nízkoemisních zón v obou státech a jehož podpis se předpokládá v roce 2015. Vzájemné
uznávání emisních plaket povede ke snížení administrativy spojené s vydáváním české
i německé plakety, protože občanovi ČR nebo SRN bude postačovat pouze jedna plaketa
pro vjezd do nízkoemisních zón v obou státech.
K zajištění uznatelnosti emisních plaket je nezbytné provést legislativní úpravu zákona
č. 201/2012 Sb., kde bude výslovně upravena možnost vzájemného uznávání emisních
plaket.
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Obec může dle § 14 zákona na svém území, nebo jeho části, stanovit vyhláškou zónu
s omezením provozu motorových silničních vozidel (tzv. „nízkoemisní zóna“) ve zvláště
chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého
z imisních limitů uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k zákonu. Nízkoemisní zónu mohou
obce vyhlásit pouze tam, kde jsou splněny výše uvedené zákonné podmínky a kde současně
existuje objízdná trasa bez omezení po pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy.
Motorová vozidla jsou rozdělena do čtyř emisních kategorií podle množství emitovaných
znečišťujících látek, případně podle data jejich první registrace v případech, kdy nelze emisní
kategorii zjistit. Příslušnost vozidla ke konkrétní emisní kategorii je pro účely vjezdu
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do nízkoemisní zóny prokazována emisní plaketou. Obec ve vyhlášce vymezí území
nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají dovolen vjezd do této zóny.
Zákon umožňuje dva druhy výjimek z omezení provozu v nízkoemisních zónách – jednak
výjimky přímo ze zákona (plošně pro vozidla viz příloha č. 8 zákona anebo výjimku
pro rezidenty) a dále individuální výjimky udělené obcí (avšak pouze ze zákonem
stanovených důvodů). Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní
zóně stanoví příslušný úřad postupem podle zákona o silničním provozu. Začátek a konec
nízkoemisní zóny je označen svislou dopravní značkou, která kromě příslušného omezení
vymezí vozidla s emisními kategoriemi, kterým je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen. Vjezd
do nízkoemisní zóny je dovolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní
plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie.
Výrobu emisních plaket zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Distribuci emisních
plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvo životního prostředí
(dále jen ministerstvo). Emisní plaketa se vydává za úplatu, jejíž výši stanoví prováděcí
právní předpis. Polovina z této úplaty je příjmem Státního fondu životního prostředí
a polovina je příjmem osoby, která plaketu distribuuje. Pro získání emisní plakety je
provozovatel silničního motorového vozidla povinen předložit technický průkaz silničního
motorového vozidla. Zákon dále uvádí, že způsob zařazení motorových silničních vozidel
do emisních kategorií, pravidla pro označení vozidel příslušnou emisní plaketou, vzory
emisních plaket, bližší podmínky jejich distribuce a jejich cenu, která nesmí být vyšší než
200 Kč, stanovuje nařízením vláda.
Současné platné znění zákona neobsahuje ustanovení o vzájemném uznávání emisních
plaket mezi státy.
Identifikace dotčených subjektů
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR),
obce s rozšířenou působností,
obce s vyhlášenou nízkoemisní zónou,
majitelé emisních plaket - domácí,
majitelé emisních plaket - zahraniční.

Popis cílového stavu
Předkládaný návrh má za cíl stanovit pravidla pro uznávání zahraničních emisních plaket na
území ČR, jsou-li podmínky pro jejich vydání obdobné jako podmínky v ČR. Návrh
předpokládá zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních
zón, a to v návaznosti na bilaterální jednání se SRN a na přípravu česko-německého
memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket. Protože český systém nízkoemisních
zón je založen na téměř stejném principu jako německý systém, je oboustranně výhodné,
aby bylo právními předpisy umožněno vzájemné uznávání emisních plaket mezi těmito státy.
Právní úprava by měla vést ke snížení administrativní a časové náročnosti držitelů emisních
plaket, minimalizaci vzájemných bariér volného pohybu a zjednodušení využívání plaket pro
občany dotčených zemí. Smyslem úpravy je také snížení administrativy spojené
s vydáváním plaket a zjednodušení využívání emisních plaket.
Zhodnocení rizika
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu vyplývá z nemožnosti vzájemného
uznávání zahraničních a českých emisních plaket. Nedojde tak ke snížení administrativní
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a finanční zátěže spojené s vydáváním pouze jedné plakety a nebude odstraněna určitá
bariéra volného pohybu osob. Nedojde také k naplnění závazků ministerstva
vyplývajících z česko-německého memoranda o vzájemném uznávání emisních plaket.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Ponechání současného stavu. Není možné vzájemné uznávání zahraničních emisních plaket
při vjezdu do nízkoemisních zón.
Varianta 1
Navržená varianta 1 obsahuje návrh obecného mechanismu uznatelnosti cizích emisních
plaket při vjezdu do nízkoemisních zón. Dále navržená varianta 1 obsahuje další úpravy § 14
zákona, a to úpravu formy aktu vyhlášení nízkoemisní zóny z obecně závazné vyhlášky na
opatření obecné povahy a upřesnění podmínek pro povolení výjimek pro vjezd do
nízkoemisní zóny.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Varianta 0 nepředpokládá žádné dodatečné dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty,
jelikož ministerstvo nevydává rozhodnutí o uznatelnosti emisních plaket. Při zachování
současného stavu lze předpokládat zvýšenou administrativní zátěž při výrobě popř. distribuci
emisních plaket, protože nebude možnost uznávat zahraniční emisní plaketu při vjezdu
do české nízkoemisní zóny. Tato zvýšená administrativní zátěž však může být
kompenzována vyššími příjmy SFŽP ČR z úplat za vydání emisních plaket. Veškeré náklady
a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na množství vyhlášení
nízkoemisních zón a počtu domácích i zahraničích majitelů vozidel a jejich poptávky
po emisních plaketách.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
V případě vyhlášení nízkoemisní zóny musí obec přidělit tuzemskou plaketu i tam, kde je
žadatel držitelem rovnocenné zahraniční emisní plakety, vzniká tak dodatečná
administrativní zátěž. Tato zvýšená administrativní zátěž však může být kompenzována
vyššími příjmy plynoucí z distribuce a tedy z úplat za vydání emisních plaket. Veškeré
náklady a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na množství
vyhlášení nízkoemisních zón a počtu domácích i zahraničích majitelů vozidel a jejich
poptávce po emisních plaketách.
Nemožnost vzájemného uznávání emisních plaket může mít také nepřímý dopad
na poptávku zahraničních turistů po návštěvě daného města nebo obce. Tento nepřímý
dopad se může negativně projevit v množství turistických návštěv, jelikož se subjektům
zvyšují náklady na navštívení dané obce.
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Dopad na podnikatelské subjekty
Současný stav neumožňuje vzájemnou uznatelnost emisních plaket, subjekty platí
za zahraniční i českou plaketu zvlášť i v případech, kdy je žadatel držitelem rovnocenné
zahraniční emisní plakety. Dotčeným subjektům tak v případě nákupu české a zahraniční
emisní plakety může vznikat dodatečná administrativní a finanční zátěž.
Sociální dopady
Současný stav neumožňuje vzájemnou uznatelnost emisních plaket, subjekty platí
za zahraniční i českou plaketu zvlášť i v případech, kdy je žadatel držitelem rovnocenné
zahraniční emisní plakety. Vjezd do zahraničních nízkoemisních zón tak představuje
pro občany další přímé náklady na pořízení zahraniční emisní plakety. Současný stav také
nepřispívá ke zjednodušení volného pohybu osob mezi dotčenými zeměmi.
Dopady na životní prostředí
Lze předpokládat, že nemožnost vzájemného uznání emisních plaket může působit
na motivaci některých subjektů navštívit či nenavštívit dané město s nízkoemisní zónou
a ovlivnit tak např. množství vozidel vjíždějících na dané území. Nemožnost využívat jednu
univerzální emisní plaketu tak může spíše snížit množství dopravy v dané nízkoemisní zóně
a působit pozitivně na životní prostředí. Tento pozitivní dopad však může být vyvažován
zhoršenou situací na okrajích nízkoemisních zón (např. efekty související s vyšším
využíváním parkovacích kapacit).
Celkově však lze předpokládat, že nemožnost
vzájemného uznávání emisních plaket nepředstavuje významný dopad na životní prostředí.
b) Varianta 1
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Lze předpokládat, že přijatá úprava ovlivní finanční (viz tabulka 1) a časovou zátěž spojenou
s nákupem emisní plakety.
Tabulka 1: Ceny emisní plakety při rozdílné velikosti nákladu u Státní tiskárny cenin

Náklad (ks)
1 000 000
700 000
500 000
300 000
200 000
100 000
50 000
20 000

Cena za plaketu (bez DPH)
8,40 Kč
8,70 Kč
9,20 Kč
11,60 Kč
13,30 Kč
17,80 Kč
27,60 Kč
52,50 Kč

Celková cena (bez DPH)
8 400 000 Kč
6 090 000 Kč
4 600 000 Kč
3 480 000 Kč
2 660 000 Kč
1 780 000 Kč
1 380 000 Kč
1 050 000 Kč

Zdroj: Odbor ochrany ovzduší MŽP dle Státní tiskárna cenin, 2012.
Objednávky budou záviset na množství a velikosti vyhlášených nízkoemisních zón
a poptávce ze strany obcí s rozšířenou působností, které zajišťují distribuci emisních plaket.
Vytvořený systém vzájemného uznávání německých a českých emisních plaket při vjezdu
do nízkoemisních zón v obou státech by mohl snížit poptávané množství emisních plaket,
tím pádem zvýšit mezní náklady na výrobu 1 plakety a ovlivnit tak finanční zátěž spojenou
s jejich výrobou, kterou zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR. Očekává se však efekt
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spíše opačný, kdy navrhovaná úprava přispěje k zavedení nízkoemisních zón a poptávka
ze strany majitelů vozidel a následně obce s rozšířenou působností vzroste a sníží se mezní
náklady na výrobu 1 plakety.
Přijetím této varianty dochází ke snížení administrativní zátěže spojené s výrobou a distribucí
české i zahraniční emisní plakety. Předpokládá se vzájemná uznatelnost české a německé
emisní plakety. Občanu ČR nebo SRN tak bude postačovat pouze jedna plaketa pro vjezd
do nízkoemisních zón v obou státech. Snížená administrativní zátěž však může být z části
kompenzována nižšími příjmy SFŽP ČR z úplat za vydání emisních plaket, jelikož nebude
nutné vydávat zájemcům se zahraniční emisní plaketou plaketu novou. Veškeré náklady
a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na tom, kolik občanů
a podnikatelů předmětného ustanovení využije, resp. na tom, kolik občanů a podnikatelů
bude disponovat emisní plaketou platnou pro vjezd do české i zahraniční nízkoemisní zóny.
Rozhodnutí o uznatelnosti emisních plaket bude plně v kompetenci ministerstva, které také
ponese administrativní náklady na prověření kompatibility zahraničního systému
nízkoemisních zón s právní úpravou platnou v ČR. Odhadovaná časová zátěž potřebná
k provedení jedné takové činnosti je cca 80 hodin. Při 13. platové třídě referenta ministerstva
a průměrném platovém stupni 9, činí dle Metodiky stanovení plánovaných nákladů na výkon
státní správy hodinové náklady na zaměstnance 380 Kč (MV, 2007). Celkové jednorázové
náklady na vykonání dané činnosti tak činí 30 400 Kč. Jedná se o jednorázové náklady
ministerstva, které souvisí s vydáním jednoho rozhodnutí o uznatelnosti emisních plaket.
Samotné posouzení uznatelnosti německých a českých plaket nezvýší administrativní
náklady ministerstva, jelikož toto posouzení již bylo provedeno v rámci vyjednávání
o memorandu s Německem. Vzory emisních plaket vydaných v jiném státě, ve kterém jsou
podmínky pro označení vozidel emisními plaketami a podmínky provozu v nízkoemisní zóně
obdobné jako podmínky stanovené zákonem a zároveň je v tomto státě vjezd do nízkoemisní
zóny dovolen s emisní plaketou podle tohoto zákona, zveřejní ministerstvo ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí v rámci běžného výkonu současné agendy.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Jedním z distributorů emisních plaket koncovým zákazníkům budou i nadále úřady obcí
s rozšířenou působností. Obce s rozšířenou působností by dle zákona měly být i příjemcem
úplaty z prodeje emisní plakety, pokud budou distribuci emisních plaket vykonávat. V případě
vyhlášení nízkoemisní zóny však nemusí obec vydat tuzemskou plaketu i tam, kde je žadatel
držitelem rovnocenné zahraniční emisní plakety, dochází tak k snížení administrativní
zátěže. Tato snížená administrativní zátěž však může být kompenzována právě nižšími
příjmy plynoucími z distribuce a tedy z úplat za vydání emisních plaket. Veškeré náklady
a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na počtu vyhlášených
nízkoemisních zón a také na tom, kolik občanů a podnikatelů předmětného ustanovení
využije, resp. kolik občanů a podnikatelů bude disponovat emisní plaketou platnou pro vjezd
do české i zahraniční nízkoemisní zóny. Lze také očekávat, že úspora nákladů bude značně
rozdílná podle velikosti obce.
Možnost vzájemného uznávání emisních plaket může mít také nepřímý dopad na poptávku
zahraničních turistů po návštěvě daného města nebo obce. Tento dopad se může pozitivně
projevit v množství turistických návštěv, jelikož se subjektům snižují náklady na navštívení
dané obce v případě, že vlastní uznatelnou emisní plaketu.
Změna formy aktu vymezení území nízkoemisní zóny z obecně závazné vyhlášky na
opatření obecné povahy vydávaného v přenesené působnosti může představovat zvýšenou
časovou zátěž v průběhu procedury stanovení nízkoemisní zóny.
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Dopad na podnikatelské subjekty
S možností využití vzájemně uznatelné emisní plakety lze předpokládat spíše pozitivní
dopad na podnikatelské subjekty, jelikož dojde k úspoře administrativních i finančních
nákladů na pořízení domácí i zahraniční plakety a zjednodušení volného pohybu osob mezi
zeměmi, které uzavřou dohodu o vzájemném uznávání emisních plaket. Dle zákona může
také ministerstvo na základě veřejnoprávní smlouvy pověřit distribucí odborné subjekty,
např. STK nebo další subjekty, které jsou schopni tuto činnost odborně a odpovědně
vykonávat. Takovýmto subjektům by pak náležela poloviny výnosu z prodeje emisních
plaket.
Veškeré náklady a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na tom,
kolik občanů a podnikatelů předmětného ustanovení využije.
Sociální dopady
Veškeré náklady a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na tom,
kolik občanů a podnikatelů předmětného ustanovení využije. Lze však předpokládat snížení
finanční i časové zátěže spojené s nákupem emisní plakety a zjednodušení volného pohybu
osob mezi zeměmi, které uzavřou dohodu o vzájemném uznávání emisních plaket.
Navrhovaná úprava by tak měla zjednodušit využívání emisních plaket pro občany.
Zároveň je třeba zvážit možné riziko spojené s možností spekulačního chování subjektů.
Důležitým faktorem je cena emisní plakety. Lze očekávat, že v případě rozdílné ceny české
a zahraniční emisní plakety, může tato rozdílná situace na jednotlivých trzích motivovat
zájemce o koupi uznatelné emisní plakety ke spekulacím o místě nákupu. Možnost spekulací
za účelem dalšího prodeje je eliminována podmínkou pro vydání emisní plakety – uvedení
SPZ při samotném prodeji emisní plakety.
Lze očekávat, že navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopad na odstranění vzájemných
bariér volného pohybu a zjednodušení využívání emisních plaket pro občany obou zemí.
Dopady na životní prostředí
Lze předpokládat, že možnost vzájemného uznání emisních plaket může mít vliv
na motivace některých subjektů navštívit či nenavštívit dané město s nízkoemisní zónou
a ovlivnit tak např. množství vozidel vjíždějících na dané území. Možnost využívat jednu
univerzální emisní plaketu tak může spíše zvýšit množství dopravy v dané nízkoemisní zóně
a působit tak negativně na životní prostředí. Navýšení množství vozidel se zahraničními
emisními plaketami vjíždějících do nízkoemisních zón by však mělo být spíše minimální
a krátkodobé. Bude také záležet na tom, kolik občanů a podnikatelů předmětného
ustanovení využije.
Celkově však lze předpokládat, že navrhovaná varianta bude mít pozitivní vliv na životní
prostředí, a to zejména ve městech. Navrhovaná změna podpoří možnost zavedení
nízkoemisních zón v českých městech a tím i zlepšení kvality ovzduší.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 2: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
MŽP nevydává
rozhodnutí o
uznatelnosti
emisních plaket

30 400
Kč/jednorázové
vydání rozhodnutí

Vyšší příjmy SFŽP z
úplat za vydávání
emisních plaket

***

Vyšší administrativní
zátěž při výrobě popř.
distribuci emisních
plaket

***

Podnikatelské subjekty
Není vzájemná
uznatelnost plaket,
musí se žádat o
vydání plakety
tuzemské i
zahraniční

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Varianta 0

Vyšší příjmy plynoucí
distribuce a tedy z
současný stav úplat za vydání
Není možné
vzájemné uznávání emisních plaket
zahraničních
emisních plaket.

***

V případě vyhlášení
nízkoemisní zóny
musí obec vydat
tuzemskou plaketu i
tam, kde je žadatel
držitelem rovnocenné
zahraniční emisní
plakety

***

Negativní dopad na
poptávku po rekreaci
v dané obci

**

Sociální dopady
Není vzájemná
uznatelnost plaket,
musí se žádat o
vydání plakety
tuzemské i
zahraniční

***

Současný stav
nepřispívá k
zjednodušení volného
pohybu osob mezi
dotčenými zeměmi

***

Životní prostředí
Menší množství
vozidel vjíždějících na
dané území
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**

Potenciální zhoršení
situací na okrajích
nízkoemisních zón

**

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Snížení
administrativní
zátěže spojené
s výrobou a distribucí
domácí i zahraniční
emisní plakety

***

MŽP vydává
rozhodnutí o
uznatelnosti
emisních plaket

Zveřejňování vzorů
emisních plaket a
podmínek ve věstníku
MŽP
Potenciálně nižší
příjmy SFŽP z úplat
za vydání emisních
plaket
Podnikatelské subjekty

Varianta 1

Existuje vzájemná
uznatelnost plaket,
platí pouze za vydání
1 emisní plakety

***

Zjednodušení volného
pohybu osob mezi
zeměmi, které
uzavřou dohodu o
vzájemném uznávání
emisních plaket

***

Výnos z prodeje
plaket pro subjekty
***
Zakotvení pravidel pro
potenciálně pověřené
uznávání
MŽP
zahraničních plaket
Územní samosprávné celky (obce, kraje)
pro vjezd do
nízkoemisních zón (§
V případě vyhlášení
14 odst. 4)
nízkoemisní zóny
Potenciálně nižší
nemusí obec vydat
příjmy plynoucí z
tuzemskou plaketu i
***
distribuce a tedy z
tam, kde je žadatel
úplat za vydání
držitelem rovnocenné
emisních plaket
zahraniční emisní
plakety
Pozitivní dopad na
poptávku po rekreaci
v dané obci

30 400
Kč/jednorázové
vydání rozhodnutí

**

***

***

**

Sociální dopady
Místní obyvatelé - je
vzázemná
uznatelnost plaket,
platí za vydání pouze
1 emisní plakety

***

Minimalizace
vzájemných bariér
volného pohybu a
zjednodušení
využívání emisních
plaket

***

Možnost spekulací
mezi subjekty při
existenci rozdílné
ceny emisních plaket
doma a v zahraničí

***

Životní prostředí

Podpora zavedení
nízkoemisních zón

***

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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Navýšení vjezdu
vozidel se
zahraničními
emisními plaketami
do nízkoemisní zóny

*

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Návrh předpokládá zakotvení pravidel pro možnost vzájemného uznávání zahraničních
plaket a navazuje na bilaterální jednání především mezi ČR a SRN. Nejvýznamnějším
odhadnutým dopadem na straně nákladů je zvýšení administrativní zátěže ministerstva na
jednorázové vydání rozhodnutí o uznatelnosti plaket. Právní úprava by však měla v souladu
se stanoveným cílem vést zejména ke snížení administrativní a časové náročnosti držitelů
emisních plaket, minimalizaci vzájemných bariér volného pohybu, zjednodušení využívání
plaket pro občany dotčených zemí a pozitivním environmentálním dopadům.
Přijetí úpravy umožňující přímou kontrolu provozu spalovacích stacionárních zdrojů v
domácnostech
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Jedním z významných problémů kvality ovzduší v ČR je překračování imisních limitů
vyhlášených za účelem ochrany veřejného zdraví osob. Velký podíl na této situaci mají
emise z lokálních zdrojů vytápění ze sektoru domácností (zejm. malé stacionární zdroje
a místní topeniště), které mají zásadní vliv na imisní situaci v daném území a kvalitu života
obyvatel. Na základě usnesení vlády České republiky č. 547 ze dne 24. července 2013 bylo
ministru životního prostředí uloženo zevrubně analyzovat problematiku zkvalitňování ovzduší
obcí, které je ovlivňováno spalováním nekvalitního paliva, a předložit vládě legislativní
návrhy umožňující řešit danou problematiku. Materiál „Analýza problémů a možností řešení
kontrolovatelnosti plnění povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů
umístěných v domácnostech z hlediska ochrany ovzduší“ byl na jednání vlády zařazen dne
14. července 2014 (pod č. j. 788/14). Z analýzy je zřejmé, že v České republice jsou
překračovány imisní limity pro ochranu lidského zdraví stanovené pro jemné prachové
částice v ovzduší, které pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují
onemocnění dýchacích cest. Jemné prachové částice (kromě PM10 i PM2,5) jsou významným
rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na jemných prachových
částicích jsou vázané látky typu PAH, těžké kovy, PCDD/F aj., které mají karcinogenní
či mutagenní účinky. Při posledním sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 byl spalovací
stacionární zdroj na tuhá paliva jako hlavní zdroj vytápění uveden u cca 660 tis. domácností
(ČSÚ, 2014).
- Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových
emisích PM10 (cca 40 % v roce 2012).
- Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových
emisích PM2,5 (cca 60 % v roce 2012).
- Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají dominantní podíl
na celkových emisích benzo(a)pyrenu (cca 90 % v roce 2012).
- Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký dopad na kvalitu
ovzduší v okolí jejich provozu.
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Velké zastoupení zastaralých spalovacích zařízení (odhořívací a prohořívací kotle 70–80 %),
nesplňující přísnější emisní parametry, umožňující spalování např. odpadu.
Dále je nutno podotknout, že kvalitu ovzduší ovlivňuje zejména typ a stáří spalovacího
zařízení, kvalita spalovaného paliva, technický stav a údržba spalovacího zařízení
a spalinových cest a kvalita obsluhy spalovacího zařízení. Problémem z hlediska znečištění
ovzduší představuje stáří zdrojů, které v mnoha případech překračuje jejich životnost a také
zvyšující se ceny ekologicky šetrných paliv (absence motivace provozovatelů k obměně
provozovaných zdrojů). V domácnostech může docházet také ke spalování nevhodných paliv
či dokonce odpadu. Spalování odpadů bývá nejčastějším a bez přímé kontroly spalovacího
stacionárního zdroje nejhůře prokazatelným porušením povinností provozovatelů malých
spalovacích stacionárních zdrojů.
Prokázání porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší spadá do kompetencí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Problémem je, že prokázání porušování
těchto povinností provozovatelem zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve
stavbě pro rodinnou rekreaci a nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, je na
rozdíl od větších stacionárních zdrojů problematické a to i v případech, kdy existuje důvodné
podezření na opakované porušování zákona. Dle současné právní úpravy nemohou úřední
osoby do obydlí za účelem kontroly spalovacích zdrojů vstupovat a kontrolovat dodržování
povinností spojených s provozem stacionárních zdrojů. Bez možnosti přímé kontroly
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů, kteří zjevně neplní požadavky zákona, je
obtížné zajistit dostatečnou vynutitelnost zákona, protože nelze zajistit důkazy o tom, že při
provozu zdroje dochází k porušování zákona (používání nepovolených paliv, spalování
odpadu, provoz nepovoleného typu kotle).
Kompletní analýza problémů a možnosti řešení kontrolovatelnosti plnění povinností
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech z hlediska
ochrany ovzduší je obsažena v dokumentu „Analýza problémů a možností řešení
kontrolovatelnosti plnění povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů
umístěných v domácnostech z hlediska ochrany ovzduší“ (MŽP, 2014a).
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákon) v § 17 stanovuje povinnosti
provozovatele stacionárního zdroje. Odst. 1 písm. e) stanoví provozovatelům stacionárních
zdrojů povinnost umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce
s rozšířenou působností a pracovníkům České inspekce životního prostředí přístup
ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám
a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje.
Přístup musí být umožněn za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona. Zákon
tak umožňuje kontrolu spalovacích stacionárních zdrojů za výše uvedeným účelem
i v kotelnách bytových domů a v prostorách rodinných domů, sloužících výhradně pro
podnikatelskou činnost. Výše uvedená povinnost umožnění přístupu se však podle § 17 odst.
2 zákona výslovně nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného
v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané
pro podnikatelskou činnost.
V současné době je při prokazování porušení povinností při provozu spalovacího
stacionárního zdroje v domácnosti využíváno zejména posuzování tmavosti kouře za pomoci
Ringelmanovy metody a další způsoby, které nejsou v legislativě zakotveny (odebírání
vzorků popela a jejich analýza, stěry z komína, do kterého je spalovací zdroj vyústěn,
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detekční trubičky). Jednotlivé metody však mají svá omezení (např. vyžadují přístup
ke zdroji).
Porušení povinností stanovených zákonem ze strany fyzických osob nepodnikajících je
přestupkem. Podle § 24 odst. 1 zákona, projednává porušování zákona o ochraně ovzduší
v případě fyzických osob nepodnikajících obecní úřad obce s rozšířenou působností.
V případě prokázání spáchání přestupku lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč,
popř. v souladu s ust. § 22 odst. 1 zákona opatření ke zjednání nápravy.
Orgány ochrany ovzduší se dlouhodobě zabývají stížnostmi a upozorněními na sousedy,
kteří spalují nesprávným způsobem paliva či dokonce spalují odpady. Stěžovatelé jsou často
opakovaně či trvale obtěžováni imisemi znečišťujících látek, které narušují kvalitu jejich
života a současně mají negativní dopady na jejich zdraví. Vzhledem k nedostatečným
prostředkům regulace těchto stacionárních zdrojů domácností mají občané stěžující si na
obtěžující kouř a zápach v okolí svého bydliště řešit tento stav cestou občanskoprávní na
základě § 1013 občanského zákoníku, podle kterého se „vlastník zdrží všeho, co působí,
že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky
(imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům
a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku….Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod“. Soud v každém konkrétním případu
hledá míru přiměřenosti poměrům v daném místě. Je třeba poznamenat, že v případě žaloby
je nutné počítat s delší dobou trvání soudního řízení a jeho výsledek je s ohledem na nutnost
posouzení řady věcných otázek nejistý. Tento institut proto nelze považovat za systémový
způsob řešení.
Odbor ochrany ovzduší MŽP při možnostech nalezení optimálního řešení a navržení varianty
analyzoval zkušenosti ostatních evropských států s možnostmi řešení stížností na provoz
kotlů v domácnostech. Z 29 oslovených zemí (EU 27 – bez ČR, Norsko, Švýcarsko)
odpovědělo na zaslané dotazy 22 zemí. Odpovědi byly velmi různorodé a jejich vyhodnocení
bylo proto velmi obtížné (shrnutí nejrelevantnějších viz tabulka 3). Dle údajů z konzultací se
zástupci státní správy jednotlivých evropských států vyplynulo, že ošetření kontrol zdrojů je
buď na celostátní úrovni (např. Švédsko) nebo na regionální úrovni (např. Itálie). Časté jsou
kombinace obojího (např. Rakousko, Německo). Pravidelnou, obvykle každoroční, kontrolu
funkce spalovacích zařízení provozovaných v domácnostech má legislativně upraveno
například Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Rakousko či Švýcarsko. Provedení
takové kontroly však neznamená, že by nebylo možné řešit mimořádné situace na základě
stížnosti. Z hlediska přístupu kontrolních orgánů do obydlí za účelem provedení kontroly je
možné v zaslaných odpovědích vysledovat více různých přístupů. Země, ve kterých je dána
povinnost každoroční kontroly spalovacích zařízení v domácnostech, mají určené odborně
způsobilé osoby (např. kominík), který má přístup do domácnosti po předchozím ohlášení
návštěvy. Země, ve kterých není legislativně ošetřen přístup do domácnosti kvůli provedení
pravidelné kontroly vyplývající za zákona, mají ošetřen přístup do domácnosti buď tak, že
přístup je umožněn po souhlasu majitele nemovitosti nebo na základě soudního příkazu.
Například ve Švédsku však není přístup do domácnosti k provedení namátkové kontroly
omezen a Regulační úřad má neomezené právo vstupovat do domácnosti za účelem
provedení kontrol.
Druhá část zemí (např. Řecko, Chorvatsko, Litva) nemají zákonem ošetřen přístup do
domácnosti za účelem provedení kontroly a přístup je tak na základě práva na
nedotknutelnost obydlí omezen pouze na ty situace, kdy s ním souhlasí majitel nemovitosti.
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V Itálii se předpokládá umožnění vstupu do obydlí za účelem provedení kontroly provozu
spalovacího zdroje; pokud není přístup umožněn, může být uložena pokuta. V mnoha
odpovědích jednotlivých států bylo uváděno, že ke spalování nekvalitních paliv nebo odpadu
nedochází, protože by si to obyvatelé nedovolili. Podobně je odpovídáno na dotaz ohledně
zabránění zneužívání institutu kontrol k šikanování sousedů.
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Tabulka 3: Přehled zahraničních zkušeností při řešení stížností na provoz kotlů v domácnostech
Stát

Belgie

1. Možnosti řešení stížností na domácí
topeniště
Právní úprava je záležitostí regionů a může být
odlišná. Existuje federální norma upravující výkonnost
a úroveň emisí pro ohřevné systémy na tuhá paliva.
Vlámská legislativa životního prostředí předepisuje,
že v domácích kamnech může být spalováno pouze
nezpracované dřevo. Pro ty, co chtějí spalovat
nezpracované dřevo nebo odpad, musí být držiteli
zvláštního povolení.

2. Opatřování důkazů a nositel s tím spojených
nákladů

Kompetence jsou svěřeny do rukou inspektorů
místních orgánů (tj. většinou úředník místní
samosprávy z oboru životního prostřední nebo
příslušník obecní policie).

Dodržování těchto hodnot je zajištěno pomocí
různých kontrolních mechanismů. K nim patří
pravidelné kontroly prováděné kominíky na základě
§ 14 a násl. 1. vyhlášky ke spolkovému zákonu o
ochraně před imisemi, samokontroly provozovatele
na základě úředního nařízení dle § 26 spolkového
zákona o ochraně před imisemi a kontroly
prováděné úřady podle § 52 spolkového zákona o
ochraně před imisemi. Pomocí těchto nástrojů se
také preventivně předchází stížnostem sousedících
subjektů.

§ 15 1. vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně
před imisemi oproti tomu upravuje požadavky na
opakované kontroly těchto zařízení. I zde je nutné
kontrolovat hlavně dodržování požadavků
zakotvených v § 3 odst. 1 a v § 4 odst. 1 1.
vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně před
imisemi.
Další požadavky na kontrolu topenišť vyplývají ze
zákona o kominickém řemesle a z vyhlášky o
vymetání a revizích zařízení.
Předchozí souhlas vlastníka není nutný. Dle § 1 odst.
Revize topenišť se dějí v pravidelných intervalech
3 zákona o kominickém řemesle je vlastník pozemků
stanovených podle daného typu zařízení, viz § 15 1.
a prostor povinen při existenci předpokladů povolit
vyhlášky ke spolkovému zákonu o ochraně před
zplnomocněnému obvodnímu kominíkovi přístup na
imisemi a příloha 1 vyhlášky o vymetání a revizích
pozemek.
zařízení.Kromě pravidelných kontrol má
zplnomocněný obvodní kominík dle § 15 odst. 1 č. 2
zákona o kominickém řemesle oprávnění provádět
revize ve svém příslušném obvodu, jestliže
vyskytnuvší se skutečnosti opravňují k domněnce, že
bezprostředně z určitého zařízení vycházejí škodlivé
ekologické vlivy, kterým by bylo možné dle stavu
techniky předejít, nebo pokud nejsou na minimální
míru dle stavu techniky omezeny nevyhnutelné
škodlivé ekologické vlivy.

Německo

Nizozemsko

"Stavební nařízení" uvádí, že je zakázáno vypouštět
emise způsobem, škodlivým pro přímé okolí domu
nebo obtěžovat zápachem, velmi obtížné
Obtížné ověřování opravněnosti stížností brání
uplatňování v praxi Stížnosti lze uplatňovat pouze do
vážným postihům ze strany místních úřadů.
jednoho roku po skončení stavby, uspokojivé řešení
nebylo dosud nalezeno. Společnost nepřijme
snadno prolomení domovní svobody.

Polsko

Rakousko

1. k vstupu na terén nemovitosti od 6-22 hod. spolu
se znalci a nezbytným měřícím zařízením,
2. provádění kontroly a nezbytných kontrolních
činností,
3. pokud kontrolovaný znemožňuje kontrolu
(nepředkládá potřebné dokumenty, odmítá povolit
vstup na terén nemovitosti, je možné dát návrh policii
na udělení sankce dle příslušného kárného kodexu,
4. výše uvedení funkcionáři mohou rovněž udělovat
pokuty za spalování odpadů (do 500,-zł, resp. 120,EUR).

4. Co, kdo a za jakých podmínek kontroluje +
sankce

Inspektor má právo volně vstupovat na jakékoliv
místo bez předchozího upozornění a odebrat
potřebný materiál. Přístup do obydlených místností
mají však pouze za splnění následujících podmínek:
I. Pokud mají přechozí písemný souhlas osoby, která
v obydlí žije.
II. Pokud mají předchozí písemné potvrzení od
soudce.

Aby se zabránilo vzniku škodlivých ekologických
vlivů na veřejnost nebo sousedící subjekty,
obtěžování a újmám sousedících subjektů, a aby se
zajistila celkově vysoká úroveň ochrany, jsou pro
příslušná topeniště předepsány emisní limity, a to v §
4 a násl. 1. vyhlášky ke spolkovému zákonu o
ochraně před imisemi. Stížnost na dopuštění se
přestupku nebo vykonání trestného činu může být v
Německu podána na různých místech, například na
policii formou oznámení, nebo u městského úřadu.

Za kontrolu dodržování zákona O ochraně životního
prostředí odpovídají orgány místních samospráv. V
souladu s legislativou je zákaz pálení odpadů v
domácích topeništích. Orgány samospráv vydávají
funkcionářům - obecním strážníkům nebo
pracovníkům úřadů - oprávnění ke kontrole:

3. Je v dané zemi omezení nedotknutelnosti
obydlí?

Prokazování porušování zákona je téměř
nerealizovatelné pro obtížnost dokazování. V
podstatě je možno potrestat pokutou pouze toho,
který je přímo přichycen jednoznačně při spalování
odpadů, což v případě spalování v kotlích v
soukromém objektu fyzické osoby není v podstatě
možné.

Neexistuje žádný právní předpis v této věci

Místní úřad se obvykle snaží zprostředkovat dohodu
mezi provozovatelem lokálního topeniště a
sousedem, který je jeho provozem obtěžován.
Vztahy mezi sousedy brání možnému řešení.

Přes v zákoně uvedené pravomoci ke kontrole,
nemohou ani samosprávou pověřené orgány
vstupovat do nemovitostí fyzických osob a nahlížet
do spalovacího kotle (když se jim např. nezdá barva,
či zápach kouře z komína nemovitosti). V případě
podezření se kontrola provádí nepřímo; zjišťuje se,
zda dotyčný má uzavřenou smlouvu o odvozu
odpadků. V opačném případě je to jakási indicie, že
odpad likviduje nepovoleným způsobem. I v tomto
případě může nastoupit důkazní nouze, protože
majitel nemovitosti nemusí povolit vstup. Kontrolní
orgány samospráv ani nemají technická zařízení k
analýze spalin. Existující zákony a předpisy přesto
podobné zkoušky předpokládají, přičemž náklady
zkoušek má nést kontrolovaná osoba. Problémem je
však, jak získat věrohodně zdokumentovaný vzorek
právě spalovaného odpadu.

Orgány samospráv vydávají funkcionářům - obecním
strážníkům nebo pracovníkům úřadů - oprávnění ke
kontrole:
1. k vstupu na terén nemovitosti od 6-22 hod. spolu
se znalci a nezbytným měřícím zařízením,
2. provádění kontroly a nezbytných kontrolních
činností,
3. pokud kontrolovaný znemožňuje kontrolu
(nepředkládá potřebné dokumenty, odmítá povolit
vstup na terén nemovitosti, je možné dát návrh policii
na udělení sankce dle příslušného kárného kodexu,
4. výše uvedení funkcionáři mohou rovněž udělovat
pokuty za spalování odpadů (do 500,-zł, resp. 120,EUR).

Otázka nedotknutelnosti obydlí není v dané
souvislosti v Rakousku podstatná, a to z
následujících důvodů. Veškeré kontroly topných
Pokud úřad vyšle na kontrolu kominíka, ten musí
zařízení v domácnostech jsou prováděny členy
termíny návštěvy vždy hlásit domácnosti předem a
Pokud by domácnost porušila některou z povinností
veřejných profesních cechů kominíků. Všechny
telefonicky se s ní pak dohodnout na přesném času
týkajících se provozu topných zařízení resp. spalování
kontrolní termíny jsou předem hlášeny a majitel
návštěvy. Podle všech zemských zákonů musí být
paliv či odpadů, zajišťuje další šetření úřadem
nemovitosti musí kontrolnímu orgánu umožnit přístup
občan/majitel objektu při návštěvě kominíka
pověřený kominík (tzn. pokud by si někdo stěžoval
k zařízení. Další povinnosti a náležitosti, jako
přítomen. Pokud občan povinnost osobní přítomnosti
na kouř, nahlásí to obecnímu úřadu, který dále pověří
povinnost vyčištění komínu a kontroly, postup
nedodrží, je kominík povinen tuto skutečnost hlásit
šetřením kominíka).
kontrolních orgánů, povinnost hlášení kontrolních
obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště občana (ve
termínů, povinnost vedení kontrolní knížky, povinnosti
Vídni oddělení magistrátu města Vídně MA69).
majitelů nemovitosti resp. uživatelů topných zařízení,
případné sankce v případě nedodržení předpisů, atd.
stanoví legislativa jednotlivých spolkových zemí.
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5. Zabránění zneužívání stížností

Článek 563.3° belgického trestního práva uvádí, že
obtěžování způsobené kouřem a pachem, může být
sankciováno. To může vést k uložení pokuty a
teoreticky až k trestu odnětí svobody. V praxi je však
neznáme
zaznamenáno, že jen velmi malá část obyvatelstva
postižena tímto problémem, se obrací na soud se
svými stížnostmi.

Na základě postupu rakouských úředních a
profesních orgánů při zjištění případných problémů s
topnými zařízeními v domácnostech (viz bod 3) není
nutný předchozí souhlas majitele objektu. Ze strany
kominíka i obecního úřadu je majitel předem
informován o povinných kontrolách. Pokud jde o
přístup k objektům a topným zařízením a uvalování
případných sankcí je potřeba vyhledat příslušná
ustanovení v konkrétních zemských zákonech

Kromě pravidelných kontrol má zplnomocněný
obvodní kominík dle § 15 odst. 1 č. 2 zákona o
kominickém řemesle oprávnění provádět revize ve
svém příslušném obvodu, jestliže vyskytnuvší se
skutečnosti opravňují k domněnce, že bezprostředně
z určitého zařízení vycházejí škodlivé ekologické
vlivy, kterým by bylo možné dle stavu techniky
předejít, nebo pokud nejsou na minimální míru dle
stavu techniky omezeny nevyhnutelné škodlivé
ekologické vlivy.

Řešení stížnosti na obtěžování kouřem a zápachem
ze spalování paliv resp. odpadů má za předpoklad
posouzení skutkové podstaty na místě odborným
znalcem (kominíkem). Tímto způsobem je oprávnění
případných stížností ověřeno ihned, k žádným
zbytečným administrativním nákladům pro kontrolní
úřady nedochází.

Identifikace dotčených subjektů
a) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
b) provozovatelé stacionárních zdrojů umístěných v rodinném domě, v bytě nebo
ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou
činnost,
c) obce s rozšířenou působností.
Popis cílového stavu
Cílem návrhu úpravy zákona je za jasně definovaných podmínek a na základě důvodného
podezření umožnit přístup pověřených osob a kontrolu provozu spalovacích stacionárních
zdrojů v domácnostech (stacionárních zdrojů umístěných v rodinném domě, v bytě nebo
ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost).
Základním předpokladem pro provedení kontroly by měla být existence důvodného
podezření pro opakované porušování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem
návrhu je nevytvářet zvláštní pravidla pro průběh kontroly jako takové a využít stávající
pravidla zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, protože povinnosti i práva kontrolujícího jsou
tímto zákonem jasně stanovena. Návrh zákona by měl vyhodnotit všechny dopady zejména
na sektor domácností, včetně analýzy základních ústavních práv a podmínek, kdy je možné
některé z nich v odůvodněných případech omezit.
Navrhované řešení by mělo zlepšit kvalitu ovzduší v obcích a na provozovatele lokálních
stacionárních zdrojů působit výrazně preventivně. Dosažením požadovaného stavu by se tak
mělo pozitivně projevit i na kvalitě a zdraví obyvatel a životního prostředí jako celku.
Zhodnocení rizika
Zachování současného stavu nepřispívá k řešení společensky velmi diskutovaného
problému, kdy dochází k překračování imisních limitů vyhlášených pro ochranu zdraví. Velký
podíl na této situaci mají emise ze sektoru vytápění domácností, které výrazně ovlivňují
kvalitu ovzduší a zdraví dotčených osob. Prokázání porušování povinností vyplývajících ze
zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně umístěného v domácnosti je v důsledku nedostatečných
kontrolních kompetencí orgánů odpovědných za ochranu ovzduší komplikované a za
současného legislativního nastavení nedává kontrolním orgánům dostatečné kompetence
k účinnému řešení dané situace. Současná právní úprava tak neumožňuje přímé kontroly
spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech, ani když existuje důvodné opakované
podezření, že jejich provozem je porušován zákon.
Zachování současného stavu nepřispívá k účinnému vyřešení problému znečištění ovzduší
v obcích a ke zmírnění zejména dopadů na zdraví a na životní prostředí.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného stavu, kdy provozovatel stacionárního zdroje umístěného v rodinném
domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané
pro podnikatelskou činnost, není povinen umožnit pověřeným osobám přímý přístup ke zdroji
za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona, ani když existuje důvodné
podezření, že jejich provozem je porušován zákon.
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Varianta 1
Navrhovaná úprava zahrnuje úpravu zákona ve smyslu umožnění přímé kontroly provozu
spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech.
V oprávněných případech se tak navrhuje umožnění přímé kontroly spalovacích zdrojů
umístěných v domácnostech, pokud existuje důvodné podezření, že jejich provozem je
porušován zákon.
Schéma návrhu kontroly spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech dle navržené
varianty 1 ilustruje obrázek 1.
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Obrázek 1: Schéma návrhu kontroly spalovacích zdrojů umístěných v domácnostech

Podnět od fyz. či práv.
osoby
1

2

Posouzení podnětu –
ORP – úředník

Nedochází
k porušení zákona

Dochází k porušování zákona a
3
nelze prokázat

Již nedochází
k porušování
zákona

Upozornění (majitele kotle) na
porušování zákona od ORP
4

5

Opětovné důvodné podezření na porušování zákona

Provedení kontroly a sepsání
protokolu
ORP - úředník

6

Prokáže se porušení zákona

Sankce a nápravná opatření
-

Ukládá ORP
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Neprokáže se
porušení zákona

Jednotlivé kroky lze pak slovně popsat následovně:
1. Podezření na porušování povinností dle zákona na základě obdrženého podnětu/stížnosti
popř. vlastní činnosti.
Na základě obdržených dokumentů či poznatků z vlastní činnosti správní orgán dojde
k tomu, že okolnosti nasvědčují porušování povinností stanovených zákonem. Orgán
ochrany ovzduší upozorní provozovatele, že provozem tohoto zdroje dochází k porušování
povinností stanovených zákonem a současně jej vyzve k doložení dokladu o provedení
kontroly technického stavu, kontroly spalinových cest, příp. k předložení dalších dokladů
(např. doklad o zakoupení paliva apod.). Současně s touto výzvou zašle provozovateli příp.
protokol z provedeného měření tmavosti kouře nebo jiného měření.
2. V případě opakovaného porušení zákonem daných povinností může orgán ochrany
ovzduší provést, za účasti odborně způsobilé osoby, kontrolu spalovacího zdroje. V rámci
kontroly si kontroloři vyžádají dokumentaci ke stacionárnímu zdroji a k palivu (nebyly-li již
předloženy dříve), ověří správnou instalaci stacionárního zdroje a připojení na spalinové
cesty, provedou optickou kontrolu spalovacího zdroje (čistotu výměníkových ploch, technický
stav vnějšího opláštění, pokud nebude zdroj v provozu tak také spalovací komory a zatápěcí
klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu a paliva a odvodu
odpadního plynu), dále funkčnost regulačních prvků a způsob provozu zdroje. Dále bude
provedena kontrola používaného paliva (zda je používáno palivo určené výrobcem
spalovacího zdroje). V případě potřeby mohou být odebrány vzorky popela, úsad ve
spalinových cestách (v případě spalování dřeva) a/nebo paliva k provedení následných
analýz. O kontrole je sepsán protokol, proti kterému může kontrolovaná osoba podat
námitky.
3. Kontrolou bylo prokázáno porušení konkrétních povinností vyplývajících ze zákona
o ochraně ovzduší.
4. Provozovateli bude uložena sankce a budou uložena nápravná opatření.
V případě odmítnutí zpřístupnění zdroje lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. V případě
prokázání spáchání přestupku lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Postup při kontrole samotné je řešen komplexně zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád). Ministerstvo proto nepočítá se zaváděním zvláštních pravidel pro samotný
postup během kontroly.
Varianta 2
Odbor ochrany ovzduší MŽP posuzoval při přípravě novely zákona i další varianty řešení
opakovaných stížností na provozování zdroje spalování v domácnostech. Shrnutí
jednotlivých variant je obsaženo v dokumentu Analýza problémů a možností řešení
kontrolovatelnosti plnění povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů
umístěných v domácnostech z hlediska ochrany ovzduší (MŽP, 2014). Mezi další
posuzované nástroje patřily zejména nástroje negativní ekonomické motivace (poplatky či
daně) a nástroje pozitivní motivace (odpočty a dotace). Pro malé zdroje znečišťování
ovzduší, včetně domácností, byly uvažovány následující varianty ekonomického
znevýhodnění nevyhovujících kotlů:
a) prostřednictvím daně z nemovitosti;
b) prostřednictvím místního poplatku;
c) prostřednictvím poplatku za znečišťování ovzduší (za nevyhovující spalovací zdroj);
d) zvýšením spotřební daně z pevných paliv.
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Jako nástroj pozitivní motivace byl posuzován možný odpočet o základu daně z příjmu
fyzických osob při nákupu spalovacího zdroje splňující stanovené technické a emisní
požadavky. U fyzických osob by se jednalo, vzhledem k cenám spalovacích zdrojů,
o odpočet od základu daně ve výši 100 % pořizovací ceny. Odpočet by byl uplatňován na
základě dokladu o koupi zdroje a protokolu o revizi zdroje. Po diskusích s jednotlivými
resorty a dotčenými orgány a s ohledem na nízký předpokládaný účinek nástrojů při řešení
opakovaných excesů či jejich praktickou neproveditelnost bylo od jednotlivých variant
upuštěno ještě před projednáváním konkrétního návrhu novely zákona.
Jako potenciálně vhodná varianta, která vyplynula z konzultovaných připomínek, byla
analyzována možnost kontroly domácností prostřednictvím Společného programu na
podporu výměny kotlů – tzv. „kotlíkovými dotacemi“. Domácnosti jsou prostřednictvím dotací
pozitivně finančně motivovány k obměně zastaralého zdroje vytápění. V zásadě jde
o variantu již realizovanou a aktuálně státem podporovanou v rámci OPŽP 2014 - 2020
prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které jsou příjemci dotace. Navržená varianta 2 si
klade za cíl posoudit, zda tyto účelově vázané finanční prostředky na výměnu zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech jsou vzhledem k definovanému problému a požadovaného
řešení dostatečné. Institut přímé kontroly domácností je zakotven v závazných pokynech pro
žadatele a stanovuje, že kraj musí v rámci kontrol zajistit nejen administrativní ověřování
dílčích projektů, ale i kontroly podporovaných projektů na místě. Přichází tak v úvahu
posouzení, zda není tato možnost kontroly dostatečná s ohledem na zajištění ochrany
ovzduší v obcích a zabránění porušování zákonných povinností při spalování
v domácnostech. Možnost kontroly domácností prostřednictvím podmínek pro příjem dotační
podpory (kotlíkových dotací) posuzuje varianta 2.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopad na státní rozpočty a ostatní veřejné rozpočty
Zachování současného stavu nepředpokládá dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné
rozpočty.
Dopad na podnikatelské subjekty
Nepředpokládá se významný přímý dopad současné situace na podnikatelské subjekty.
Zachování současné situace však nepřináší řešení častých problémů s kvalitou ovzduší.
Časté porušování imisních limitů tak může vést k dalšímu zpřísňování požadavků kladených
na výrobní procesy podnikatelských subjektů.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností nadále nemají dostatečné pravomoci v oblasti
provádění kontrol spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech. Prokázání
porušování povinností provozovatelem zdroje umístěného v domácnosti je v důsledku
nedostatečných kontrolních kompetencí komplikované, stejně jako vypořádání podnětů
od občanů, kteří jsou vystaveni negativním vlivů nezákonného spalování. Zachováním
současné situace tak v některých případech vede k častému porušování imisních limitů
a kvality ovzduší.
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Prokazování porušení povinností při provozu malého spalovacího stacionárního zdroje je
v současné době možné např. měřením přípustné tmavosti kouře za pomoci Ringelmannovy
metody upravené ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. a dalšími způsoby, které nejsou v legislativě
zakotveny. Orientačně se jedná např. o následující metody:
Odebírání vzorků popela a jejich analýza.
Stěry z komína, do kterého je spalovací zdroj vyústěn.
Detekční trubičky.
Využití optických metod (tzv. LIDAR – laser).
Infračervená spektroskopie (FTIR).
Následující tabulka 4 ukazuje možné metody včetně přibližných nákladů na provedení
jednoho měření.
Tabulka 4: Současné metody teoreticky využitelné k prokazování porušení povinností
provozovatele stacionárního zdroje
Název

Popis

Při měření se provádí postupně 30 stanovení stupně
tmavosti kouře v pravidelných půlminutových
Měření tmavosti kouře
intervalech. Délka jednoho odečtu činí 5 sekund.
(Ringelmannova
O provedení měření tmavosti kouře se se sepíše
metoda)
protokol.

Analýza popela

Stěry z komína

Odhadované
Kvalitativní náklady na provedení kvantitativní náklady na
jednoho měření
provedení jednoho
měření
Náklady na pořízení papírové
cca 1000 Kč
Ringelmannovy stupnice;
administrativní náklady na mzdu
osob provádějících měření
(doporučují se min. 2 osoby)

Omezení použití
Vyžaduje nutné ideální světelné, terénní a meteorologické
podmínky, které lze využít jen po velmi malou část dne. V části
dne, kdy k spalování odpadů převážně dochází, tj. v podvečer či v
noci, metodu nelze využít a i při zjištění překročení přípustné
tmavosti kouře není možné vstoupit do obydlí fyzických osob a
zkontrolovat, jaké palivo je v kotli spalováno.

Analýza obsahu kovů v popelu, vylouhování ve
Administrativní náklady na
vhodném rozpouštědle a vlastní analýza, prováděná provedení analýzy a náklady na
buď v místě, nebo v příslušné laboratoři analytickými pořízení testovací sady
metodami elementární analýzy vycházejícími z
platných technických norem.

cca tisíce Kč

Vyžaduje přístup ke zdroji. Analýza použitelná pouze při
spalování odpadů tvořených dřevem, na které byly aplikovány
nátěrové nebo konzervační látky, a to za předpokladu, že v
daném zařízení nedochází ke spalování jiného paliva, než je
kusové dřevo.

Metoda spočívá v odběru vzorků sazí z komína, které
jsou následně podrobeny analýze.

cca deseti tisíce Kč

Komínové úsady vznikají delší čas a pro jejich analýzu nelze
odebrat vzorek, který by reprezentoval pouze nedávnou
minulost.

Administrativní náklady na
provedení analýzy

Trubičky jsou určené pro vyšší koncentrace oxidu uhelnatého, než
by byla koncentrace v okolním ovzduší zdroje.

Detekční trubičky

Metoda je založena na difuzi oxidu uhelnatého k látce Administrativní náklady a náklady cca tisíce Kč
obsažené v detekční trubičce (postupná reakce s
na pořízení trubiček
oxidem jodičným), přičemž při reakci dochází k
barevné změně náplně trubičky. Barevná změna
následně indikuje na stupnici trubičky hodnotu oxidu
uhelnatého v ovzduší.

Optické metody

Metoda je založena na vlastnostech plynů ve vztahu k Administrativní náklady a vysoká cca miliony korun
absorpci světla. Část vysílaného světla měřící stanicí je pořizovací cena měřícího přístroje.
tak rozptýlena zpět k měřící stanici, která
zaznamenává intenzitu tohoto odraženého signálu v
každém časovém okamžiku.

K použití této metody je ovšem nutné znát proudění větru v dané
oblasti, které je nutno do modelu doplnit, a následně lze
dopočítat celkový tok polutantu. Využití laseru musí být doplněno
měřením rychlosti a směru proudění větru. Tuto metodu lze
využít pouze za dobré viditelnosti.

Shromažďování infračerveného emisního signálu z
Administrativní náklady, náklady cca do 2 mil Kč
kouře (oxid uhelnatý). Principem metody je absorpce na pořízení teleskopu a zakoupení
infračerveného záření při průchodu vzorkem.
softwaru, databáze spekter aj.

Praktická proveditelnost vzhledem k výškám budov, u kterých by
měření probíhalo, a větší počet osob účastných na měření.
Naměření hodnoty musí být vyhodnoceny softwarem
(vyhodnocení spekter, ze kterých se následně hodnoty
znečišťující látky vypočítají).

Infračervená
spektroskopie

Zdroj: Vlastní analýza dle konzultací s odborem ochrany ovzduší, 2015.
Reálně se ukazuje, že jednotlivé metody mají svá omezení, vyžadující např. značné finanční
nároky anebo přímý přístup ke zdroji, který pověřené osoby nemají, a jsou tak v praxi
prakticky nevyužitelné a neznamenají nástroj k účinné kontrole spalovacích zařízení.
Konzultace se zástupci obcí s rozšířenou působností tuto skutečnost potvrdily.
Časté zhoršení imisní situace a špatná kvalita životního prostředí může znamenat i snížení
atraktivity nejvíce dotčených regionů.
Sociální dopady
Zachováním současné situace, kdy dochází k častému lokálnímu porušování imisních limitů
a zhoršení kvality ovzduší, může výrazně ovlivnit kvalitu života obyvatel a mít negativní
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dopady na zdraví, např. vyšší nemocnost obyvatel. Dále zachování současného stavu
nepřispěje k možnosti chránit individuální vlastnická práva a práva zaručená Ústavou ČR
a řešit lokální konflikty mezi jednotlivými obyvateli a znečišťovateli. Na druhou stranu lze
předpokládat, že právo na nedotknutelnost obydlí bude zachováno.
Dopady na životní prostředí
Zachování současného stavu může v některých případech přinášet značné negativní dopady
na veřejné zdraví a kvalitu životního prostředí v dotčených obcích. Také lze předpokládat, že
občané nebudou motivováni k využívání environmentálně šetrnějších spalovacích zařízení
a paliv.
b) Varianta 1
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Navrhovaná varianta rozšiřuje okruh potenciálně kontrolovaných osob o provozovatele
malých spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech (rodinné domy,
objekty určené k rekreaci). Nárůst administrativních nákladů pověřených osob, tj. osob
pověřených ministerstvem a ČIŽP, které vyplývají ze zvýšené agendy jejich činnosti
a z provedení kontroly, se však nepředpokládá, jelikož kontroly by měly vykonávat obce
s rozšířenou působností.
Dopad na podnikatelské subjekty
Navrhovaná varianta nepředpokládá významný dopad na podnikatelské subjekty, neboť
se nejedná o úpravu ve vztahu k prostorám užívaných pro podnikatelskou činnost.
V provozovně je možné kontrolu provozu spalovacího stacionárního zdroje provést již dnes.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Navrhovaná varianta 1 rozšiřuje okruh potenciálně kontrolovaných osob o provozovatele
malých spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech (rodinné domy,
objekty určené k rekreaci). Lze tak očekávat nárůst administrativních nákladů obcí
s rozšířenou působností z důvodu nových kompetencí.
Lze předpokládat, že administrativní zátěž se jednorázově v rámci běžné činnosti projeví
zejména v oblasti proškolení zaměstnanců, resp. seznámení zaměstnanců s novou právní
úpravou, stanovení jednotného postupu při kontrolách a trvale v samotné agendě přímých
kontrol domácností a následně v mírném nárůstu sankčních řízení navazujících na
provedené kontroly.
Administrativní zátěž pro obec představuje provedení samotné kontroly na základě podnětů
od občanů anebo z vlastní úřední činnosti. Míra dodatečné administrativní zátěže bude
záviset na počtu skutečně provedených kontrol v domácnostech v případě, že dojde
k důvodnému a opakovanému podezření na porušování povinností dle zákona. Navrhovaná
změna zákona má zejména preventivní účinek a lze předpokládat, že k samotné fyzické
kontrole docházet spíše nebude, protože již samotná možnost kontroly domácností bude
dotčené domácnosti stimulovat k dodržování zákona. To potvrdily i konzultace se zástupci
obcí s rozšířenou působností. Dle nich již samotná existence tohoto institutu bude mít
pozitivní vliv na výskyt porušení zákonných povinností. Většina zástupců konzultovaných
obcí s rozšířenou působností však také potvrdila, že v případě přijetí navrhované varianty
očekává významný nárůst počtu podnětů od občanů. Vyvolaná administrativní zátěž
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na vypořádání potenciálně vyššího množství žádostí bude záležet na množství přijatých
podnětů.
V případě přistoupení k samotné kontrole je vypracován kontrolní protokol, který je
kontrolované osobě doručován. Lze předpokládat, že se kontroly budou účastnit nejméně
2 úřední osoby. Potenciální odebírání a analyzování vzorků rovněž může zvýšit náklad
kontroly. Celkovou výši administrativní zátěže není možné přesně kvantitativně vyhodnotit,
neboť nelze určit přesný počet skutečně provedených kontrol. Na základě konzultací
s dotčenými subjekty, zejména s odborem ochrany ovzduší ministerstva a obcemi
s rozšířenou působností, lze administrativní náklady kvantitativně odhadnout následujícím
způsobem:
Z provedených konzultací s příslušnými pracovníky odborů ochrany ovzduší obcí
s rozšířenou působností, které byly vybrány metodou náhodného výběru v rámci všech krajů
v ČR. Rovněž byla zohledněna četnost obcí s rozšířenou působností v jednotlivých
velikostních kategoriích. Byla zjištěna následující data obsažená v tabulce 5, která slouží
jako zdroj dat pro další analýzu.
Tabulka 5: Konzultace se zástupci obcí s rozšířenou působností

ORP

Požadava
Celkový
né
počet ORP množství
Velikostní
ve
konzultací
kategie
velikostní
dle
kategorii Metodiky
MV (2007)

Průměrné ročně množství
evidovaných podnětů na
obtěžování v souvislosti s
nesprávným spalováním v
domácnostech

Průměrný roční počet šetření v souvislosti
Odhadnutý průměrný roční počet
s prokazováním porušení povinností při
případů, kdy pověřená osoba obce
Platová třída zaměstnanců, kteří
provozu stacionárních zdrojů v
využije možnost přístupu do domácnosti
zabezpečují agendu v této
domácnostech/počet případů, kdy se
za účelem kontroly spalovacího zdroje a
oblasti
prokáže porušení povinností dle zákona
používaných paliv

1

10

10

5

2

10

10

10

9
10

10

0

10

10

10 až 15

10

10

10

6

20

5

7

5

5/0

20
10

10

10

50

30/0

20

10

1

3

3

9

9

10

10 až 15/2 až 5

5

9

16

7/0

5 až 10

9

5 až 10

5 až 10/0

-

9

7

7/0

2

9

2

-

-

10

10 až 20

-

10

10

4
5

2

do 45 tis.
obyv.

45 tis-97tis.
obyv

138

49

5

3

3
1
2
1
2

97 tis-175
tis. obyv.
nad 175 tis.
obyv.

15

3

2

1

9

Zdroj: Vlastní analýza dle konzultací s ORP, 2015.
a) Odhad administrativních nákladů na provedení jedné kontroly domácnosti
Odhadovaný počet hodin na provedení jedné kontroly, za předpokladu, že kontrolu budou
vykonávat 2 pověřené osoby: celkem cca 16 hodin.
Z konzultací vyplynulo, že pracovníci ORP pověřením vykonáváním agendy v této oblasti,
mají nejčastěji platovou třídu 9 anebo 10. Přičemž hodinové náklady na zaměstnance činí
dle metodiky MV (2007): 280–300 Kč.
Na základě výše uvedeného lze vyčíslit, že odhadované náklady na provedení jedné kontroly
spalovacího zdroje umístěného v domácnosti činí: cca 4 480 až 4 800 Kč.
b) Odhad celkových ročních administrativních nákladů obcí s rozšířenou
působností na provádění kontrol domácnosti
Z konzultací vyplynulo, že ORP bez ohledu na velikostní kategorii a geografickou polohu
odhadují počet provedených šetření v domácnostech na cca 10 případů ročně. Na základě
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odhadu administrativních nákladů na provedení 1 kontroly tak lze odhadnout, že 1 obec
s rozšířenou obcí ponese celkové administrativní náklady na provedení 10 kontrol v rozmezí
cca 44 800 až 48 000 Kč za rok. Pro všech 205 obcí s rozšířenou působností tak činí
odhadovaná celková administrativní zátěž cca 9 184 000 až 9 840 000 Kč ročně. Jedná se
o trvale zvýšené náklady vyplývající z nových kompetencí ORP. O dodatečné navýšení
finančních prostředků bude požádáno na základě a v souladu s Usnesením Vlády České
republiky ze dne 13. srpna 2007 č. 878, o Metodice stanovení plánovaných nákladů na
výkon státní správy. V případě, že se reálné finanční požadavky na výkon agendy budou
odlišovat od odhadnutých nákladů, bude o případné další navýšení příspěvku na výkon
státní správy požádáno obdobně na základě zpětné vazby od ORP.
Navrhovaná změna zákona také představuje potenciálně účinný nástroj obcí pro zlepšení
imisní situace, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel, a může tak znamenat
i zvýšení atraktivity dotčených regionů.
Navrhovanou variantou 1 se nepředpokládají dopady na současnou činnost a agendu
krajských úřadů, a proto se nepředpokládají žádné dopady na finanční požadavky krajských
úřadů.
Sociální dopady
Navrhovaná varianta se neprojevuje ve zvýšení administrativní náročnosti pro občany, neboť
novela nepřináší žádné nové povinnosti administrativního charakteru. Občané jsou pouze
v případě kontroly povinni umožnit přístup pověřené osobě ke stacionárnímu zdroji.
Negativní dopad lze předpokládat u subjektů, kteří spalují nezákonnými postupy a výrazně
tak znečišťují ovzduší, z hlediska cíle návrhu se však jedná o efekt žádaný. Pro občany
provozující stacionární zařízení dle zákona nepředstavuje navrhované řešení žádný
negativní dopad.
Lze předpokládat, že navrhovaná varianta bude mít preventivní účinek na nezákonné
spalování v domácnostech a ovlivní socioekonomické motivace a rozhodování o zvoleném
způsobu vytápění. Důsledkem této změny právní úpravy bude bezesporu rovněž zvýšení
povědomí obyvatel o vlastním podílu a vlivu na znečišťování ovzduší v obci, což je stav,
který dosavadní znění zákona o ochraně ovzduší dostatečně nenavozuje.
Navrhované řešení má vliv na ochranu individuální vlastnických práv a může sloužit jako
prostředek pro řešení lokálních konfliktů mezi jednotlivými obyvateli a znečišťovateli.
Důležitou součástí analýzy současného a navrhovaného stavu byla i analýza možností kolize
právní úpravy zákona a ústavních práv (viz MŽP, 2014a). Z uvedených věcných souvislostí
je zjevné, že přichází v úvahu využití výjimky z nedotknutelnosti obydlí s ohledem na
ochranu zdraví osob, protože není sporu o tom, že emise překračující určitou stanovenou
míru mají na lidské zdraví výrazně negativní vliv. Právo na ochranu zdraví je výslovně
zaručeno čl. 31 Listiny základních práv a svobod, který ve větě první uvádí, že „každý má
právo na ochranu zdraví“. Dále pak připadá v úvahu čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod, podle něhož „každý má právo na příznivé životní prostředí“, přičemž podle čl. 35
odst. 3 Listiny platí, že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou
zákonem“. Právní analýzy vypracované ministerstvem oslovenými externími právními
experty dospěly shodně k závěru, že je možné omezit ústavní právo na nedotknutelnost
obydlí za účelem ochrany jiných práv a veřejných zájmů. Možnost regulace spalovacích
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zdrojů v domácnostech a jejich kontrola je rovněž aplikována i v analyzovaných zahraničních
právních předpisech (např. Německo, Švýcarsko, Itálie).
Navrhovaná změna zákona také představuje potenciální nástroj ke zlepšení kvality ovzduší,
což může výrazně ovlivnit kvalitu života obyvatel a mít pozitivní dopady na zdraví. Nelze
vyloučit možnost zneužívání tohoto institutu přímé kontroly domácností, kdy si občané
mohou tímto způsobem řešit sousedské spory. Z těchto důvodů byla do návrhu zahrnuta
podmínka vzniku opakovaného důvodného podezření na porušování povinností dle zákona
o ochraně ovzduší.
Dopad na životní prostředí
Regulací a umožnění kontroly stacionárních zdrojů vytápění a místních topenišť sektoru
domácností lze předpokládat výrazně pozitivní dopad na životní prostředí, zejména kvalitu
ovzduší i ostatní složky životního prostředí. Lze také předpokládat pozitivní vliv
na socioekonomické motivace jednotlivých subjektů vyměnit spalovací zařízení a palivo
za zařízení a palivo environmentálně šetrnější. Tato skutečnost je také v souladu
s iniciativami na ochranu životního prostředí (např. Nová zelená úsporám, Společný program
na podporu výměny kotlů – tzv. „kotlíkové dotace“), které by měly tento návrh vhodně
doplňovat a motivovat občany k náhradě nevyhovujících spalovacích zařízení za zařízení,
moderní a vysoce účinné s minimálním množstvím emitovaných znečišťujících látek. Tyto
principy jsou obsaženy v návrhu prioritní osy 2 OPŽP 2014 – 2020, jejímž hlavním
specifickým cílem je právě náhrada nevyhovujících spalovacích zdrojů v domácnostech.
Předpokladem je, že bude v rámci tohoto specifického cíle podporována výměna za nové
moderní kotle spalující pevná a plynná paliva.
c) Varianta 2
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Navržená varianta nepředpokládá dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty.
Náklady na administraci projektu a další související náklady nese SFŽP ČR, který přijímá
žádosti krajů o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané
„kotlíkové výzvy". Administrace programu probíhá již nyní v rámci současné agendy SFŽP
ČR.
Dopad na podnikatelské subjekty
Posuzovaná varianta 2 nepředpokládá významný dopad na podnikatelské subjekty.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována
prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z OPŽP 2014 –
2020. V gesci krajů jakožto příjemce podpory bude finanční prostředky dále přidělovat
konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní
prostředí na území kraje. Kraje mohou ve svých výzvách zohlednit znalost místních specifik
a upravit podmínky s cílem dosáhnout co nejvyšších efektů.
Kraje dále jako příjemci dotace z OPŽP nastavují dle Závazných pokynů vnitřní kontrolní
mechanismy pro kontrolu příjemců dotace. Kontrola bude vykonávána dle zákona
č. 320/2001 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb. s přihlédnutím ke stávajícím interním předpisům.
V rámci kontrolní činnosti budou kraje kontrolovat jak administrativní ověřování dílčích
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projektů, ale i místo realizace dotace u fyzických osob. Účelem kontroly je poznání
skutečného stavu, porovnání se stavem plánovaným v žádosti, deklarovaným v realizaci
a v udržitelnosti. V případě zjištění nežádoucích odchylek či jiných nedostatků jsou krajem
zahájeny činnosti vedoucí k jejich odstranění či nápravě, případně je uživatel vyzván
k vrácení dotačních prostředků. Rozsah kontrolní činnosti na místě u fyzických osob je
prováděn na min. 5 % podpořených projektů. Zaměstnanci kraje mohou kontrolu vykonávat
po doručení oznámení o kontrole, případně po poskytnutí informace o kontrole. Náklady na
kontrolní činnost je možné zahrnout do způsobilých výdajů realizovaných krajem. Náklady na
provádění kontrol tak nezvyšují finanční požadavky krajů.
Sociální dopady
Kotlíkové dotace mají pozitivní dopad na fyzické osoby – žadatele o kotlíkovou dotaci, jelikož
z OPŽP jsou prostřednictvím krajů přímo podpořeny domácnosti. Výše maximální podpory
při výměně neekologického kotle za kotel výhradně na biomasu a tepelné čerpadlo činí 80 %
způsobilých nákladů, za kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový kotel 75 %, za
kotel výhradně na uhlí 70 %. Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna
kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do roku 2020) zlepšení kvality
ovzduší v ČR označena jako prioritní území. Majitelé rodinných domů budou moci získat
prostřednictvím takzvané kotlíkové dotace až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun na
výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější zdroj a na tzv. mikroenergetická
opatření.
Dopad na životní prostředí
Finanční podporou výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech prostřednictvím
projektů jednotlivých krajů, které budou mít do roku 2020 dle předpokladů cca 9 mld. Kč na
kotlíkové dotace fyzickým osobám, lze předpokládat velmi pozitivní ovlivnění
socioekonomických motivací jednotlivých osob o výběru zdroje pro spalování. Minimálním
cílem je předpokládaná výměna 80 tisíc kotlů v celé ČR do roku 2020. Lze tak očekávat
významné zlepšení kvality ovzduší v obcích a pozitivní dopady na zdraví obyvatel z důvodu
výměny tohoto počtu environmentálně nešetrných kotlů.
Významné negativum této posuzované varianty 2, které není v souladu s požadovaným
stavem, je zřejmé. Prostřednictvím kontroly prováděné kraji lze zajistit kontrolu jen u nových
zdrojů, které jsou podpořené prostřednictvím kotlíkové dotace. Z výsledků statistického
zjišťování pro rok 2010 (MPO, 2011) vyplývá, že cca 360 až 420 tis. spalovacích zařízení
(tj. cca 70 - 80 % z celkového počtu) je zastaralých a nesplňujících zákonem stanovené
emisní parametry a umožňují spalování např. i odpadu. Spalování odpadu je přitom
nejvýznamnější příčinou opakovaných stížností občanů na nepřiměřené obtěžování kouřem.
Výměnou části kotlů prostřednictvím kotlíkových dotací a smluvně zakotvenou možností
kontroly části domácností tak lze očekávat pozitivní dopady na kvalitu ovzduší a dodržování
zákonných povinností. Na druhé straně však lze předpokládat, že výměna kotlů se bude
týkat pouze cca 22 % zastaralých spalovacích zařízení. Určitá skupina provozovatelů zdrojů,
kteří z různých důvodů spalují odpad nebo paliva neurčená výrobcem zařízení, nemusí být
těmito prostředky postižena a příslušná zákonná ustanovení zůstávají bez možnosti místního
šetření u zdroje prakticky nevymahatelná a nesankcionovatelná. Teoretická výměna všech
zastaralých a environmentálně nevyhovujících kotlů, by vyžadovala (na základě odhadů dle
současné alokace 9 mld. Kč na předpokládanou výměnu cca 80 tis. spalovacích zařízení)
navýšení podpory majitelů nevyhovujících kotlů o cca 36 mld. Kč. Riziko spalování
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nevhodných materiálů, které způsobují zdravotní a environmentální újmy by tak bylo do
značné míry eliminováno. Implementace takového varianty je však prakticky nerealizovatelná
a nepřiměřeně nákladná.

Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 6: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
-

Podnikatelské subjekty
Větší tlak na regulaci

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Žádné dodatečné
kompetence ORP

****

Nedostatečné
kontrolní kompetence

****

Snížení atraktivity
nejvíce znečištěných
regionů

***

Sociální dopady

Varianta 0

současný stav provozovatel
stacionárního zdroje
umístěného v
rodinném domě, v
bytě nebo ve stavbě
pro rodinnou
rekreaci, nejde-li o
prostory užívané pro
podnikatelskou
činnost, není povinen
umožnit pověřeným
osobám přístup ke
zdroji za účelem
kontroly

Ochrana ústavního
práva na
nedotknutelnost
obydlí

*****

Zásah do ústavního
práva na ochranu
zdraví a práva
každého na příznivé
životní prostředí

*****

Negativní vliv na
kvalitu života obyvatel
a zdraví

****

Nemožnost v
odůvodněných
případech zajistit
přímé důkazy a
přispět tak k
individuální ochraně
vlastnických práv
poškozených

****

Životní prostředí
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Negativní dopady na
veřejné zdraví a
kvalitu životního
prostředí v dotčených
obcích.

****

Není motivace
subjektů využívat
environmentálně
šetrnější spalovací
zařízení a paliva

***

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
-

Podnikatelské subjekty

Menší tlak na regulaci

***
Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Nástroj obcí pro
zlepšení imisní
situace, zlepšení
kvality životního
prostředí a života
obyvatel a zvýšení
atraktivity dotčených
regionů
Preventivní charakter dlouhodobě spíše
snižování množství
prováděných kontrol

***

Trvalé administrativní
1 ORP: cca 44-48 tis.
náklady spojené se
Kč/rok
samotným
Celkem ORP: cca
obstaráváním důkazů
9,184 až 9,84 mil.
a provedení přímé
Kč/rok
kontroly domácností

***

Nárůst
administrativních
nákladů na prošetření
zvýšeného množství
podnětů

***

Sociální dopady

Varianta 1

Povinnost umožnit
pověřeným osobám
přístup v případě, že
opakovaně vzniklo
důvodné podezření,
že stacionární zdroj
je provozován v
rozporu s
povinnostmi
stanovenými se
zákonem

Ochrana ústavního
práva na ochranu
zdraví a práva
každého na příznivé
životní prostředí

*****

Zásah do práva na
nedotknutelnost
obydlí

*****

Ovlivnění
socioekonomických
motivací a
rozhodování o
způsobu vytápění

****

Neoprávněné
využívání občany
(sousedské spory)

***

Zvýšení povědomí
obyvatel o podílu a
vlivu na znečišťování
ovzduší v obci

****

Ochrana individuální
vlastnických práv a
prostředek pro řešení
lokálních konfliktů

***

Zlepšení kvality
ovzduší a pozitivní
dopad na kvalitu
života a lidské zdraví

****

Životní prostředí
Lepší
kontrolovatelnost a
vymahatelnost plnění
povinností, principu
znečišťovatel platí a
pozitivní dopad zejm.
na ovzduší

****

Vliv na
socioekonomické
motivace o způsobu
vytápění včetně
využívání
environmentálně
šetrnějších zažízení
a paliv

***
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Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Náklady na výměnu
zastaralých kotlů
prostřednictvím
kotlíkových dotací

-

9 mld. Kč, v případě
teoretické výměny
všech kotlů celkem
cca 45 mld. Kč

Podnikatelské subjekty

Varianta 2

Možnost kontroly
domácností
prostřednictvím
podmínek pro příjem
dotační podpory
(kotlíkových dotací)

-

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

-

Sociální dopady

Žadatel o kotlíkovou
dotaci

max. 127,5 tis.
Kč/kotel
Životní prostředí

Náhrada
neekologických kotlů
umožňující spalování
odpadu

****

Prostřednictvím
kontroly lze zajistit
kontrolu jen u nových
zdrojů podpořených
dotací

****

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
3. Varianta 2
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhovaná varianta představuje institucionální nástroj přispívající k řešení celospolečensky
velmi diskutovaného problému kvality ovzduší v obcích. Navržené schéma průběhu kontroly
domácností do značné míry minimalizuje samotnou možnost fyzické kontroly v domácnosti.
Lze předpokládat, že k té dojde jen skutečně v nejzazších případech a v případě
opakovaných excesů provozovatelů spalovacích zdrojů, kteří i přes předchozí upozornění
budou nadále porušovat zákonné povinnosti a ohrožovat kvalitu ovzduší a zdraví osob. Bez
možnosti přímé kontroly spalovacích zdrojů, jejichž provozovatel zjevně neplní požadavky
zákona, ale bez místního šetření to nelze doložit, není možné dosáhnout účinných opatření
k zajištění ochrany zdraví lidí v okolí, kteří tímto nezodpovědným jednáním trpí. Tyto případy
jsou předmětem opakovaných stížností, které za současného institucionálního nastavení
nelze účinně vyřešit a v přestupkovém řízení nelze předložit dostatek důkazů.
Nejvhodnější řešení bylo stanoveno na základě analýzy předpokládaných dopadů, analýzy
zahraničních zkušeností i na základě konzultací s dotčenými zástupci obcí s rozšířenou
působností, které navrhovanou variantu i přes možná rizika vítají, jelikož v současné době
nemají dostatečné pravomoci k zajištění optimální kontroly stacionárních zdrojů umístěných
v domácnostech a jejich vlivu na kvalitu ovzduší. Výrazným pozitivem navrhované varianty
je její předpokládaný preventivní účinek a pozitivní vliv na socioekonomické motivace o
zvoleném způsobu vytápění.
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V rámci analýzy jednotlivých variant byly porovnávány jednotlivé výhody a nevýhody
současných i zvažovaných ekonomických nástrojů k podpoře obměny zdrojů
v domácnostech. Po diskusích s jednotlivými resorty a s ohledem na nízký předpokládaný
účinek nástrojů či praktickou neproveditelnost nástroje bylo od jednotlivých variant upuštěno
ještě před projednáváním zákona. Posuzovaná varianta 2 přináší efektivní a ekonomický
nástroj motivující fyzické osoby k výměně environmentálně nešetrných kotlů. Jedná se však
o vhodný doplňkový nástroj k navržené variantě 1. Nejedná se o systémové řešení, které by
umožňovalo orgánům ochrany ovzduší v případě odůvodněné stížnosti u opakovaných
excesivních případů, kdy vzniká jednoznačné podezření na porušování zákona, provést
kontrolu v domácnosti za účelem zajištění důkazů a zamezení obtěžování obyvatel
nevhodným spalováním.
Zakotvení imisního limitu pro částice PM2,5 od roku 2020 a upřesnění aplikace imisních
limitů pro troposférický ozon (O3) (příloha č. 1)
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Příloha č. 1 bod 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – změna limitu pro částice
PM2,5 od roku 2020
Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10 a PM2,5 zůstává jedním z hlavních
problémů, které je potřeba řešit v rámci zajištění kvality ovzduší ČR. Suspendované částice
mají velmi významné zdravotní důsledky, které se projeví již při velmi nízkých koncentrací
bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Dle ČHMÚ (2014) jsou hlavním zdrojem
emisí PM2,5 emise z lokálních zdrojů vytápění domácností (59,2 %), energetiky (8,5 %)
a silniční nákladní dopravy (5,9 %).
Dle ČHMÚ (2014) úroveň znečištění ovzduší PM2,5 se v roce 2013 v porovnání s rokem
2012 výrazně nezměnila. Roční imisní limit PM2,5 byl překročen na 2,4 % území
ČR s cca 9,6 % obyvatel. K překročení došlo na šesti stanicích v aglomeraci
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a po jedné stanici v aglomeraci Praha a v zónách
Moravskoslezsko a Střední Morava z celkového počtu 46 stanic (překročení tedy na 19,6 %
stanic). Oproti roku 2012 stoupla průměrná roční koncentrace PM2,5 na téměř 60 % stanic,
nicméně průměrná roční koncentrace PM2,5 byla v roce 2013 pouze nepatrně vyšší
v porovnání s rokem 2012 (20,9 vs. 20,3 µg·m-3), hodnotíme-li stejný soubor stanic v obou
letech.
Suspendované částice PM2,5 se kontinuálně měří na území ČR od roku 2004. Vysoké
koncentrace byly zaznamenány v letech 2005 a 2006, a to zejména v důsledku dlouhých
epizod s nepříznivými rozptylovými podmínkami. Obdobně tomu bylo v roce 2010. Poslední
tři roky roční průměrné koncentrace PM2,5 kolísají kolem hodnoty imisního limitu (viz obr. 2).

60

Obrázek 2: Trendy ročních charakteristik PM2,5, 2004 – 2013

zdroj: ČHMÚ, 2014.
Návrh zakotvení imisního limitu pro částice PM2,5, který musí být plněn od roku 2020, je
předkládán v návaznosti na řízení EU Pilot č. 6200/14/ENVI, které bylo Evropskou komisí
zahájeno dne 3. září 2014 a jehož předmětem je transpozice směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu (dále jen „směrnice 2008/50/ES“ anebo „směrnice“) do českého právního
řádu. EU Pilot je řízení předcházející samotnému řízení o porušení povinnosti podle článku
258 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Evropská komise upozornila na nesoulad české legislativy s čl. 15 odst. 1 až 3
a čl. 16 odst. 2 směrnice 2008/50/ES, které se dále odkazují na přílohu XIV této směrnice ve
věci stanovení národního cíle a imisních limitů pro částice PM2,5. Na základě přílohy XIV
směrnice 2008/50/ES je v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen
zákon) stanovena hodnota imisního limitu pro částice PM2,5 25 µg·m-3 s dobou průměrování
1 kalendářní rok a nulovým počtem překročení, která musí být dosažena na všech stanicích
imisního monitoringu k 1. lednu 2015.
Podle směrnice je nutné ve druhé
fázi (tj. do 31. prosince 2019) na všech stanicích imisního monitoringu dále snížit roční
průměrnou koncentraci pro částice PM2,5 na hodnotu 20 µg·m-3. Proto bylo na základě
usnesení vlády č. 1077 z 15. 12. 2014 uloženo ministru životního prostředí předložit vládě
návrh novely přílohy č. 1 zákona, která stanoví přísnější imisní limit pro částice PM2,5 ve výši
20 µg·m-3 s dobou průměrování 1 kalendářní rok a nulovým počtem překročení, a to
od 1. 1. 2020.
Z výše uvedených důvodů je nutné provést novelizace přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší
tak, aby byla zajištěna úplná transpozice směrnice.
Příloha č. 1 bod 4 a 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – imisní limity pro
troposférický ozon
Návrh změny zákona reaguje na současné znění přílohy č. 1 bodu 4 a 5 zákona o aplikaci
imisních limitů pro troposférický ozon. Důvodem navrhované změny je zajištění jednoznačné
aplikace této přílohy zákona a imisních limitů pro troposférický ozon O3 a to v souladu
s mechanismy dle Přílohy VII směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu. Jedná se zejména o provedení úpravy znění přílohy č. 1 zákona, neboť
při existenci bodu 4 a 5, které upravují zároveň imisní limity pro troposférický ozon, není
zřejmé, který z limitů a jak aplikovat a tento nedostatek musí být překlenován metodicky.
Současná právní úprava také neupřesňuje závaznost stanovených imisních limitů pro
troposférický ozon, uvedených ve stávajícím znění zákona v bodech 4 a 5 přílohy č. 1, bez
dalšího rozlišení. Poznámky k tabulce v bodě 4 neumožňují vypuštění tabulky v bodě 5.
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Současným zněním přílohy č. 1 zákona tak není zajištěna úplná transpozice směrnice.
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Imisní limity vychází z hodnot směrnice 2008/50/ES. Podle českého práva je imisní limit
nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená zákonem o ochraně ovzduší. Imisní limity
jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle zákona
o ochraně ovzduší. Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou konkretizovány
v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší.
Příloha č. 1 bod 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – změna limitu pro částice
PM 2,5 do roku 2020
Imisní limit pro částice PM2,5 je stanoven v příloze č. 1 bodu 1 zákona. Hodnota imisního
limitu pro částice PM2,5 je stanovena na 25 μg·m-3 s dobou průměrování 1 kalendářní rok
a nulovým počtem překročení. V souladu se směrnicí 2008/50/ES by hodnota imisního limitu
měla být 20 μg·m-3 s dobou průměrování 1 kalendářní rok a nulovým počtem překročení, a to
od 1. 1. 2020 (viz tabulka 7). V zákoně tento limit stanoven není, proto je nutné jej
legislativně zakotvit, tak jak požadují i body II. a III. usnesení vlády č. 1007/2014 ze dne
15. 12. 2014.
Tabulka 7: Mezní hodnoty pro částice PM 2,5 - oddíl E Přílohy XIV směrnice
2008/50/ES
Datum, do kterého je třeba
Doba průměrování
Mezní hodnota
dosáhnout mezní hodnoty
1. Fáze
Kalendářní rok
25 µg/m3
1. ledna 2015
2. Fáze
Kalendářní rok
20 µg/m3
1. ledna 2020
Zdroj: Směrnice 2008/50/ES.
V případě, že v zóně nebo aglomeraci dojde k překročení limitu stanoveného pro PM2,5
vícekrát, než je maximální stanovený počet překročení, dle § 9 zákona zpracuje ministerstvo
ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce
kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo
aglomeraci program zlepšování kvality ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší vydává
ministerstvo formou opatření obecné povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí. Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme
taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.
Dle § 13 zákona u stacionárních zdrojů, u kterých byl identifikován významný příspěvek
k předkročení imisního limitu, prověří krajský úřad možnost zpřísnění nebo stanovení dalších
specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu nebo emisních
stropů. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení
nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu.
Česká republika již v současné době pracuje s opatřeními, která vedou ke snížení
znečišťování ovzduší suspendovanými částicemi. Významným nástrojem je programový
dokument Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice,
který stanovuje rámec pro další koncepční dokumenty, které mají zajistit zlepšení kvality
ovzduší na národní (Národní program snižování emisí ČR) i regionální úrovni (Programy
zlepšování kvality ovzduší). Podstatnou součástí Národního programu snižování emisí je
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národní cíl snížení městské expozice částicemi PM2,5 k roku 2020. Pro částice PM2,5 je
stanoven národní cíl snížení expozice pro PM2,5 k roku 2020 na 18 μg·m-3. Národní cíl
snížení expozice pro PM2,5 je rovněž stanoven s ohledem na mezní hodnotu ve smyslu
oddílu E Přílohy XIV směrnice 2008/50/ES, které je nutno dosáhnout nejpozději 1. 1. 2020
na všech stanicích imisního monitoringu. V programech zlepšování kvality ovzduší jsou
stanoveny územní emisní stropy a identifikovány nejvýznamnější zdroje znečištění v dané
oblasti, pro které budou vytipována taková opatření na regionální úrovni, která zajistí splnění
účelu programu v co nejkratším termínu. V neposlední řadě patří mezi opatření ministerstva
dotační program na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné
nízkoemisní tepelné zdroje, dobrovolné dohody s provozovateli významných zdrojů
znečišťování ovzduší či příhraniční spolupráce se sousedními státy.
Příloha č. 1 bod 4 a 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – imisní limity pro
troposférický ozon
Imisní limity pro troposférický ozon upravuje zákon v příloze č. 1 bodu 4 a 5.
Bod 4 stanovuje imisní limit za účelem ochrany zdraví lidí na 120 µg·m -3 s dobou
průměrování maximálního denního osmihodinového průměru (dále upřesněnou v příloze
č. 1) a maximálního počtu překročení 25. Imisní limit stanovený pro ochranu vegetace činí
18 000 µg·m-3·h s dobou průměrování AOT40 (dále upřesněnou v příloze č. 1) a nulovým
počtem překročení.
Bod 5 stanovuje imisní limit za účelem ochrany zdraví lidí na 120 µg·m-3 s dobou
průměrování maximálního denního osmihodinového průměru. Imisní limit stanovený pro
ochranu vegetace činí 6000 µg·m-3·h s dobou průměrování AOT40.
Směrnice 2008/50/ES vyžaduje v zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu
ve vnějším ovzduší vyšší než dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako cílové
hodnoty, aby členské státy připravily a provedly nákladově efektivní opatření za účelem
dosažení dlouhodobých cílů. Tato opatření mají být přinejmenším v souladu se všemi
programy zlepšování kvality ovzduší a s Národním programem snižování emisí. Zákon
nestanoví, že v případě dodržení uvedeného maximálního počtu překročení v jednotlivých
zónách nebo aglomeracích, bude dále třeba dosáhnout nulového počtu překročení.
V případě dodržení uvedeného imisního limitu pro ochranu vegetace v jednotlivých zónách
nebo aglomeracích je pak nutné dosáhnout imisního limitu 6 000 µg·m-3·h.
Identifikace dotčených subjektů
a)
b)
c)
d)
e)

Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
krajské úřady,
obecní úřady,
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
provozovatelé stacionárních a mobilních zdrojů.

Popis cílového stavu
Příloha č. 1 bod 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – změna limitu pro částice
PM2,5 od roku 2020
Novelizace přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší má za cíl vyřešit nesoulad
mezi zákonem o ochraně ovzduší a směrnicí 2008/50/ES. Dosažení navrhovaných cílů by
mělo zajistit úplnou transpozici směrnice a předejít zahájení řízení o porušení povinnosti
podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie a dalším případným sankcím.
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Příloha č. 1 bod 4 a 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – imisní limity
pro troposférický ozon
Navrhovaná změna by měla zajistit jednoznačnou aplikaci přílohy č. 1 zákona a imisních
limitů pro troposférický ozon a to v souladu s mechanismy dle Přílohy VII směrnice
2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
Zhodnocení rizika
Příloha č. 1 bod 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – změna limitu pro částice
PM2,5 od roku 2020
Rizikem vyplývajícím z neprovedení změny přílohy č. 1 zákona je nevyřešení nesouladu
mezi zákonem a směrnicí 2008/50/ES. Zachováním současného stavu nezajistí úplnou
transpozici směrnice a hrozí riziko zahájení řízení ze strany EU o porušení povinností podle
článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie a další případné sankce, pokud Česká
republika nebude postupovat v souladu s evropským právem.
Příloha č. 1 bod 4 a 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – imisní limity
pro troposférický ozon
Rizikem zachování současného stavu je nezajištění jednoznačné aplikace imisních limitů pro
troposférický ozon O3 přílohy č. 1 zákona a nezajištění souladu s mechanismy dle Přílohy VII
směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Současná
právní úprava neupřesňuje závaznost stanovených imisních limitů pro troposférický ozon,
uvedených ve stávajícím znění zákona v bodech 4 a 5 přílohy č. 1, bez dalšího rozlišení.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného znění zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a přílohy č. 1
tohoto zákona.
Varianta 1
Příloha č. 1 bod 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – změna limitu pro částice
PM2,5 od roku 2020
V souladu se směrnicí 2008/50/ES navrhovaná varianta změny zákona upravuje hodnotu
imisního limitu uvedenou v příloze 1 bodu 1 z původních 25 μg·m-3 na 20 μg·m-3
se zachováním doby průměrování 1 kalendářní rok a nulového počtu překročení, a to
od 1. 1. 2020.
Příloha č. 1 bod 4 a 5 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – imisní limity
pro troposférický ozon
Navrhovaná varianta upřesňuje závaznost stanovených imisních limitů pro troposférický
ozon uvedených ve stávajícím znění zákona v bodech 4 a 5 přílohy č. 1 bez dalšího
rozlišení. Znění bodu 4 a 5 přílohy č. 1 je tak uvedeno do souladu se zněním směrnice
2008/50/ES. Doplňuje poznámky 3) a 6) k tabulce v bodě 4, a umožňuje tak úplné vypuštění
tabulky v bodě 5 přílohy č. 1. Ke změně hodnot imisních limitů pro troposférický ozon
nedochází.
Směrnice 2008/50/ES vyžaduje v zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu
ve vnějším ovzduší vyšší než dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako cílové
hodnoty, aby členské státy připravily a provedly nákladově efektivní opatření za účelem
dosažení dlouhodobých cílů. Tato opatření mají být přinejmenším v souladu se všemi
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programy zlepšování kvality ovzduší a s Národním programem snižování emisí.
Zákon č. 201/2012 Sb., řeší tuto problematiku v Národním programu snižování emisí. Tato
novela proto v souladu s výše uvedenou směrnicí stanovuje, že v případě dodržení
uvedeného maximálního počtu překročení v jednotlivých zónách nebo aglomeracích, bude
dále třeba dosáhnout nulového počtu překročení. V případě dodržení uvedeného imisního
limitu pro ochranu vegetace v jednotlivých zónách nebo aglomeracích bude třeba dosáhnout
imisního limitu 6 000 µg·m-3·h.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopad na státní rozpočty a ostatní veřejné rozpočty
Zachováním současného znění přílohy č. 1 zákona nedojde k dosažení souladu mezi
zákonem a směrnicí 2008/50/ES. Zachováním současného stavu nezajistí úplnou transpozici
směrnice a hrozí riziko zahájení řízení ze strany EU o porušení povinností podle článku 258
Smlouvy o fungování Evropské unie a dalším případné sankce, pokud Česká republika
nebude postupovat v souladu s evropským právem.
Současné znění přílohy č. 1 bodu 4 a 5 zákona o imisních limitech pro troposférický ozon
dále představuje marginální zvýšení administrativních nákladů ministerstva, které souvisí
s vyřizováním častých konzultací dotčených subjektů o správné aplikaci zákona.
Dopad na podnikatelské subjekty
V případě, že dojde k překročení imisních limitů, je ministerstvo povinné vypracovat program
zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje doporučená opatření s obecně určenými adresáty.
Tato navržená opatření určují práva a povinnosti vyplývající z existující legislativy
a nestanovují povinnosti nové. Zachováním současného stavu se však nepředpokládají
významné dopady na podnikatelské subjekty.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Dle § 9 současného zákona v případě, že v zóně nebo aglomeraci dojde k překročení limitu
stanoveného pro PM2,5, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem
nebo obecním úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo
k překročení imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci program zlepšování kvality
ovzduší. Program zlepšování kvality ovzduší vydává ministerstvo formou opatření obecné
povahy a vyhlašuje ho ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Při zpracování programu
zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo
dosaženo co nejdříve. Zachováním současného stavu se však nepředpokládají významné
dopady územní samosprávné celky.
Sociální dopady
Zachování současného stavu nepředpokládá významné sociální dopady.
Dopady na životní prostředí
Zachování současného stavu nepředpokládá významné dopady na životní prostředí.
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b) Varianta 1
Dopad na státní rozpočty a ostatní veřejné rozpočty
Navrhované zpřísnění limitu pro částice PM2,5 od 1. 1. 2020 se může projevit
v administrativní zátěži ministerstva především na úpravu programu zlepšování kvality
ovzduší, který je ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním
úřadem povinno do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení
imisního limitu, pro danou zónu nebo aglomeraci vypracovat anebo aktualizovat. Dopady
na administrativní zátěž budou záležet na aktuální imisní situaci a tedy četnosti a výskytu
překročení imisních limitů. Dle konzultací s odborem ochrany ovzduší ministerstva mají
všechny zóny a aglomerace již programy zlepšování kvality zpracovány. Dodatečné zvýšení
administrativních nákladů na aktualizaci programu se tak nepředpokládá a případné
požadavky tak budou vypořádány v rámci současné agendy.
Z aktuální imisní analýzy dle ČHMÚ (2014) vyplývá, že průměrná roční koncentrace PM2,5
byla v roce 2013 pouze nepatrně vyšší v porovnání s rokem 2012 (20,9 vs. 20,3 µg·m-3),
hodnotíme-li stejný soubor stanic v obou letech. Průměrný ukazatel expozice PM2,5 za roky
2009–2011 pro městské obyvatelstvo (počítáno z městských pozaďových lokalit v obcích
nad 100 000 obyvatel) činí 26,6 µg·m-3 (NPSE 2020, 2015). Dle ČHMÚ (2014) poslední tři
roky roční průměrné koncentrace PM2,5 kolísají kolem hodnoty imisního limitu (viz obr. 1).
Národní cíl snížení expozice PM2,5 k roku 2020 je na základě oddílu B směrnice 2008/50/ES
stanoven na 18 μg·m-3 (NPSE 2020, 2015). Lze tedy předpokládat, že budou nastaveny
vhodné nástroje na dosažení těchto limitů a dotčené subjekty budou dlouhodobě usilovat
o snižování emisí PM2,5 tak, aby bylo dosaženo požadovaných imisních limitů. Z těchto
důvodů lze předpokládat, že nedojde k výraznému navýšení počtu překročení imisních limitů
oproti současné situaci, a proto tedy ani k navýšení současných požadavků na státní
a ostatní veřejné rozpočty.
Nutno také uvést, že pro dosažení nově nastaveného imisního limitu Česká republika již
v současné době pracuje s celou řadou opatření, která vedou ke snížení znečišťování
ovzduší suspendovanými částicemi. V první řadě je to samotná předkládaná novela zákona
o ochraně ovzduší, která přináší nové nástroje, jako např. zpřísnění provozních podmínek
zdrojů, úpravu ustanovení o nízkoemisních zónách anebo některé nové kompetence
pro orgány ochrany ovzduší. Dalším významným nástrojem je programový dokument
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v České republice, která
stanoví rámec pro koncepční dokumenty, které mají zajistit zlepšení kvality ovzduší na
národní (NPSE ČR) i regionální úrovni (Programy zlepšování kvality ovzduší). V neposlední
řadě patří mezi opatření ministerstva dotační program na výměnu stávajících ručně plněných
kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, dobrovolné dohody
s provozovateli významných zdrojů znečišťování ovzduší či příhraniční spolupráce
se sousedními státy. Lze předpokládat, že výše uvedené nástroje budou motivovat subjekty
ke snížení vypouštěného znečištění, splnění zákonných povinností a zlepšení imisní situace.
Pozitivum této varianty je splnění úkolů uložené usnesením vlády č. 1077 ze dne 15.
prosince 2014 s v návaznosti na probíhající řízení EU Pilot č. 6200/14/ENVI, které bylo
Komisí zahájeno dne 3. září 2014 a jehož předmětem je transpozice směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu do českého právního řádu. Provedením změny imisního limitu v příloze
č. 1 zákona dojde k vyřešení nesouladu mezi zákonem a směrnicí 2008/50/ES a k zajištění
úplné transpozice směrnice. Nemělo dojít k zahájení řízení o porušení povinnosti podle
čl. 258 Smlouvy o fungování EU.
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Se změnou bodů přílohy č. 1 zákona týkající se imisních limitů pro troposférický ozon nejsou
předpokládané významné dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, jelikož
nedochází ke změně imisních limitů pro troposférický ozon.
Dopad na podnikatelské subjekty
V případě, že dojde k překročení imisních limitů, je ministerstvo povinné vypracovat program
zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje doporučená opatření s obecně určenými adresáty.
Tato navržená opatření určují práva a povinnosti vyplývající z existující legislativy
a nestanovují pro subjekty povinnosti nové. Ze zpřísnění imisního limitu tak nelze
automaticky předpokládat zvýšení ani snížení zátěže pro podnikatelské subjekty. Lze však
očekávat, že navrhované zpřísnění limitu pro částice PM2,5, bude pro některé podnikatelské
subjekty představovat nutnost jednorázových investičních nákladů na snížení emisí. Výše
vyvolaných nákladů bude záviset na přijatých opatřeních, které budou subjekty motivovat
k snižování emisí PM2,5. Tyto náklady se budou výrazně lišit v závislosti na konkrétních
specifických podmínkách provozu jednotlivých stacionárních zdrojů a přijatých opatřeních
a jejich výši nelze kvantifikovat.
Novela přílohy č. 1 zákona týkající se imisních limitů pro troposférický ozon nepředstavuje
významný dopad na podnikatelské subjekty, jelikož nedochází ke změně imisních limitů.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Navrhovaná změna přílohy č. 1 zákona neznamená nové kompetence pro územní
samosprávné celky. Obdobně jako za současného znění zákona v případě, že v dané zóně
nebo aglomeraci dojde k překročení imisního limitu a u příslušných zdrojů bude v Programu
zlepšování kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k tomuto překračování, prověří
krajský úřad podle § 13 zákona možnost zpřísnění nebo stanovení dalších specifických
emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu nebo emisních stropů u těchto
zdrojů. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení
nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu.
Přesnou výši administrativní zátěže spojené s přísnějším limitem pro částice PM2,5 není
možné stanovit. Bude záležet na aktuální imisní situaci a tedy četnosti a výskytu překročení
imisních limitů a nutnosti administrativní zátěže na stanovení a úpravu nástrojů na zlepšení
imisní situace v dané zóně nebo aglomeraci. Lze však předpokládat, že navrhovaná úprava
nepovede k dodatečným finančním požadavkům na vykonávání agendy dotčených územně
samosprávných orgánů ochrany životního prostředí.
Sociální dopady
Navrhované řešení přispívá k řešení jednoho z hlavních problémů, které je potřeba řešit
v rámci zajištění kvality ovzduší ČR. Suspendované částice mají velmi významné zdravotní
důsledky, které se projeví již při velmi nízkých koncentrací bez zřejmé spodní hranice
bezpečné koncentrace. Snížením jejich imisní koncentrace v ovzduší lze očekávat pozitivní
dopady na kvalitu zdraví lidí.
Novela přílohy č. 1 zákona týkající se imisních limitů pro troposférický ozon nepředpokládá
významné sociální dopady.
Dopady na životní prostředí
Lze očekávat, že stanovením přísnějšího imisního limitu k uvedenému datu přispěje
k naplňování opatření ke snižování suspendovaných částic a snížení znečištění ovzduší
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částicemi PM2,5. U předpokládané varianty se tak očekávají pozitivní dopady na životní
prostředí, zejména na kvalitu ovzduší.
Také stanovení pravidel pro jednoznačnou aplikaci imisního limitu by mělo přispět
ke snižování troposférického ozonu a pozitivním dopadům na životní prostředí, zejména
na kvalitu ovzduší.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 8: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Varianta 0

současný stav Zachování
současného znění
zákona č. 201/2012
Sb. o ochraně
ovzduší a Přílohy č.
1.

Nezajištění souladu
mezi zákonem a
směrnicí 2008/50/ES
a nezajištění úplné
transpozici směrnice
a riziko zahájení
sankčního řízení ze
strany EU

*****

Administrativní
náklady ministerstva
na vyřizování častých
konzultací dotčených
subjektů o správné
aplikaci zákona

*

Podnikatelské subjekty
-

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

-

Sociální dopady

-

Životní prostředí

-

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Vyřešení nesouladu
mezi zákonem a
směrnicí 2008/50/ES
a rizika zahájení
sankčního řízení ze
strany EU

*****

Podnikatelské subjekty

Varianta 1

Náklady na snížení
emisí PM2,5

Změna Přílohy č. 1
zákona ve smyslu
změny limitu pro
částice PM2,5 od roku
2020 a úprava
ustanovení o imisních
limitech pro
troposférický ozon

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Administrativní
náklady na
aktualizaci programů
zlepšování kvality
ovzduší a nastavení
vhodných nástrojů
Sociální dopady
Zvýšená kvalita
ovzduší a přínosy pro
kvalitu lidského zdraví

***
Životní prostředí

Snížení znečištění
ovzduší

***

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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**

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhovaná varianta zejména transponuje požadavky vyplývající ze směrnice evropského
parlamentu a rady 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,
a přispívá ke snížení množství znečišťujících částic, které představují významný problém
současné ochrany ovzduší.
Úprava pravidel pro vyhlášení smogové situace podle přílohy č. 6 zákona o ochraně
ovzduší a související úprava znění § 10 odst. 3
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Při postupu podle přílohy č. 6 zákona jsou smogové situace a zvláštní podmínky provozu
podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona (dále také „regulace“) pro PM10 vyhlašovány
a odvolávány s výrazným (často i několikadenním) zpožděním oproti skutečnému vývoji
koncentrací v dané oblasti.
Jako nejvíce problematický se z pohledu praktických zkušeností dle současně platné
přílohy č. 6 zákona jeví souběh dvou podmínek pro vyhlášení situací, kdy dle zákonem
stanovených podmínek je možné vyhlásit smogovou situaci, resp. regulaci až po překročení
prahových hodnot pro 24hodinové koncentrace PM10 ve 2 resp. 3 po sobě následujících
dnech (po 25 resp. 49 hodinách) při zároveň stoupajících 12hodinových trendech. Přitom
průběh situací meteorologicky nepříznivých pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je
doprovázen obvykle poměrně rychlým vzestupem průměrných 24hodinových koncentrací
PM10 a překročením prahových hodnot zpravidla již v počátcích takovéto situace (tzn. daleko
dříve než za 25 resp. 49 hodin) a při jejím delším trvání pak následně dochází v závislosti
na konkrétním vývoji meteorologických podmínek (především při nízkých průměrných
rychlostech větru, nízkých teplotách, klesající hranici inverze, resp. jejím nenarušení)
k nepříliš výraznému kolísání průměrných 24hodinových koncentrací PM10, přičemž splnění
další podmínky, tj. rostoucích trendů průměrných 12hodinových koncentrací PM10
v uplynulých 6 hodinách alespoň na polovině stanic v dané oblasti, je velmi problematické.
V současné době proto vznikají komplikace týkající se včasného a pružného vyhlašování
a odhlašování smogové situace a regulace tak, aby nebyl rozpor mezi aktuálními
koncentracemi a vyhlášenou situací.
Smogová situace je dle § 10 zákona stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň
znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem
překročí některou z prahových hodnot. Prahové hodnoty jsou hodnoty koncentrací
znečišťujících látek, které představují při krátkodobé expozici vážné riziko pro lidské zdraví
a vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace. Vyhlášení smogové situace
a regulace má dle zákona sloužit především k včasnému informování veřejnosti o možných
zdravotních rizicích, které z mimořádného znečištění plynou a k efektivnímu omezení
přínosu znečišťujících látek do ovzduší prostřednictvím krátkodobých regulačních opatření.
Zdroje, které v rámci smogových situací významně přispívají ke znečištění ovzduší, mají
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v povolení provozu stanovena krátkodobá regulační opatření dle § 12 odst. 4 písm. g)
zákona (nazvané zvláštní podmínky provozu), jež musí při překročení regulační prahové
hodnoty neprodleně aplikovat. Tato regulační opatření jsou v navrženém znění dána do
souvislosti s úrovněmi emisí podle závěrů o nejlepších dostupných technikách (dále jen
„Závěry o BAT“). Smyslem navržené právní úpravy v §10 odst. 3 je, aby povolující orgán
musel zohlednit skutečnost, zda daný zdroj dosahuje úrovně emisí v Závěrech o BAT
a s jakou rezervou. V některých případech již byly provedeny rozsáhlé investice a řádově
sníženo množství ročních emisí. Regulace v takových případech již nemusí přinést zdaleka
takový efekt, neboť daný zdroj již emituje mnohem méně emisí díky provedeným opatřením.
V případech, kdy jsou dosahovány úrovně emisí uvedené v Závěrech o BAT, se tedy
předpokládá zmírnění regulačních opatření v povoleních provozu.
Z analýzy vyhlašování smogových situací dle současně platných podmínek vyplývá, že
smogové situace a regulace jsou často vyhlašovány i s několikadenním zpožděním po
nárůstu koncentrací PM10 nad informativní prahovou hodnotu, totéž platí rovněž pro
vyhlašování regulací (situaci je na příkladu skutečné smogové situace z roku 2013
zobrazena na obrázek 31). Tzn., že informace o zdravotních rizicích, která jsou k prahovým
hodnotám vázány, nejsou veřejnosti poskytovány včas a opatření, která mají omezit akutní
znečištění ovzduší, jsou provedena až s velkým zpožděním, tj. v době, kdy krátkodobá
regulační opatření již pozbývají smyslu.
Obrázek 3: Situace v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek v únoru 2013.

Zdroj: Odbor ochrany ovzduší ministerstva a ČHMÚ, 2015.

1

Slabými čarami je vyznačeno vyhlášení smogové situace a regulace podle platného znění přílohy č. 6 zákona
201/2012/Sb. Silnými čarami je vyznačeno, jak by probíhalo vyhlášení podle navržené novely. Barevné křivky
znázorňují klouzavé 24h průměry koncentrací PM10 na reprezentativních stanicích SVRS. IPH = informativní
prahová hodnota, RPH = regulační prahová hodnota.
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Platné znění přílohy č. 6 je tedy v přímém rozporu s účelem smogových situací dle zákona
a s pojetím ochrany ovzduší obecně, jelikož zákon v § 1 definuje smysl ochrany ovzduší,
tj. předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena
rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší.
Ministerstvo životního prostředí si nechalo pro vyřešení problematiky opožděného
vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací pro PM10 u Českého
hydrometeorologického ústavu vypracovat analýzu možné nápravy situace. Byly
vyhodnoceny různé alternativní způsoby vyhlašování – varianty s/bez zahrnutím trendů,
využití různých typů zhlazování 1h koncentrací (urychlení odvolání), požadovaná délka
překročení a požadovaný počet stanic pro vyhlášení. Podrobnosti jsou uvedeny
např. ve Vlček et al. (2015). Nejlépe vyhodnocená varianta využívající 12hodinové klouzavé
průměry PM10 (namísto současně používané 24hodinové průměrné koncentrace PM10) je
obsažena v předkládané Variantě 1.
Nezohledňování předpokládaného vývoje koncentrací při vyhlašování smogových
situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10
Při vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10 podle přílohy č. 6 zákona
se aktuálně zohledňuje pouze vývoj koncentrací v uplynulých hodinách a dnech a není
zohledňován jejich očekávaný vývoj (předpověď). To může vést k vyhlášení smogové situace
i v případě, kdy koncentrace krátce po vyhlášení opět poklesnou, což také není optimální,
jelikož v těchto případech dochází k informování veřejnosti o zdravotních rizicích naopak
unáhleně a jsou zbytečně vynakládány administrativní prostředky veřejné správy nebo
provozovatelů. Podmínka rostoucích trendů, která měla očekávaný vývoj koncentrací
zohlednit, svou funkci neplní. Z toho důvodů je v navrhované novele zákona zahrnut do
rozhodování o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 rovněž
očekávaný vývoj koncentrací v následujících 24 hodinách.
Nejasná definice prahových hodnot a doplňujících podmínek pro vyhlášení
a odvolávání smogové situace a regulace
Další identifikovaným problémem při aplikaci přílohy č. 6 zákona v platném znění je
skutečnost, že příloha č. 6 nedefinuje prahovou hodnotu, na kterou se sama odvolává, pouze
říká, kdy je prahová hodnota považována za překročenou. Posuzováno přesně podle dikce
zákona, jsou pak stávající postupy při odvolávání situací v rozporu se zákonem.
Problém lze ilustrovat na příkladu NO2, ale stejná komplikace nastává i u ostatních látek.
Podle platného znění zákona je „regulační prahová hodnota považována za překročenou
v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění
v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého
hodnotu 400 μg·m-3 ve třech po sobě následujících hodinách“. Pokud tedy překročila
hodinová koncentrace NO2 hodnotu 400 μg·m-3
a) na méně, než polovině stanic; nebo
b) po dobu méně než ve 3 po sobě jdoucích hodinách
není podle stávajícího znění zákona regulační prahová hodnota překročena. To je
v rozporu se stávající praxí a původním záměrem předkladatelů zákona, podle kterých se za
regulační prahovou hodnotu pro NO2 považuje hodinový průměr 400 μg·m-3 a ostatní
(alespoň polovina stanic a překročení ve třech po sobě jdoucích hodinách) jsou doplňkové
podmínky pro vyhlášení regulace. Při odvolávání smogové situace se má podle platného
znění zákona posuzovat mimo jiné, zda byla v uplynulých hodinách překročena prahová
hodnota. Stávající praxe, která je v souladu s původním záměrem předkladatelů zákona (ale
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v rozporu s jeho doslovným zněním) přitom pouze posuzuje, zda na jednotlivé stanici
nepřekročila hodinová koncentrace hodnotu 400 μg·m-3.
Z výše uvedených důvodů jsou ve Variantě 1 doplněny definice jednotlivých prahových
hodnot.
Dalším problémem při odvoláváním smogových situací nebo regulací je nejasný výklad
podmínek pro ukončení. Vyhlášení regulace je vázané na překročení regulační prahové
hodnoty. Rovněž ukončení regulace je vázané na stav, kdy již regulační prahová hodnota
není považována za překročenou. Neplatí, že regulace je ukončována až v případě, kdy
nejsou překročeny žádné prahové hodnoty (informativní i regulační) a tudíž je ukončena celá
smogová situace. Pokud byla vyhlášena regulace, avšak meteorologické podmínky
zapříčinily, že regulační prahovou hodnotu již není dále možné považovat za překročenou, je
regulace ukončena, smogová situace může ale i nadále trvat, jsou-li stále platné podmínky
pro překročení informativní prahové hodnoty. V podmínkách pro ukončování smogových
situací a regulací a pro přesnější výklad zákona, který bude odpovídat stávající praxi, je
nutné tuto skutečnost v příloze č. 6 zdůraznit.
Dále v souvislosti s přechodem na hodnocení vyhlášení smogové situace a regulace
v případě PM10 pomocí 12hodinových průměrů, které vykazují větší proměnlivost než
24hodinové průměry (jsou hůře předpověditelné), byla navržena nová formulace odvolávání,
kdy se již nehodnotí, zda v nejbližších hodinách dojde k opětovnému nárůstu nad prahovou
hodnotu, ale zda budou opětovně splněny podmínky pro vyhlášení.
Nesoulad české legislativy se směrnicí 2008/50/ES (článek 19 a Příloha XII)
Dalším významným identifikovaným problémem přílohy č. 6 zákona je její nesoulad
s Evropskou směrnicí 2008/50/ES. Evropská směrnice 2008/50/ES (čl. 19 a příloha XII)
vyžaduje, aby byla veřejnost neprodleně informována, dojde-li k překročení regulační
prahové hodnoty pro NO2 nebo SO2 ve třech po sobě následujících hodinách alespoň
na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro minimálně 100 km2. Tato povinnost není
v zákoně ukotvena. Uvedené situace přitom v praxi nastávají (např. v Přerově byly v noci
z 28. na 29. října 2014 v souvislosti s najížděním technologie ve společnosti Precheza a. s.
naměřeny 1h koncentrace SO2 v rozmezí 1500–13000 μg·m-3 v 5 po sobě jdoucích
hodinách). V příloze č. 6 zákona jsou pro NO2 resp. SO2 uvedeny hodnoty 400 resp.
500 μg·m-3. Tyto hodnoty ale v zákoně slouží pro vyhlašování regulace a je tak požadováno
jejich překročení alespoň na polovině reprezentativních stanic. Informování veřejnosti při
lokálním překročení (tj. alespoň na jedné reprezentativní stanici) těchto hodnot zákon
neupravuje.
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Dle § 10 zákona je smogová situace stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň
znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem
překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za
podmínek uvedených v této příloze. Pro případ překročení regulační prahové hodnoty zákon
ukládá krajským úřadům stanovit zdrojům, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni
znečištění, tzv. zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g). Zvláštní podmínky
provozu jsou soubory opatření, které jsou regulované zdroje v případě vyhlášení regulace
(tzn. v případě velmi špatné kvality ovzduší) povinny dodržovat a upravit dle nich svůj běžný
provoz. Je-li to třeba, může obec pro případy vzniku smogové situace vydat nařízením
regulační řád, který obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel,
je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci může přispět ke snížení úrovně znečištění.
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Vznik smogové situace a regulace a jejich ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně
ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje
Českou inspekci životního prostředí a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené
provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle
zákona.
Současná úprava přílohy č. 6 přináší několik výše uvedených problémů, kdy dochází
zejména ke zpožděnému vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací pro částice
PM10, což není v souladu s účelem smogových situací a regulací a ochrany ovzduší dle
pojetí zákona, dále nedochází k zohledňování předpokládaného vývoje koncentrací při
vyhlašování smogových situací pro SO2, NO2 a PM10, chybí definice prahových hodnot,
podmínky pro vyhlášení a ukončení smogové situace a regulace nejsou jednoznačná
a existuje nesoulad české legislativy se směrnicí 2008/50/ES (článek 19 a příloha XII).
Dále, § 10 odst. 3 zákona nezvýhodňuje a nemotivuje zdroje k aplikaci nejlepších
dostupných technik.
Identifikace dotčených subjektů
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
krajské úřady,
obecní úřady,
provozovatelé stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvl. podmínky provozu,
veřejnost.

Popis cílového stavu
Požadovaným stavem je zpřesnění některých formulací současného zákona tak, aby byl
výklad znění zákona jednoznačný a reagoval na zjištěné nedostatky současné právní úpravy
a její aplikace.
Cílem novely je vyhlašovat a odhlašovat smogové situace a regulace pro PM10 včas, tj.
odstranit aktuální problematiku opožděného vyhlašování, ke kterému dochází za současně
platných podmínek vyhlašování. Cílem tedy je, aby nebyl rozpor mezi vyhlášenou informací
a aktuálními koncentracemi znečišťujících látek, ke kterým jsou zdravotní doporučení
vázána, a dále, aby byla krátkodobá regulační opatření na zdrojích (zvláštní podmínky
provozu ve smyslu zákona) aplikována v období, které odpovídá mimořádně znečištěnému
ovzduší, tj. v období kdy mají tato opatření s ohledem na ochranu zdraví lidí smysl. Je-li
informace o zdravotních rizicích odeslána veřejnosti opožděně a jsou-li regulační opatření
aplikována mimo období mimořádného znečištění vlivem nevhodného nastavení přílohy č. 6
(viz výše), pozbývá vyhlašování smogových situací a regulací smyslu a není naplněn účel
zákona o ochraně ovzduší.
Pro PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě
12hodinových klouzavých průměrů, které se na základě analýzy ČHMÚ jeví jako optimální
pro včasné odhalení překročení prahové hodnoty, čímž bude zajištěno, aby prodleva mezi
vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací byla co nejmenší.
Aby byly však brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací, na které bude nově
zvolená statistika citlivější (12hodinové klouzavé průměry), je nutné zahrnout do rozhodování
o vyhlášení smogové situace a regulace pro SO2, NO2 a PM10 očekávaný vývoj koncentrací
v následujících 24 hodinách, který bude odvozován z předpovědi meteorologické a imisní
situace.
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Cílem je také oddělená a jednoznačná definice prahových hodnot a doplňujících podmínek
požadovaných pro vyhlášení a ukončení smogové situace a regulace.
Dalším ze záměrů novely je včasné informování veřejnosti o vysokých koncentracích SO2
a NO2, v případě, že dojde k překročení regulační prahové hodnoty pouze na jedné
reprezentativní stanici pro danou oblast. Dojde tak ke shodě zákona a Evropské směrnice
2008/50/ES.
Cílem je rovněž motivace provozovatele prostřednictvím §10 k aplikaci nejlepších
dostupných technik a zvýhodnění při stanovování zvláštních podmínek provozu dle §12 odst.
4 písm. g) těch provozovatelů, kteří nejlepší dostupné techniky splňují,
Zhodnocení rizika
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu souvisí s opožděným vyhlašováním
a odvoláváním smogových situací a regulací pro částice PM10, nezohledňování
předpokládaného vývoje koncentrací při vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2,
NO2 a PM10, nejasné definice prahových hodnot a doplňujících podmínek pro vyhlášení
a ukončení smogové situace a regulace. Zachováním současného stavu dále nedojde
k vyřešení nesouladu zákona se směrnicí 2008/50/ES (článek 19 a příloha XII).
Dle současně platné přílohy č. 6 zákona jsou smogové situace a regulace pro PM10
vyhlašovány a odvolávány s výrazným (často i několikadenním) zpožděním oproti
skutečnému vývoji koncentrací v dané oblasti. Aktuální nastavení přílohy č. 6 není v souladu
s obecným pojetím ochrany ovzduší, které definuje zákon v § 1, a se smyslem vyhlašování
smogových situací a regulací, který definuje zákon v § 10. Informace o zdravotních rizicích
plynoucích z mimořádného znečištění jsou veřejnosti poskytovány opožděně, jelikož
současné nastavení přílohy č. 6 nereaguje dostatečně pružně na identifikaci překročení
prahové hodnoty, ke kterým jsou zdravotní rizika vázána. Provozovatelé jsou dále nuceni
regulovat i za situace, kdy mimořádné znečištění ovzduší pominulo, tj. prahové hodnoty již
nelze považovat za překročené a krátkodobá regulační opatření již pozbývají smyslu.
Provozovatel není prostřednictvím regulačních opatření (zvláštní podmínky provozu dle §12
odst. 4 písm. g)) motivován, aby uplatňoval nejlepší dostupné techniky. Regulační opatření
jsou pro všechny zdroje nastaveny bez ohledu na to, zda zdroj splňuje nejlepší dostupné
techniky.
Smogové situace by měly být vyhlašovány a odvolávány co nejpružněji, aby nebyl rozpor
mezi aktuálními koncentracemi a vyhlášenou informací. Současné nastavení pravidel to
neumožňuje. Novela by měla přispět k odstranění stavu nevyhovujícího jak veřejnosti, tak
zdrojům se zvláštními podmínkami provozu při vyhlášení regulace.
Při vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10 není zohledňován
očekávaný vývoj koncentrací (předpověď). To může vést k vyhlášení smogové situace
a regulace i v případě, kdy koncentrace krátce po vyhlášení poklesnou, což také není
optimální, jelikož v těchto případech dochází k informování veřejnosti o zdravotních rizicích
naopak unáhleně a jsou zbytečně vynakládány administrativní prostředky veřejné správy
nebo provozovatelů.
Příloha č. 6 zákona také nedefinuje prahovou hodnotu, na kterou se sama odvolává, pouze
říká, kdy je prahová hodnota považována za překročenou. Posuzováno přesně podle dikce
zákona, jsou pak stávající postupy při odvolávání situací v rozporu se zákonem.
Riziko vyplývá i z nesouladu evropské směrnice 2008/50/ES (čl. 19 a Příloha XII) s přílohou
č. 6, která vyžaduje, aby byla veřejnost neprodleně informována, překročí-li v oblasti
minimálně 100 km2 hodinová koncentrace NO2 resp. SO2 varovnou prahovou hodnotu
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400 resp. 500 μg·m-3 ve třech po sobě následujících hodinách. Tato povinnost není v zákoně
201/2012 Sb. ukotvena. Uvedené situace přitom v praxi nastávají.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného znění přílohy č. 6 zákona.
Varianta 1
Navrhovaná varianta 1 zpřesňuje některé formulace současného zákona. Upravuje
podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace za účelem jejich
včasného vyhlašování a ukončování na základě pružnější statistiky vyhodnocování
překročení rozhodných prahových hodnot se zohledněním předpokládaného vývoje
koncentrací při vyhlašování smogových situací a regulací pro SO2, NO2 a PM10 tak, aby byly
brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování
smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů,
které zajistí co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.
Navrhovanou variantou také dochází ke shodě zákona a Evropské směrnice 2008/50/ES.
Smyslem navržené právní úpravy v § 10 odst. 3 zákona je, aby povolující orgán musel
zohlednit skutečnost, zda daný zdroj dosahuje úrovně emisí v Závěrech o BAT.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Při zachování současného platného znění přílohy č. 6 zákona může nastat situace, kdy
existuje rozpor mezi aktuálními koncentracemi a vyhlášenými smogovými situacemi
a regulacemi pro PM10. Současný způsob vyhodnocování koncentrací PM10 nereaguje
dostatečně flexibilně a v některých případech způsobuje vyhlašování až po odeznění
špičkových koncentrací, tj. mimo dobu, kdy zdravotní rizika hrozí a kdy je nutné krátkodobá
regulační opatření aplikovat. Smogové situace a regulace pro PM10 jsou vyhlašovány často
až v době, kdy opatření na dotčených zdrojích (regulace) nebo informování veřejnosti
pozbývá smyslu a zbytečně orgány státní správy a podnikatelské subjekty ekonomicky
zatěžují. Aktuální nastavení přílohy č. 6 proto není v souladu s obecným pojetím ochrany
ovzduší, které definuje zákon v § 1, a se smyslem vyhlašování smogových situací a regulací,
který definuje zákon v § 10.
Při vyhlašování a ukončování smogových situací pro SO2, NO2 a PM10 podle přílohy č. 6
zákona se aktuálně zohledňuje pouze vývoj koncentrací v uplynulých hodinách a dnech
ale není zohledňován jejich očekávaný vývoj během následujících hodin. Hodnocení pouze
trendů koncentrací v uplynulém období dle stávající přílohy č. 6 bez hodnocení
předpokládaného vývoje může vést k vyhlášení situace i v případě, kdy koncentrace krátce
po vyhlášení poklesnou, což také není optimální, jelikož v těchto případech dochází
k informování veřejnosti o zdravotních rizicích naopak unáhleně a jsou zbytečně
vynakládány administrativní prostředky veřejné správy nebo provozovatelů. Tato skutečnost
může mít negativní dopad na disponibilní prostředky spojené s omezováním emisí
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z významných zdrojů znečišťování ovzduší a administrativní náklady vynakládané za účelem
informování dotčených orgánů a veřejnosti Ministerstvem životního prostředí a ČHMÚ.
Dalším negativním dopadem zachování současného stavu je nesoulad zákona a směrnice
2008/50/ES a z toho vyplývající riziko sankce od Evropské Komise. Evropská směrnice
2008/50/ES (čl. 19 a příloha XII) vyžaduje, aby byla veřejnost neprodleně informována,
překročí-li alespoň na jedné monitorovací stanici v oblasti minimálně 100 km2 hodinová
koncentrace NO2 resp. SO2 regulační prahovou hodnotu 400 resp. 500 μg·m-3 ve třech
po sobě následujících hodinách. Tato povinnost není v současném znění zákona ukotvena.
Dopady na podnikatelské subjekty
V případě částic PM10 jsou situace vyhlašovány za pomoci 24hodinové průměrné
koncentrace, která nereaguje dostatečně adekvátně na průběh koncentrací za nepříznivých
rozptylových podmínek. V praxi to znamená, že smogová situace a regulace pro PM10 je
vyhlášena s velkým zpožděním, často až po výskytu špičkových koncentrací. Smogová
situace a regulace pro PM10 proto neplní svůj zákonný účel (tj. podat včas zdravotní
doporučení pro ochranu veřejnosti a aplikovat krátkodobá regulační opatření). Regulované
zdroje, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona,
jsou mnohdy nuceny aplikovat tyto podmínky provozu, tj. krátkodobá regulační opatření,
v období, kdy již pominulo mimořádné znečištění ovzduší a regulace již není nutná ani
účelná.
V některých případech zdroje, které mají stanoveny krátkodobá regulační opatření, provedly
rozsáhlé investice k řádovému sníženo množství emisí kvůli souladu jejich provozu
s nejlepšími dostupnými technikami. Regulace v takových případech již nemusí přinášet
kýžený efekt, neboť daný zdroj již emituje díky provedeným opatřením mnohem méně emisí.
Stanovování regulačních opatření dle § 12 odst. 4 písm. g)) by mělo tuto skutečnost
zohlednit a motivovat tak provozovatele, aby uplatňovali nejlepší dostupné techniky.
Aplikace zvláštních podmínek provozu regulovaných zdrojů představuje potenciální zvýšení
nákladů související s nutností omezení výroby.
V platném znění přílohy č. 6 dále není pro vyhlášení smogové situace nebo regulace
zohledněn vývoj koncentrací a meteorologických podmínek v následujících 24 hodinách, což
může vést k situacím, kdy je smogová situace nebo regulace vyhlášena, nicméně
koncentrace krátce po vyhlášení poklesnou. V těchto případech dochází k informování
veřejnosti o zdravotních rizicích unáhleně a jsou zbytečně vynakládány administrativní
prostředky veřejné správy nebo provozovatelů, kteří jsou nuceni aplikovat regulační opatření.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Při zachování současné situace, kdy není zohledňován očekávaný předpokládaný vývoj
koncentrací, může dojít k vyhlášení smogové situace či regulace i v případě, kdy
koncentrace krátce po vyhlášení poklesnou.
V případě částic PM10 jsou situace vyhlašovány za pomoci 24hodinové průměrné
koncentrace, která nereaguje adekvátně na průběh koncentrací za nepříznivých rozptylových
podmínek. Smogová situace či regulace pro PM10 je vyhlášena s velkým zpožděním, často
až po výskytu špičkových koncentrací, které indikují mimořádné znečištění ovzduší
a zdravotní rizika. Skutečnost, že je smogová situace často vyhlášena s velkým zpožděním,
může vést ke zbytečně vynaložené administrativní zátěži dotčených krajských úřadů spojené
s informováním veřejnosti.
Administrativní náklady mohou potenciálně nést i obce, které mají schválený regulační řád
(tj. opatření na omezení provozu silničních vozidel v případě vyhlášení smogové situace).
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Pokud je smogová situace vyhlášena opožděně, jak k tomu dochází za současně platné
přílohy č. 6, je doprava obcí regulována zcela neúčelně.
Sociální dopady
V případě částic PM10 jsou smogové situace aktuálně vyhlašovány za pomoci 24hodinové
průměrné koncentrace, která v některých případech nereaguje dostatečně flexibilně na
průběh koncentrací jednotlivých znečišťujících látek. Smogové situace mohou proto být
v některých případech vyhlašovány a odvolávány s výrazným (často i několikadenním)
zpožděním oproti skutečnému vývoji koncentrací v dané oblasti. Na včasném a pružném
vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace přitom závisí informování veřejnosti,
které tak může být v některých případech ovlivněno velkou nejistotou ohledně skutečného
stavu. V případě, že nedojde k včasnému informování veřejnosti lze také očekávat zvýšená
rizika s ohledem na lidské zdraví zejména díky znečištěné kvalitě ovzduší. Omezení rizik
plynoucích ze znečištění ovzduší na lidské zdraví je přitom hlavním účelem zákona
o ochraně ovzduší.
Další potenciálně negativní dopad ovlivňující lidské zdraví představuje nezakotvení
povinnosti aktivního informování veřejnosti při lokálním překročení regulační prahové
hodnoty SO2 a NO2. Veřejnosti tak hrozí riziko, že nebude informována o překročení
prahových hodnot pro tyto látky. V současné době je dle zákona pro vyhlášení požadováno
překročení regulačních prahových hodnot pro SO2 a NO2 alespoň na polovině
reprezentativních stanic. Informování veřejnosti při lokálním překročení (tj. alespoň na jedné
stanici) těchto hodnot zákon neupravuje.
Dopady na životní prostředí
Pružnost a efektivita vyhlašování smogové situace při překročení regulačních prahových
hodnot má dopad i na kvalitu životního prostředí, zejména na kvalitu ovzduší. V situacích,
kdy dle současného znění zákona může dojít k vyhlášení smogové situace nebo regulace
i s výrazným zpožděním, lze v daném případě očekávat negativní dopady na kvalitu ovzduší,
jelikož jsou zdroje regulovány až po odeznění špičkových hodnot koncentrací, tj. v době kdy
již opatření na regulovaných zdrojích výrazně neovlivní kvalitu ovzduší, jelikož akutní
znečištění ovzduší již pominulo. Současné nastavení přílohy č. 6 zákona nezajištuje
okamžitou efektivní ochranu životního prostředí.
b) Varianta 1
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Navržená novela má za cíl upřesnění vyhlašování smogových situací a regulací způsobem,
aby vyhlášená situace korespondovala s naměřenými koncentracemi a jejich
předpokládaným vývojem. Cílem novely není zpřísňovat podmínky vyhlašování ale
především odstranit problematiku opožděného vyhlašování. Obecně jsou očekávány
pozitivní dopady, jelikož za aktuálního nastavení přílohy č. 6 zákona nastávají situace, kdy
se mimořádné znečištění atmosféry optimálně neprolíná s vyhlášením smogové situace
a regulace pro PM10. Tzn., že současný způsob vyhodnocování koncentrací PM10 nereaguje
dostatečně flexibilně na překročení prahových hodnot a v některých případech způsobuje
vyhlašování až po odeznění špičkových koncentrací.
Navrhovaná změna přílohy č. 6 zákona má dále za cíl zpřesnit některé formulace zákona
tak, aby byl výklad zákona jednoznačný a v souladu se stávající praxí.
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Prahové hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro vyhlašování smogové situace
a regulace se nemění, pouze dochází ke změně podmínek posouzení vzniku a ukončení tak,
aby již nedocházelo k prodlevě mezi překročením prahových hodnot a vyhlášením či
ukončením smogové situace a regulace. K vyhodnocování naměřených koncentrací PM10
budou využity 12hodinové klouzavé průměry, které budou společně se zahrnutím vývoje
imisní situace a meteorologie včas (avšak opodstatněně bez zahrnutí krátkodobých výkyvů)
detekovat mimořádné znečištění ovzduší – tj. překročení prahových hodnot, ke kterým jsou
vázány zdravotní doporučení. Smogové situace a regulace pro PM10 budou díky aplikaci
12hodinových klouzavých průměrů vyhlašovány v rámci špičkových koncentrací PM10 (tj. bez
zpoždění a zkreslení) a administrativní náklady ministerstva a ČHMÚ související
s informováním dotčených osob veřejnosti a administrativní náklady ostatních správních
orgánů spojených se stanovováním regulačních řádů a ukládáním zvláštních podmínek
provozu zdrojům dle § 12 odst. 4 písm. g) zákona tak budou vynakládány ve skutečně
odůvodněných případech. Správní subjekty a zdroje nebudou nuceny neopodstatněně konat
v případě, kdy již mimořádné znečištění pominulo.
Počet vyhlášených smogových situací nebo regulací se může lišit oproti současné situaci
s ohledem na lepší flexibilitu použité statistiky vyhlašování (tj. 12hodinové klouzavé
průměry), jelikož budou podchyceny i špičkové koncentrace, na které současná statistika
(24hodinové průměrné koncentrace) nestačila zareagovat. Počet smogových situací
a regulací však nebude ani zdaleka dosahovat počtu smogových situací a regulací, které
byly vyhlašovány za podmínek dřívějšího zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. (viz
obrázek 4). Obrázek 4 pro vybrané oblasti smogového varovného a regulačního systému
(SVRS) srovnává počet a délku skutečně vyhlášených signálů upozornění (tzn. dnešních
smogových situací) a regulací pro PM10 podle tehdy platné vyhlášky č. 373/2009 Sb.
a smogových situací a regulací zpětně namodelovaných podle stávajících pravidel zákona
č. 201/2012 Sb. a návrhu jeho novely obsažené ve variantě 1.
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Obrázek 4: Modelové srovnání počtu a délek smogových situací a regulací pro
PM 10 2

Zdroj: Vlček et al., 2015.
Modelové srovnání počtu smogových situací a regulací vyhlášených za podmínek platné
přílohy č. 6 a za podmínek navržených ve variantě 1 pro 9 předchozích sezón je znázorněn
v tabulce 9. Při interpretaci uvedených dat (tj. obrázek 4 a tabulky 9) je nutné mít na paměti,
že počet smogových situací a regulací závisí především na rozptylových podmínkách
v jednotlivých letech, tj. roky s velmi špatnými rozptylovými podmínkami se zcela jistě
podepíší na počtu a délce trvání smogových situací a regulací a to více méně bez ohledu na
způsobu posuzování koncentrací. Proto i výše vynaložených prostředků bude především
odvislá na konkrétních metrologických podmínkách v daném roce.
Dále je třeba upozornit, že zahrnutí vývoje imisní situace a meteorologie v následujících
24 hodinách (který je ve variantě 1 nově oproti stávajícímu znění navržen, důvody viz výše)
byl modelově ohodnocen na základě historických dat, tj. způsobem, jako by byla předpověď
pokaždé 100 % správně provedena. V reálu bude vývoj imisní situace a meteorologie
v následujících 24 hodinách určován na základě subjektivní předpovědi provedené
odpovědným pracovníkem a 100 % přesnosti zpravidla nebude dosahovat. Tato chyba
lidského faktoru se může projevit na výsledný počet smogových situací a regulací jak
negativně
tak
pozitivně,
nelze
ji
ale
modelově
podchytit.

2

STČ (Středočeský kraj); HKK-PAK (Královéhradecký kraj a Pardubický kraj); ULK (Ústecký kraj); O/K/F-M bez TŘ (Aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka); TŘ (Třinecko).
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Tabulka 9: Modelové srovnání počtu a délek trvání smogových situací a regulací pro PM10
3

celkové hodnoty za 9 minulých sezón (2004/2005–2012/2013)
smogové situace
Regulace
stávající
zákon

novela s 12h
průměry

počet trvání počet

stávající
zákon

průměrné hodnoty za sezónu
smogové situace
Regulace

novela s 12h
průměry

trvání počet trvání počet

stávající
zákon

novela s 12h
průměry

trvání název oblasti pro vyhlašování SVRS pro PM10 počet trvání počet

7

402

8

753

0

0

2

40

2708

16

2165

0

0

3

8

736

14

1469

0

0

1

10

392

7

450

0

0

1

Aglomerace
Praha
Zóna Střední
328
Čechy
Královéhradecký
132 kraj a Pardubický
kraj
56 Liberecký kraj

18

1248

12

1492

0

0

3

363 Ústecký kraj

2

136

4

212

0

0

0

5

342

10

729

0

0

1

3

193

12

813

0

0

2

3

130

3

279

0

0

0

8

350

11

1008

0

0

1

10

422

5

445

1

30

0

2

57

2

185

0

0

0

36

2299

35

3843

5

246

9

72

6211

56

9306

5

285

31

26

2069

24

2718

4

266

9

174

0.8

stávající
zákon

novela s 12h
průměry

trvání počet trvání počet trvání

44.7

0.9

83.7

0.0

0.0

0.2

19.3

4.4 300.9

1.8

240.6

0.0

0.0

0.3

36.4

0.9

81.8

1.6

163.2

0.0

0.0

0.1

14.7

1.1

43.6

0.8

50.0

0.0

0.0

0.1

6.2

2.0 138.7

1.3

165.8

0.0

0.0

0.3

40.3

0.2

15.1

0.4

23.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

38.0

1.1

81.0

0.0

0.0

0.1

15.1

91 Jihočeský kraj

0.3

21.4

1.3

90.3

0.0

0.0

0.2

10.1

0 Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
64
bez Brna
0 Aglomerace Brno

0.3

14.4

0.3

31.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

38.9

1.2

112.0

0.0

0.0

0.1

7.1

1.1

46.9

0.6

49.4

0.1

3.3

0.0

0.0

0.2

6.3

0.2

20.6

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0 255.4

3.9

427.0

0.6

27.3

1.0 114.8

8.0 690.1

6.2 1034.0

0.6

31.7

3.4 378.8

2.9 229.9

2.7

0.4

29.6

1.0 103.6

0 Karlovarský kraj
136 Plzeňský kraj

0 Zóna Střední Morava *
1033 Zóna Moravskoslezsko
Aglomerace Ostrava/Karviná/
3409
Frýdek-Místek bez Třinecka
932 Třinecko

302.0

Zdroj: ČHMÚ, 2015.
3

Jedná se o průměrný počet a trvání smogových situací a regulací na 1 průměrnou sezónu pro jednotlivé oblasti určenou na základě souhrnných údajů ze 2004/2005 –
2012/2013.
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Z tabulky 9 vyplývá, že pro průměrný rok, který byl pro potřeby této zprávy určen ze
souhrnných dat o počtu a délce smogových situací a regulací z předchozích 9 sezón (jedná
se tedy o 1/9 souhrnné hodnoty zobrazené v levé části tabulky 9), by byl počet smogových
situací a regulací varianty 0 a varianty 1 velmi podobný a maximálně by se lišil v řádu
jednotek. Odchylka délky trvání regulací a smogových situací mezi variantou 1 a variantou 0
souvisí jednak s výše zmíněným ale především se včasnějším podchycením celé situace (viz
obr. 3). Změna délky trvání je nicméně možno považovat za společenský kompromis, který
zcela koresponduje se skutečným průběhem smogové situace a regulace (viz obr. 3).
Způsob prezentace změny počtu délek a trvání na průměrném roku (viz tabulka 9) je sice
zjednodušený, nicméně je zcela evidentní, že varianta 1 nemá za následek významný nárůst
smogových situací a regulací.
Následující tabulka 10 analyzuje administrativní zátěž odpovědného pracovníka ČHMÚ
související s vyhlášením smogové situace a regulace, jejich průběhem a ukončením.

Tabulka 10: Odhad nákladů ČHMÚ spojených s vyhlášením smogové situace
a regulace
Náklady

4

Vykonávaná činnost

Administrativní zátěž

Správa kontaktů a distribuce e-mailů
oddělení informačních technologií

Není hodnocena. Novelou se tento čas
nezmění.

-

Průběžné sledování vývoje koncentrací
a meteorologické situace

Nelze předně odhadnout. Delší čas je
vyžadován v zimě v případě vysokých
koncentrací. Novelou se tento čas
nezmění.

-

Vyhlášení/odvolání situace od
okamžiku splnění podmínek

15–30 min

87,5-175 Kč

Ověření a konzultace pracovníka
oddělení čistoty ovzduší

30 min

175 Kč

Přijímání telefonátů s potvrzením přijetí
informace ze zdrojů

1–2 hod (situace v Moravskoslezském
kraji – jedná se tedy o horní odhad)

350-700 Kč

Evidence události do provozního
deníku RPP

15 min

87,5 Kč

Celkem

2 – 3,25 hod.

700-1137,5 Kč

Zdroj: vlastní úprava dle konzultací s ČHMÚ, 2015.
Na základě tabulky 10 lze odhadnout, že jednorázové administrativní náklady na vyhlášení
jedné smogové situace nebo regulace se pohybují v rozmezí od cca 700 až 1137,5 Kč.
Na základě konzultací s ČHMÚ a Odborem ochrany ovzduší ministerstva lze odhadovat, že
navrhovaná varianta nemá potenciál navýšit administrativní náklady ostatních dotčených
subjektů (tj. zejména MŽP a ČIŽP).
Dále zavedením posuzování vývoje koncentrací v následujících 24 hodinách nebude navíc
již docházet k vyhlášení smogových situací a regulací v případech, kdy lze očekávat
opětovné rychlé snížení nastalých koncentrací, tzn., že navržené změny přílohy č. 6 směřují
k co nejefektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků.
4

Náklady jsou kalkulovány za předpokladu 12. platové třídy pracovníka o průměrném platovém stupni 9. Dle metodiky stanovení
plánovaných nákladů na výkon státní správy (MV, 2007) se jedná o hodinové náklady 350 Kč.
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Doplněním povinnosti aktivního informování veřejnosti při lokálním překročení regulační
prahové hodnoty pro SO2 a NO2 (v souladu s čl. 19 a přílohou XII směrnice 2008/50/ES)
dojde k zajištění souladu zákona a směrnice. Nová povinnost aktivního informování
veřejnosti má dopad na administrativní náklady zejména ČHMÚ, kterému je uloženo
informovat o překročení prahových hodnot. Přesnou výši administrativní zátěže nelze
odhadnout, jelikož bude záležet na lokální četnosti překročení této regulační prahové
hodnoty. Dle konzultací však tato navrhovaná změna bude mít pouze marginální dopad
na administrativní náklady ČHMÚ.
Dopady na podnikatelské subjekty
Jak bylo popsáno výše, významný nárůst počtu vyhlášených smogových situací a regulací
se spíše neočekává (viz bod výše). Cílem novely není zpřísňovat podmínky vyhlašování ale
především odstranit problematiku opožděného vyhlašování. Pro určení překročení prahové
hodnoty bude využita sice citlivější statistika (12hodinové klouzavé průměry), nicméně pro
zohlednění krátkodobých výkyvů a eliminaci situací, kdy lze na základě předpovědi
meteorologické situace důvodně předpokládat, že koncentrace v dohledné době opět
poklesnou, je zavedena povinnost posuzovat pro vyhlašování situací i meteorologické
podmínky a imisní situaci v následujících 24 hodinách. Je možno očekávat mírný vzrůst
trvání regulací, který nicméně zcela koresponduje se skutečným průběhem smogové situace
a regulace a z pohledu účelu ochrany ovzduší dle zákona je možné jej považovat za
společenský kompromis.
Významné změny nákladů dotčených podnikatelských subjektů oproti současné situaci
nejsou očekávány (viz předchozí bod). Navíc je třeba upozornit, že krátkodobá regulační
opatření (tj. zvláštní podmínky provozu ve smyslu zákona) jsou navrženy pro maximální
projektovanou kapacitu daného stacionárního zdroje. Stacionární zdroje z pravidla nejsou po
celý rok provozovány na maximální projektovanou kapacitu a regulační opatření skutečný
provoz zdroje nemusí omezit ani ho finančně postihnout.
Navrhovaná varianta přílohy č. 6 by měla ve prospěch provozovatelů přispět nicméně
ke včasnému ukončování regulace. Zdroje tak nebudou nuceny vynakládat finanční
prostředky na regulaci zbytečně, tj. mimo období mimořádného znečištění ovzduší, kdy mají
regulační opatření smysl. Aktuálně platné znění přílohy č. 6 často způsobují vyhlášení
regulace i v případě, kdy vysoké koncentrace, ke kterým jsou regulace vázány, již pominuly,
jelikož byly zaznamenány s velkým zpožděním. To je situace, která není příznivá jak pro
podnikatele, tak pro ochranu ovzduší a musí být proto řešena.
Navrhovaná úprava § 10 odst. 3 zákona by jednoznačně měla motivovat provozovatele
k aplikaci nejlepších dostupných technik a zvýhodnit při stanovování regulačních opatření ty
zdroje, které nejlepší dostupné techniky splňují. Změna § 10 odst. 3 představuje do jisté míry
kompenzaci výše uvedeného možného nárůstu doby trvání regulací a omezení finančních
ztrát zdrojům, které nejlepší dostupné techniky splňují. Provozovatelé ostatních zdrojů budou
motivováni k této kompenzaci prostřednictvím aplikace nejlepších dostupných technik.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Prahové hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro vyhlašování smogové situace
a regulace se nemění, pouze dochází ke změně podmínek posuzování vzniku a ukončení
tak, aby již nedocházelo k prodlevě mezi překročením prahových hodnot a vyhlášením či
ukončením situace. Správní subjekty a zdroje nebudou nuceny neopodstatněně konat
v případě, že již vysoké koncentrace indikující mimořádní znečištění ovzduší pominuly.
Smogové situace a regulace pro PM10 budou díky aplikaci 12hodinových klouzavých
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průměrů vyhlašovány v rámci špičkových koncentrací PM10 (tj. bez zpoždění a zkreslení)
a administrativní náklady správních orgánů spojených se stanovováním regulačních řádů
a ukládáním zvláštních podmínek provozu zdrojům dle § 12 odst. 4 písm. g) zákona tak
budou vynakládány ve skutečně odůvodněných případech.
O administrativní náročnosti pracovníků krajských úřadů v souvislosti s vyhlašováním
a ukončováním smogových situací a regulací si lze udělat představu na základě
provedených konzultací s Ing. Bruštíkem, vedoucím Oddělení ochrany ovzduší a integrované
prevence Moravskoslezského kraje. Dle něj je administrativní zátěž pracovníků krajského
úřadu v rámci současného systému vyhlašování SVRS následující:
1. Automatické předání informace v rámci adresáře „smog seznam_VEDENÍ KRAJE“.
(nepředstavuje administrativní zátěž);
2. Neprodlené zabezpečení předání informace (tj. operační důstojník z Krajského
operačního
a
informačního
střediska
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje neprodleně informuje (během 1 hod od obdržení informace
od ČHMÚ) zodpovědného pracovníka na kraji).
(administrativní zátěž v rámci pracovní náplně operačního důstojníka
a zodpovědného pracovníka na kraji);
3. Zodpovědný pracovník na kraji neprodleně zveřejní informace o nastalé situaci
na internetových stránkách kraje.
(administrativní zátěž v rámci své pracovní náplně zodpovědného pracovníka na kraji);
4. Zodpovědný pracovník na kraji neprodleně zašle ke zveřejnění informaci
na videoboard v Ostravě-Porubě.
(administrativní zátěž v rámci své pracovní náplně zodpovědného pracovníka na kraji).
Dle konzultací se předpokládá, že změna administrativních nákladů krajských úřadů
související se změnou počtu vyhlášených smogových situací a regulací bude řádově
obdobná ale spíše nižší než v případě ČHMÚ. Tyto administrativní náklady se budou lokálně
a časově odlišovat, jelikož počet regulací je determinován především rozptylovými
podmínkami v daném roce a na konkrétním území.
Pozitivní dopad lze spatřovat také v tom, že zavedením posuzování vývoje koncentrací
v následujících 24 hodinách nebude již docházet k vyhlášení smogových situací a regulací
v případech, kdy lze očekávat opětovné rychlé snížení nastalých koncentrací.
Změna § 10 odst. 3 zákona by mohla znamenat určitou administrativní zátěž na krajské
povolovací orgány. Úprava obsažená ve variantě 1 navrhuje zohlednění skutečnosti, že
některé zdroje, které mají stanoveny krátkodobá regulační opatření, provedly rozsáhlé
investice k řádovému sníženo množství emisí kvůli souladu jejich provozu s nejlepšími
dostupnými technikami. Regulace v takových případech již nemusí přinášet kýžený efekt,
neboť daný zdroj již emituje díky provedeným opatřením mnohem méně emisí a jejich
regulace by mohla být nepřiměřená. Zdroj, který splňuje nejlepší dostupné techniky, by tedy
mohl požadovat po kraji otevření povolení provozu a zmírnění podmínek provozu
stanovených dle § 12 odst. 4 písm. g) zákona. Celkově je regulováno (ke dni přípravy této
důvodové zprávy) dle konzultací s odborem ochrany ovzduší 77 stacionárních zdrojů,
přičemž cca 40 z nich by mohlo ihned po schválení novely zákona, či v dohledné době po
schválení novely zákona, požadovat po krajském úřadě změnu povolení provozu na základě
úpravy § 10 odst. 3, jelikož splňují nebo budou splňovat nejlepší dostupné techniky.
Administrativní náročnost spojená s tímto úkonem je odhadována na cca 10 hodin na
jednoho žadatele. Při předpokládané 10. platové třídě referenta krajského úřadu činí
hodinové náklady dle Metodiky MV (2007) 300 Kč. Odhadovaná jednorázové celková
administrativní zátěž krajských úřadů tak činí cca 120 000 Kč.
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Sociální dopady
Novela předpokládá pozitivní dopady. Nově nastavené podmínky by měly odstranit
opožděné vyhlašování situací, čímž bude zajištěno, že informace o zdravotních
komplikacích, které může veřejnost v důsledku mimořádného znečištění ovzduší pociťovat,
bude odeslána včas a veřejnost bude mít možnost na nastalou hrozbu adekvátně zareagovat
Navrhovaná změna přílohy č. 6 zákona by měla přispět k lepší a pružnější informovanosti
obyvatel o konkrétní situaci v daném území a přispět k efektivní ochraně ovzduší. Lze
očekávat, že navrhovaná varianta přispěje k včasnému vyhlašování a odvolávání v závislosti
na skutečném vývoji imisních koncentrací v dané oblasti. Zavedením 12hodinových
klouzavých průměrů nebude docházet k informování až po odeznění nejvyšších koncentrací
a veřejnost bude moci adekvátně a včas reagovat na mimořádně zhoršenou kvalitu ovzduší.
Na druhou stranu, díky tomu, že pro vyhlašování smogových situací a regulací bude
rozhodný také vývoj meteorologie a imisní situace v následujících 24 hodinách, nemělo by již
docházet k odesílání desinformací týkajících se zvýšených koncentrací, u kterých lze
predikovat, že v dohledné době relativně rychle a samovolně odezní. V souvislosti s touto
změnou se předpokládají pozitivní dopady na zdraví obyvatel a snížení rizika jeho ohrožení.
Další z pozitivních dopadů na veřejnost souvisí se zakotvením povinností aktivního
informování veřejnosti při lokálním (tj. alespoň na jedné monitorovací stanici) překročení
regulační prahové hodnoty SO2 a NO2.
Dopady na životní prostředí
Vyhlášení regulace slouží k efektivnímu omezení vypouštěných emisí z významných zdrojů
znečišťování ovzduší, které mají stanoveny zvláštní podmínky provozu dle § 12 odst. 4 písm.
g) zákona, v případech kdy dochází k mimořádnému znečištění ovzduší oxidem siřičitým,
oxidem dusičitým nebo částicemi PM10. Navrhovaná varianta předpokládá zlepšení
fungování tohoto institucionálního nástroje a tedy pozitivní dopady na kvalitu životního
prostředí, zejména kvalitu ovzduší. Aplikace 12hodinových klouzavých průměrů zajistí
vyhlášení smogové situace a regulace bez zpoždění a v rámci špičkových naměřených
koncentrací. Regulované zdroje budou proto moci ovlivnit kvalitu ovzduší a životní prostředí
v období maximálního znečištění, a nikoliv po jeho odeznění, tj. v době kdy jsou regulační
opatření již neúčelná.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 11: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

-

Nezajištění včasného
a pružného
vyhlašování a
odhlašování
smogových situací a
regulací pro PM10

***

Administrativní
náklady na vyhlášení
smogové situace v
opožděných a
neodůvodněných
případech.

**

Nejasný výklad
zákona, nepřesné
formulace

**

Nesoulad zákona o
ochraně ovzduší a
směrnice
2008/50/ES

*****

Podnikatelské subjekty
Vyvolané náklady na
opatření v případech,
kdy dojde k vyhlášení
regulace a
koncentrace krátce
po vyhlášení
poklesnou

-

Varianta 0

současný stav Zachování
současného znění
Přílohy č. 6 zákona č.
201/2012 Sb. o
ochraně ovzduší.

Náklady spojené
s nutností regulovat
opožděně až po
odeznění špičkových
koncentrací, tj.
v době kdy regulace
není nutná

***

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

-

Administrativní
náklady v
neodůvodněných
případech vyhlášení
smogové situace

***

Administrativní
náklady odvíjející se
od opožděného
vyhlašování a
odhlašování
smogových situací a
regulace pro PM10
spojené s vyhlášením
regulačního řádů a
ukládání zvláštních
podmínek provozu

**

Nejasný výklad
zákona, nepřesné
formulace

**

Sociální dopady

-

Riziko vyhlášení a
odvolání smogové
situace a regulace s
výrazným zpožděním

****

Veřejnost není
informována při
lokálním překročení
regulační prahové
hodnoty SO 2 a NO 2

****

Životní prostředí
Riziko vyhlášení a
odvolání smogové
situace a regulace s
výrazným zpožděním
- nezajištění efektivní
a okamžité ochrany
životního prostředí

-
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****

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Lepší pružnost a
včasnost vyhlašování
a odhlašování
smogových situací
pro PM10

Administrativní
náklady ČHMÚ na
informování o
překročení prahových
hodnot pro SO 2 a

****

**

NO2
Nebude docházet k
vyhlášení smogové
situace v případě, kdy
koncentrace krátce
po vyhlášení
poklesnou

***

Jasný výklad zákona,
zpřesnění formulací

**

Dosažení souladu
mezi zákonem a
směrnicí2008/50/ES

*****
Podnikatelské subjekty

Varianta 1

Úspora nákladů na
opatření v situacích,
kdy dojde k vyhlášení
regulace ačkoliv vývoj
koncentrací predikuje
jejich opětovný rychlý
pokles

***

Úspora nákladů na
regulační opatření u
zdrojů, které splňují
nejlepší dostupné
techniky

****

Změna Přílohy č. 6
zákona č. 201/2012 Včasné ukončování
Sb. o ochraně
regulace, nebudou
ovzduší
probíhat zbytečně po
poklesu koncentrací

-

****

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Odůvodněné
vynakládání
administrativních
nákladů na
vyhlašování a
odhlašování regulace
pro PM10 spojených
s vyhlášením
regulačního řádů a
ukládání zvláštních
podmínek provozu

***

Jednorázové náklady
krajských úřadů
spojené s úpravou
povolení provozu

Sociální dopady
Lepší a pružnější
informovanost
obyvatel o konkrétní
situaci v daném
území

****

Pozitivní dopady na
zdraví obyvatel

***

-

Životní prostředí
Zlepšení fungování
vyhlašování regulací
a pozitivní dopady
opatření na
regulovaných
****
zdrojích na kvalitu
životního prostředí,
zejména kvalitu
ovzduší
- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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-

cca 120 tis. Kč

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhnutá varianta reaguje na konkrétní identifikované problémy aplikace současného znění
zákona týkající se vyhlašování a odhlašování smogových situací a řeší nesoulad zákona
a směrnice evropského parlamentu a rady 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu.
LEGISLATIVNĚ TECHNICKÉ ÚPRAVY
Autorizace
Důvod předložení a cíle
Definice problému
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
V návaznosti na zrušení povinnosti mít k ověřování emisí skleníkových plynů podle zákona
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
autorizaci (nadále stačí pouze akreditace), je nadále úprava podmínek pro vydání této
autorizace v zákoně o ochraně ovzduší nadbytečná. Autorizace k ověřování emisí
skleníkových plynů souvisí pouze s problematikou ochrany klimatu, nikoli ovzduší. Změna
zákona č. 383/2012 Sb., která zrušila povinnost provádět určité činnosti pouze na základě
autorizace, byla provedena s účinností od 1. ledna 2015 zákonem č. 257/2014 Sb.
Navrhovaná změna je proto pouze formální.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Úprava ustanovení § 32 odst. 3 písm. d) tak, aby se vztahovala na širší okruh autorizací.
Současné ustanovení zákona týkající se žádosti o autorizaci pro jednorázové měření emisí
a měření úrovně znečištění se vztahuje pouze na jednorázové měření emisí. Navrhuje
se upravit text tak, aby lépe odpovídal žádostem pro jednorázové měření emisí a měření
úrovně znečištění.
§ 32 odst. 3 písm. g)
Zrušení ustanovení § 32 odst. 3 písm. g) pro nadbytečnost. Stejný požadavek na uvedení
postupů měření jako je v odstraněném písm. g) se duplicitně vyskytuje i v písmenu e), kde
tento požadavek nadále zůstává.
§ 32 odst. 4 písm. g)
Zrušení ustanovení § 32 odst. 4 písm. g) pro nadbytečnost. Požadavek na předložení
"dokladu o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje"
je již překonán vzhledem k centralizovanému hlášení (v rámci systému ISPOP) údajů
o provozu zařízení k využití a odstraňování odpadu podle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Ministerstvo životního prostředí tedy
může ověřovat hlášení prostřednictvím systému ISPOP.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Dle předchozí právní úpravy (zákona č. 86/2002 Sb.) nebyly pro všechny autorizace v oblasti
ochrany ovzduší vyžadovány minimální specifické kvalifikační předpoklady (VŠ technického
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směru apod.). Současný požadavek, kdy pro vydání autorizace je vyžadováno
vysokoškolské nebo střední vzdělání příslušného technického směru, se v některých
případech ukazuje jako přísný a neumožňuje udělení autorizace tomu, kdo má
vysokoškolské nebo střední vzdělání jiné než technického směru. Navíc je problematické
definovat příslušné technické směry odpovídající předmětu autorizované činnosti, která
spadá do různých technických, ale i přírodovědných směrů současně. Z hlediska praktického
provádění je přitom pro výkon autorizované činnosti dostačující vysokoškolské nebo
středoškolské vzdělání, které zahrnuje obecné znalosti matematiky, fyziky a základních
fyzikálních a chemických procesů. Dále je důležitá především příslušná praxe v daném
oboru a prokázání znalostí při zkoušce před autorizační komisí podle § 33 zákona. Pro
posouzení odborné způsobilosti hraje významnou roli úroveň zpracování vzorových
rozptylových studií a odborných posudků, které jsou součástí žádosti o vydání rozhodnutí
o autorizaci.
§ 33
V zákoně není stanovena kompetence ministerstva vést a zveřejňovat seznam osob, jimž
byla udělena autorizace podle zákona. Ministerstvo, které autorizace vydává, autorizované
osoby eviduje. Pro autorizované osoby samotné, subjekty poptávající jejich služby, ale
i příslušné orgány ochrany ovzduší (zejména kontrolní orgány) je veřejná dostupnost
seznamu autorizovaných osob výhodná, a jeho zveřejňování se proto jeví jako vhodné.
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
Dle § 32 odst. 1 písm. f) může vykonávat činnost spočívající v ověřování množství emisí
skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb. (zákon
č. 383/2012 Sb. nahradil s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 695/2004 Sb.), jen
autorizovaná osoba. § 32 odst. 7 se týká obsahových náležitostí žádosti o autorizaci pro
ověřování množství emisí skleníkových plynů. Podmínky pro získání autorizace pro osoby
provádějící ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb. je
tak součástí zákona o ochraně ovzduší.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Současné ustanovení § 32 odst. 3 písm. zákona týkající se žádosti o autorizaci
pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění se dle písm. d) vztahuje pouze
na jednorázové měření emisí. Navrhuje se upravit text tak, aby lépe odpovídal žádostem
pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění.
§ 32 odst. 3 písm. g)
Ustanovení se jeví jako nadbytečné. Stejný požadavek jako v odstraněném písm. g)
se duplicitně vyskytuje i v písmenu e), kde tento požadavek nadále zůstává.
§ 32 odst. 4 písm. g)
Ustanovení se jeví jako nadbytečné. Požadavek na předložení "dokladu o zajištění evidence
a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního zdroje" je již překonán vzhledem
k centralizovanému hlášení (v rámci systému ISPOP) údajů o provozu zařízení k využití
a odstraňování odpadu podle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. Ministerstvo životního prostředí tedy může ověřovat hlášení
prostřednictvím systému ISPOP.
§ 32 odst. 3 písm. i) a odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
V současné době může požádat o udělení autorizace pro činnosti dle § 32 odst. 1 pouze
osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady uvedené v § 32 odst. 3 písm. i), odst. 4 písm.
h) a odst. 5 písm. b) zákona. Dle § 32 odst. 3 písm. i) a odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
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zákona je pro vydání autorizace vyžadován doklad o splnění minimálních kvalifikačních
předpokladů, kterými jsou úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru
a jeden rok odborné praxe anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru
a 3 roky odborné praxe. Tento stav neumožňuje udělení autorizace pro osoby, které mají
dlouholetou praxi v oboru, ale jejich vzdělání neodpovídá zcela požadavkům zákona.
Současně je problematické definovat příslušné technické směry odpovídající předmětu
autorizované činnosti, která ve všech případech spadá do různých technických ale
i přírodovědných směrů současně.
§ 33
V zákoně není stanovena kompetence ministerstva vést a zveřejňovat seznam osob, jimž
byla udělena autorizace podle zákona.
Identifikace dotčených subjektů
a)
b)
c)
d)

Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
Ministerstvo zemědělství (MZe),
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
fyzické a právnické osoby jako žadatelé o autorizaci pro vykonávání činností dle
§ 32 odst. 1 zákona,
e) autorizované osoby vykonávající činnosti dle § 32 odst. 1 zákona.
Popis cílového stavu
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
Cílem navrhované úpravy v případě § 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7 je vypuštění požadavku na
autorizaci týkající se ověřování emisí skleníkových plynů ze zákona. Zákon o ochraně
ovzduší činnost ověřování emisí neupravuje a v zákoně č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, byla povinnost mít k ověřování
emisí skleníkových plynů autorizaci s účinností od 1. ledna 2015 zákonem č. 257/2014 Sb.
zrušena (nadále stačí pouze akreditace). Úprava podmínek pro vydání tohoto typu
autorizace v zákoně o ochraně ovzduší je proto nadále nadbytečná.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Cílem je upravit ustanovení § 32 odst. 3 písm. d) tak, aby se vztahovalo na širší okruh
autorizací a text zákona tak lépe odpovídal žádostem pro jednorázové měření emisí
a měření úrovně znečištění.
§ 32 odst. 3 písm. g)
Požadovaným stavem je odstranění ustanovení § 32 odst. 3 písm. g), které se jeví jako
nadbytečné, neboť stejný požadavek jako v odstraněném písm. g) se duplicitně vyskytuje
i v písmenu e).
§ 32 odst. 4 písm. g)
Požadovaným stavem je odstranění ustanovení § 32 odst. 4 písm. g), která se jeví jako
nadbytečné.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Cílem je nastavit vhodná minimálních kvalifikačních předpokladů, které je potřeba splnit pro
možnost autorizace osob pro činnosti podle § 32 zákona. Požadavek je upravit dotčená
ustanovení zákona tak, aby kvalifikační požadavky na autorizace dostatečně reflektovaly
z praktického hlediska vhodné požadavky na autorizované osoby.
§ 33
Cílem je zákonné zakotvení ministerstva vést a zveřejňovat seznam autorizovaných osob.

90

Zhodnocení rizika
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
V případě § 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7 je požadavek na autorizaci týkající se emisí
skleníkových plynů fakticky obsoletní, neboť samotná povinnost mít k ověřování emisí
skleníkových plynů autorizaci uvedená v zákoně č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, byla s účinností od 1. ledna 2015
zákonem č. 257/2014 Sb. zrušena.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Zachováním současného stavu se dle § 32 odst. 3 písm. d) se žádost i autorizaci
pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění vztahuje pouze na jednorázové
měření emisí a nevztahuje se na měření úrovně znečištění.
§ 32 odst. 3 písm. g)
Zachováním současného znění zákona bude zachováno ustanovení, které se jeví jako
nadbytečné, jelikož stejný požadavek jako v ustanovení § 32 odst. 3 písm. g) se duplicitně
vyskytuje i v písmenu e).
§ 32 odst. 4 písm. g)
Zachováním současného znění zákona bude zachováno ustanovení, které se jeví jako
nadbytečné
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
V případě ustanovení § 32 odst. 5 je pro vydání autorizace vyžadováno vzdělání příslušného
technického směru, neumožňující udělení autorizace tomu, kdo má jiné než technické
vzdělání. Přitom z hlediska zajištění odpovídajícího výkonu autorizované činnosti v praxi je
pro udělení autorizace dostačující vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, které
zahrnuje obecné znalosti matematiky, fyziky a základních fyzikálních a chemických procesů.
Důležitá je příslušná praxe v daném oboru a prokázání znalostí při zkoušce před autorizační
komisí podle § 33 zákona o ochraně ovzduší. Pro posouzení odborné způsobilosti je také
u některých typů autorizací důležitá úroveň zpracování vzorových rozptylových studí
a odborných posudků, které se předkládají jako součást žádosti o autorizaci.
§ 33
Zachováním současného zákona nedojde k nastavení kompetencí ministerstva vést
a zveřejňovat seznam autorizovaných osob dle zákona. Evidence a veřejná dostupnost
autorizovaných osob se s ohledem na transparentnost a činnost orgánů ochrany ovzduší jeví
jako vhodná.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného znění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
V případě § 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7 je požadavek na autorizaci a podmínky jejího
získání obsoletní, neboť zákon č. 383/2012 Sb., ve znění zákona č. 257/2014 Sb. autorizaci
pro ověřování emisí skleníkových plynů s účinností od 1. ledna 2015 nadále nevyžaduje.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Ustanovení § 32 odst. 3 písm. d) se vztahuje pouze na jednorázové měření emisí.
§ 32 odst. 3 písm. g) a 4 písm. g)
Stejný požadavek jako v ustanovení § 32 odst. 3 písm. g) a 4 písm. g) se duplicitně vyskytuje
i v písmenu e).
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§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
V případě ustanovení § 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b) je pro vydání
autorizace vyžadován doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou
úplné vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a jeden rok odborné praxe
anebo úplné střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.
§ 33
V zákoně není stanovena kompetence ministerstva vést a zveřejňovat seznam osob, jimž
byla udělena autorizace podle zákona.
Varianta 1
Navrhovaná varianta odstraňuje některá ustanovení současného znění zákona, která se jeví
jako nadbytečná a upřesňuje požadavky zákona na minimální kvalifikační předpoklady
pro vydání autorizace. Navrhovanou variantou rovněž dochází ke stanovení kompetencí
ministerstva vést a zveřejňovat seznam osob, jimž byla udělena autorizace podle zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
Při zachování současného stavu bude zákon o ochraně ovzduší obsahovat obsoletní úpravu,
neboť zákon č. 383/2012 Sb., ve znění zákona č. 257/2014 Sb., autorizaci pro ověřování
emisí skleníkových plynů s účinností od 1. ledna 2015 nadále nevyžaduje.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Zachováním současného stavu se dle § 32 odst. 3 písm. d) se žádost i autorizaci
pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění vztahuje pouze na jednorázové
měření emisí a nevztahuje se na měření úrovně znečištění.
§ 32 odst. 3 písm. g)
Zachováním současného znění zákona bude zachováno ustanovení, které se jeví jako
nadbytečné, jelikož stejný požadavek jako v ustanovení § 32 odst. 3 písm. g) se duplicitně
vyskytuje i v písmenu e).
§ 32 odst. 4 písm. g)
Zachováním současného znění zákona bude zachováno ustanovení, které se jeví jako
nadbytečné. Požadavek na předložení "dokladu o zajištění evidence a řádného nakládání
s odpady z provozu stacionárního zdroje" je již překonán vzhledem k centralizovanému
hlášení (v rámci systému ISPOP) údajů o provozu zařízení k využití a odstraňování odpadu
podle § 39 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů. Ministerstvo životního prostředí tedy může ověřovat hlášení prostřednictvím
systému ISPOP.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Pro vydání autorizace je vyžadováno vzdělání příslušného technického směru a odborná
praxe. Současná situace tak neumožňuje udělení autorizace Ministerstvem životního
prostředí tomu, kdo má jiné než příslušné technické vzdělání. Přitom dle odborných názorů
je pro udělení autorizace dostačující vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání zahrnující
obecné znalosti matematiky, fyziky a základních fyzikálních a chemických procesů, tedy
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např. přírodovědného a jiného relevantního zaměření. Současně je problematické definovat
příslušné technické směry odpovídající předmětu autorizované činnosti, která ve všech
případech spadá do různých technických ale i přírodovědných směrů současně. Platné znění
také méně zohledňuje příslušnou praxi v daném oboru.
§ 33
Zachování současného znění zákona nepředpokládá dopad na státní ani ostatní veřejné
rozpočty.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Zachování současného znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), i) odst. 4 písm. g), h)
odst. 5 písm. b), odst. 7 a § 33 zákona nepředpokládá dopad na územní samosprávné celky.
Dopad na podnikatelské subjekty
Zachování současného znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), odst. 4 písm. g),
odst. 7 a § 33 zákona nepředpokládá výrazný dopad podnikatelské subjekty.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Současná situace může mít dopad na právnické osoby, které žádají ministerstvo
o autorizaci. Současná situace neumožňuje udělení autorizace tomu, kdo má jiné než
příslušné technické vzdělání, tedy např. technického, přírodovědného či jiného relevantního
zaměření a zároveň splňuje požadavky na odbornou praxi.
Sociální dopady
Zachováním současného znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), odst. 4 písm.
g), odst. 7 a § 33 zákona se nepředpokládají významné sociální dopady.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Současná situace neumožňuje udělení autorizace tomu, kdo má jiné než příslušné technické
vzdělání, tedy např. technického, přírodovědného či jiného relevantního zaměření a zároveň
splňuje požadavky na odbornou praxi.
Dopady na životní prostředí
Zachování současného znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), i) odst. 4 písm. g), h)
odst. 5 písm. b), odst. 7 a § 33 zákona nepředpokládá významné dopady na životní
prostředí.
b) Varianta 1
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
§ 32 odst. 1 písm. f) a odst. 7
Navrhovaná změna odstraňuje obsoletní úpravu, neboť zákon č. 383/2012 Sb., ve znění
zákona č. 257/2014 Sb. autorizaci pro ověřování emisí skleníkových plynů s účinností
od 1. ledna 2015 nadále nevyžaduje. Jedná se o formální změnu, proto lze předpokládat, že
navrhovaná varianta nebude mít významné dopady na státní ani ostatní veřejné rozpočty.
§ 32 odst. 3 písm. d)
Ustanovení § 32 odst. 3 písm. d) je upraveno tak, aby se vztahovalo na širší okruh
autorizací. Upravený text zákona tak lépe odpovídá žádostem pro jednorázové měření emisí
a měření úrovně znečištění. Jedná se o formální změnu, proto lze předpokládat, že
navrhovaná varianta nebude mít významné dopady na státní ani ostatní veřejné rozpočty.
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§ 32 odst. 3 písm. g) a 4 písm. g)
Navrhovaná změna odstraňuje ustanovení § 32 odst. 3 písm. g), která se jeví jako
nadbytečná. Jedná se o formální změnu, u které se nepředpokládá významný dopad na
státní ani ostatní veřejné rozpočty.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Navrhovaná varianta umožňuje udělení autorizace tomu, kdo má jiné než příslušné technické
vzdělání ale splňuje požadavky na dosažené vysokoškolské nebo střední vzdělání
zakončené maturitní zkouškou a odbornou praxi. Navrhovanou změnou dojde k vyřešení
problematické definice příslušného technického vzdělání při současném zachování
požadavků na odbornost. Tato skutečnost se může projevit ve větším počtu žádostí
o autorizaci, které vydává ministerstvo (v případě § 32 odst. 1 písm. g) po dohodě
s Ministerstvem zemědělství). Tato předpokládaná zvýšená administrativní zátěž
ministerstva na vydání rozhodnutí o autorizaci a činnost akreditační komise bude
kompenzována správními poplatky, které souvisejí s žádostí o autorizaci pro vykonání
jednotlivých činností dle § 32 odst. 1 zákona a vykonávána v rámci současné agendy bez
dodatečných požadavků na státní rozpočet. Výše správního poplatku v současné době činí
1 000 Kč. Celkovou výši administrativní zátěže a množství vybraných správních poplatků
nelze přesně vyčíslit. Počet žádostí se v současné době pohybuje přibližně v počtu sedmi za
rok v případě rozptylových studií, odborných posudků a měření emisí. V případě autorizace
k dohledu nad tepelným zpracováním odpadu a k měření úrovně znečištění se u každé
z nich počet žádostí pohybuje přibližně kolem dvou až tří za rok. Celková výše
administrativní zátěže a množství vybraných správních poplatků bude záležet
na předpokládaném nárůstu množství žádostí fyzických a právnických osob o autorizaci.
Výkon autorizovaných činností kontroluje a odebrání autorizace podle zákona navrhuje
ministerstvu Česká inspekce životního prostředí. Výkon autorizovaných činností
se navrhovanou variantou nemění, ale předpokládaný nárůst autorizovaných subjektů
s sebou přináší větší pravděpodobnost porušení povinností autorizovaných osob a tedy
administrativních nákladů na kontrolu výkonu autorizovaných činností a případného
navrhování odebrání autorizace ministerstvu. Na druhou stranu lze předpokládat,
že se zvýšená konkurence na trhu autorizovaných osob projeví pozitivně na kvalitě
vykonávaných činností dle § 32 odst. 1 zákona a dodržování povinností autorizovaných
osob. Celkově se však nepředpokládají významné dopady a dodatečné požadavky na
činnost ČIŽP.
§ 33
Navrhovaným zakotvením kompetencí ministerstva spravovat a provozovat veřejný
informační systém veřejné správy a vést a na internetu zveřejňovat seznam osob, jimž byla
udělena autorizace podle zákona o ochraně ovzduší, se nepředpokládá navýšení
administrativní zátěže ministerstva. Tato činnost je ministerstvem již vykonávána, nicméně
tato kompetence není zákonem ukotvena.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Navrhovaná změna § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), i) odst. 4 písm. g), h) odst. 5
písm. b), odst. 7 a § 33 zákona nepředpokládá výrazný dopad na územní samosprávné
celky.
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Dopad na podnikatelské subjekty
Navrhované znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), odst. 4 písm. g), odst. 7 a § 33
zákona nepředpokládá výrazný dopad podnikatelské subjekty.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Navrhovaná varianta změny minimálních kvalifikačních požadavků má potenciální pozitivní
dopad na právnické osoby, které žádají ministerstvo o autorizaci. Navrhovanou právní
úpravou dojde ke zpřístupnění výkonu autorizovaných činností širšímu spektru zájemců
o tuto činnost, kteří mohou být odborníky pro danou oblast, avšak jejich kvalifikační
předpoklady, zejména vystudovaný obor, zcela neodpovídají současným požadavkům
zákona. Navrhovaná změna tak oproti současnému stavu umožňuje udělení autorizace
tomu, kdo má jiné než příslušné technické vzdělání, tedy např. technického, přírodovědného
či jiného zaměření a zároveň splňuje požadavky na odbornou praxi.
Sociální dopady
Navrhovanou změnou znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), odst. 4 písm. g), odst.
7 a § 33 zákona se nepředpokládají významné sociální dopady.
§ 32 odst. 3 písm. i) odst. 4 písm. h) a odst. 5 písm. b)
Navrhovaná varianta změny minimálních kvalifikačních požadavků má potenciální pozitivní
dopad na fyzické osoby, které žádají ministerstvo o autorizaci. Navrhovanou právní úpravou
dojde ke zpřístupnění výkonu autorizovaných činností širšímu spektru zájemců o tuto
činnost, kteří mohou být odborníky pro danou oblast, avšak jejich kvalifikační předpoklady,
zejména vystudovaný obor, zcela neodpovídají současným požadavkům zákona.
Navrhovaná změna tak oproti současnému stavu umožňuje udělení autorizace tomu, kdo má
jiné než příslušné technické vzdělání, tedy např. technického, přírodovědného či jiného
relevantního zaměření a zároveň splňuje požadavky na odbornou praxi. Očekává se, že
navrhovaná úprava umožní podání žádosti o vydání autorizace např. absolventům
přírodovědeckých fakult a fakult životního prostředí Univerzity Karlovy, Masarykovy
univerzity, Univerzity Palackého, ČZÚ a jiných. V případě odborných posudků se jedná
kromě těchto uvedených také např. o stavební, strojní, zemědělské či jiné průmyslové školy,
v závislosti na okruhu stacionárních zdrojů, pro něž budou posudky zpracovávány.
Dopady na životní prostředí
Navrhovaná změna znění § 32 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. d), g), i) odst. 4 písm. g), h)
odst. 5 písm. b), odst. 7 a § 33 zákona nepředpokládá významné dopady na životní
prostředí.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 12: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
-

Zákon obsahuje
obsoletní úpravu

****

Požadavek na
vzdělání příslušného
technického směru
může být
neopodstatněný

***

Podnikatelské subjekty

Varianta 0

současný stav Zachování
současného znění
zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně
ovzduší

Neumožnění udělení
autorizace právnické
osobě, kterámá jiné
než příslušné
technické vzdělání

-

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
-

Sociální dopady
Neumožnění udělení
autorizace tomu, kdo
má jiné než příslušné
technické vzdělání

-

Životní prostředí
-

-
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***

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Odstranění obsoletní
právní úpravy

Zákon lépe odpovídá
požadavkům pro
jednorázové měření
emisí a měření
úrovně znečištění
Vyjasnění podmínek
pro udělení
autorizace tomu, kdo
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

Varianta 1

Zvýšení vybraných
správních poplatků,
Změna znění § 32 které souvisejí s
odst. 1 písm. f), odst. žádostí FO a PO o
3 písm. d), g), i) odst. autorizaci
4 písm. g), h) odst. 5
písm. b) a odst. 7
zákona č. 201/2012
Zvýšené konkurence
Sb., o ochraně
na trhu
ovzduší
autorizovaných osob

***

Zvýšená
administrativní zátěž
ministerstva a
akreditační komise
na vydání rozhodnutí
o autorizaci

**

**

Zvýšení
administrativních
nákladů ČIŽP na
kontrolu výkonu
autorizovaných
činností

*

***

Zakotvení
kompetencní
ministerstva vést a
zveřejňovat seznam
autorizovaných osob

-

***

**

Podnikatelské subjekty
Umožnění udělení
autorizace PO, která
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

***

-

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
-

Sociální dopady

Umožnění udělení
autorizace FO, která
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

-

Životní prostředí
-

-

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhovaná varianta zahrnuje legislativně technické úpravy zákona, jejichž implementací se
předpokládá zejména zpřesnění některých ustanovení zákona a doplnění několika
souvisejících změn v návaznosti na navrhovanou novelu.
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Vyjmenované stacionární zdroje (příloha č. 2)
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Příloha č. 2 zákona slouží pro určování typů stacionárních zdrojů, pro něž vznikají některé
zákonem stanovené povinnosti.
Dosavadní praxe aplikace zákona zejména ukázala, že:
u některých činností chybí spodní kapacitní prahy;
některé činnosti nejsou definované úplně přesně nebo se na ně uplatňují zavádějící
názvy kapitol;
u některých činností chybí údaj o tom, že se jedná o projektované parametry, což
ztěžuje aplikaci sčítacích pravidel v § 4 zákona;
zcela chybí kategorie, do které by bylo možné zařadit nepřímé procesní ohřevy (kde
nedochází ke kontaktu spalin s ohřívaným materiálem).
Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
V typizaci zdrojů vyjmenovaných v platné právní úpravě v příloze č. 2 zákona byly
identifikovány věcné problémy, na které navrhovaná novelizace zákona na základě
praktických podnětů dotčených subjektů reaguje.
Identifikace dotčených subjektů
a)
b)
c)
d)
e)

Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
krajské úřady,
obce s rozšířenou působností,
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
dotčené vyjmenované stacionární zdroje dle přílohy č. 2 zákona:
- Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektové kapacitě
10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu ročně;
- Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků
z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC
včetně za rok;
- Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě
větší než 50 kg za den;
- Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW;
- Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, s výjimkou výroby
syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové
projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší;
- Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková projektovaná
zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší;
- Zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat.

Popis cílového stavu
Cílovým stavem novely přílohy č. 2 je odstranění věcných praktických nedostatků
a problémů, které současná příloha č. 2 obsahuje.
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Zhodnocení rizika
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu vyplývá zejména z neodstranění
některých nedostatků praktické aplikace dotčených ustanovení a přílohy č. 2 zákona:
u některých činností chybí spodní kapacitní prahy;
některé činnosti nejsou definované úplně přesně nebo se na ně uplatňují zavádějící
názvy kapitol;
u některých činností chybí údaj o tom, že se jedná o projektované parametry, což
ztěžuje aplikaci sčítacích pravidel v § 4 zákona;
zcela chybí kategorie, do které by bylo možné zařadit nepřímé procesní ohřevy (kde
nedochází ke kontaktu spalin s ohřívaným materiálem).
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného znění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Varianta 1
Navrhnutá varianta zahrnuje revizi přílohy č. 2 zákona. Předložená úprava obsahuje některé
změny formálního charakteru a několik věcných úprav, které vyplynuly z připomínek
dotčených subjektů.

Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
V Příloze č. 2 nadále přetrvávají některá ustanovení, která v některých případech představují
komplikace při jejich aplikaci. Jedná se zejména o:
u některých činností chybí spodní kapacitní prahy;
některé činnosti nejsou definované úplně přesně nebo se na ně uplatňují zavádějící
názvy kapitol;
u některých činností chybí údaj o tom, že se jedná o projektované parametry, což
ztěžuje aplikaci sčítacích pravidel v § 4 zákona;
zcela chybí kategorie, do které by bylo možné zařadit nepřímé procesní ohřevy (kde
nedochází ke kontaktu spalin s ohřívaným materiálem).
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Zachováním současného znění přílohy č. 2 zákona se nepředpokládá významný dopad
na územní samosprávné celky.
Dopad na podnikatelské subjekty
Zachováním současného stavu se nepředpokládají významné dopady na podnikatelské
subjekty.
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Sociální dopady
Zachováním současného stavu se nepředpokládají významné sociální dopady.
Dopady na životní prostředí
Zachováním současného stavu lze předpokládat zachování formálních i věcných nedostatků,
které mohou negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.
b) Varianta 1
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Dochází k revizi přílohy č. 2 k zákonu. Navržená úprava obsahuje některé změny formálního
charakteru a několik věcných úprav. Navrhovaná změna odstraňuje a upřesňuje několik
ustanovení, která by měla zvýšit aplikovatelnost zákona a zefektivnit rozhodovací činnost
dotčených orgánů. Dle konzultací s odborem ochrany ovzduší ministerstva nebude mít
navrhovaná změna dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
Dodatečný dopad na územně samosprávné celky se předpokládá v případě, pokud by byl
dotčený zdroj navrhovanou změnou nově zahrnut do přílohy č. 2 a musel tak mít např.
povolení provozu vydané krajským úřadem a dodržovat zákonné povinnosti dle § 17 odst. 1
a odst. 3 a další povinností dle zákona. Na druhou stranu dochází ke snížení
administrativních nákladů, jelikož dochází i k zařazení některých zdrojů mezi nevyjmenované
zdroje a reflektování věcných připomínek z praxe dotčených územně samosprávných celků.
Zvýšení nebo snížení administrativních nákladů tak není možné přesně odhadnout a bude
záležet na počtu dotčených subjektů. Dle konzultací by však navrhovaná změna neměla mít
významné celkové dopady na územní samosprávné celky a vést k dodatečným finančním
požadavkům na činnost územních samosprávných celků.
Dopad na podnikatelské subjekty
Dopad na změnu administrativních nákladů provozovatele dotčeného zdroje se předpokládá
v případě, pokud by byl dotčený zdroj navrhovanou změnou nově zahrnut do přílohy č. 2
a musel tak mít např. povolení provozu vydané krajským úřadem a splňovat další zákonné
povinnosti dle § 17 odst. 1 a odst. 3 a další povinnosti dle zákona.
Zvýšení nebo snížení nákladů není možné přesně odhadnout a bude záležet na počtu
dotčených subjektů. Dle konzultací s odborem ochrany ovzduší by však navrhovaná změna
neměla mít významné celkové dopady na podnikatelské subjekty.
Sociální dopady
Navrhovaná varianta 1 nepředpokládá sociální dopady.
Dopady na životní prostředí
Lze předpokládat zlepšení aplikovatelnosti a typizace zdrojů dle přílohy č. 2 zákona.
Reflektování praktických připomínek a formální i věcná úprava dotčené přílohy předpokládá
pozitivní vliv na ochranu ovzduší zejména v případech, kdy budou nově regulovány zdroje,
které se jeví jako emisně významné.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 13: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
V příloze č. 2 nadále
přetrvávají
ustanovení, která v
některých případech
představují
komplikace při jejich
aplikaci

-

Varianta 0

současný stav Zachování
současného znění
Přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší

***

Podnikatelské subjekty
Administrativní
náklady
provozovatelů tváření
a jiného zpracování
plastů

-

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
-

Sociální dopady

-

Životní prostředí

-

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Odstranění a
upřesnění
ustanovení - zvýšení
aplikovatelnosti
zákona a zefektivnění
rozhodovací činnosti

***

-

Podnikatelské subjekty

Varianta 1

Snížené náklady pro
Zvýšené náklady pro
provozovatele
provozovatele
stacionárních
stacionárních
***
zařízení vyjmutí
zařízení nově
zařazených do
Navrhnutá varianta některých zdrojů z
přílohy č. 2 zákona
přílohy č. 2 zákona
zahrnuje revizi
Přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., o
Územní samosprávné celky (obce, kraje)
ochraně ovzduší
Změna
Změna
administrativních
administrativních
nákladů - vyjmutí
**
nákladů - zahrnutí
některých zdrojů z
nových zdrojů do
přílohy č. 2 zákona
přílohy č. 2 zákona
Sociální dopady
-

Životní prostředí

Pozitivní vliv na
kvalitu ovzduší díky
nově regulovaným
***
emisně významným
zdrojům
- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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-

****

***

Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhovaná varianta zahrnuje legislativně technické úpravy zákona, jejichž implementací
se předpokládá zejména zpřesnění některých ustanovení zákona a doplnění několika
souvisejících změn v návaznosti na navrhovanou novelu. Legislativně technické úpravy
dotčených ustanovení se předpokládá zajištění větší právní jistoty dotčených subjektů
i subjektů ochrany ovzduší a zlepšení kvality ovzduší.
Ostatní legislativně technické úpravy
Důvod předložení a cíle
Definice problému
Jedná se o provedení formálních změn upřesňujících a doplňujících znění některých
ustanovení souvisejících s předkládanou novelou a dále související změny technického rázu.
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
V praxi se objevily výkladové pochybnosti, a to zejména ohledně postupu v případech, kdy
celkový tepelný příkon nebo projektovaná kapacita u stacionárních zdrojů nezahrnutých
do přílohy č. 2, přesáhne hranici pro zařazení do přílohy č. 2 zákona. V odst. 7 zákona
se doplňují pravidla pro sčítání celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích
stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší, která jsou zásadní z hlediska plnění zákonných povinností jejich
provozovatelů, stanovení emisních limitů a dalších technických podmínek provozu. Sčítací
pravidla jsou určující pro zařazení zdroje do přílohy č. 2 k zákonu – Vyjmenované stacionární
zdroje. Sčítací pravidla uvedená v odstavci 7 zákona, zásadní pro účely zařazení zdroje
do přílohy č. 2 k zákonu, se nepoužijí v případech vymezených v odst. 8 zákona.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
V praxi se ukazuje jako nepotřebné provádět v jeden rok ověření i kalibraci kontinuálního
měření emisí, protože kalibrace je rozsáhlejší zkouškou, při které se znovu nastavuje
kalibrační funkce.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zmocnění ministerstva pro vydání vyhlášky, která stanoví strukturu emisní inventury,
metodiku jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce, se navrhuje zrušit.
Důvodem pro zakotvení zmocnění v zákoně byla snaha naplnit ustanovení čl. 7 odst. 2
přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23. října 2001
o národních emisních stropech (směrnice o národních emisních stropech) pro některé látky
znečisťující ovzduší. Příloha č. III směrnice vyžaduje, aby členské státy zavedly emisní
inventury a prognózy za použití metod dohodnutých podle úmluvy EHK OSN o dálkovém
znečištění ovzduší přesahujícím hranice států a žádá, aby se při přípravě uvedených
inventur a prognóz použil společný návod EMEP (Program spolupráce při monitorování
a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě). Úmluva
o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států byla sjednána v roce 1979
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a patří k významným nástrojům prevence přenosu znečišťování ovzduší na velké
vzdálenosti. Úmluva má rámcový charakter, smluvní omezování znečišťování ovzduší je
realizováno prostřednictvím protokolů. Transpozice Přílohy č. III směrnice o národních
emisních stropech je prostřednictvím úmluvy fakticky zajištěna, jelikož je ČR vázána při
přípravě emisních inventur a projekcí čl. 7 bodem 1 protokolu o omezení acidifikace,
eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě EHK OSN o omezování znečišťování ovzduší
přesahujícím hranice států (CLRTAP), který pro ČR vstoupil v platnost dne 17. května 2005
a byl publikován ve sbírce mezinárodních smluv sdělením č. 81/2010 Sb.m.s. Rozhodnutí
řídícího výboru Úmluvy, které v současné době definuje metodiku přípravy emisních inventur
a projekcí a odkazuje na podrobnější metodiku přijatou rozhodnutím řídícího výboru
programu EMEP, bylo přijato 13. prosince 2013 jako rozhodnutí pod číslem 2013/14.
Vzhledem ke statutu protokolu jakožto mezinárodní smlouvy tzv. prezidentského typu je toto
rozhodnutí pro ČR plně závazné. Příprava a vydání vyhlášky ministerstva, kterou se stanoví
struktura emisní inventury, metodika jejího provádění a metodika provádění emisní projekce
představuje nadbytečnou administrativní zátěž ministerstva. K naplnění záměru zákonodárce
může dojít i bez vydání nové vyhlášky, protože ČHMÚ bude postupovat při provádění emisní
inventury a provádění emisní projekce podle metodiky schválené v rámci Úmluvy
o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států rozhodnutím řídícího výboru
programu EMEP.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
K odst. 1:
U odstavce 1 se jedná o zpřesňující úpravu týkající se rozhodnutí o kvalifikaci typu
stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud nebyla na území České
republiky provozována. Dosavadní znění představuje interpretační nejasnost z pohledu
vazby rozhodnutí na přílohu č. 2 zákona. Chybí zcela jasná definice toho, zda má mít
provozovatel zdroje o kterém je rozhodováno, stejné povinnosti jako provozovatel zdroje,
uvedeného v příloze č. 2 nebo nikoli.
K odst. 3:
V prvé řadě jde o formulační upřesnění pro případy vydávání závazného stanoviska, kdy
stanovisko bude vydáváno k umístění, povolení a změně stavby stacionárního zdroje.
Použitý termín ke stavbě ve stávajícím ustanovení je zde zavádějící.
U druhé věty doplněné do odstavce 3 se jedná o zúžení okruhu případů, kdy je nezbytné
vydat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Platná právní
úprava požaduje závazné stanovisko jak k územnímu a stavebnímu řízení, tak ke
kolaudačnímu souhlasu u všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nejsou
uvedeny v příloze č. 2 zákona. Závazné stanovisko je vydáváno vždy, probíhá-li některé
z výše jmenovaných řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu.
Pokud jde o domovní čistírny odpadních vod, navrhuje se, že by se závazná stanoviska
orgánu ochrany ovzduší k této fázi řízení dle stavebního zákona k těmto zdrojům
nevyžadovala, jelikož se jedná o zdroje menšího významu (nezařazené do přílohy č. 2),
splňující požadavky na výrobky, je obvykle závazné stanoviska pro tyto zdroje umístěné
v domácnosti vydáno bez jakýchkoli podmínek. Vzhledem k účelu tohoto ustanovení nemá
vydání závazného stanoviska praktický význam, a proto navrhujeme snížení zbytečné
administrativní zátěže jak pro obce s rozšířenou působností, tak i pro občany. Navržené
změny vyplývají z četných připomínek, požadavků a dotazů od dotčených obecních úřadů
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s rozšířenou působností, které se cítí být touto agendou zbytečně zatěžováni, aniž by
současně měla průkazný pozitivní dopad na ochranu ovzduší.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Změna je v souladu s ustanovením přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve které nejsou pro záložní zdroje spadající pod kódy 1.2. a 1.3. v příloze
č. 2 k zákonu stanoveny specifické emisní limity. Tyto zdroje nesmí být provozovány déle
než 300 hodin ročně, přičemž většina z nich je provozována maximálně jednotky nebo nízké
desítky hodin za rok, spalují paliva, která musí splňovat určité jasně definované parametry,
a nepředstavují významný zdroj znečišťování ovzduší. Tyto záložní zdroje uvedené pod kódy
1.2. a 1.3. jsou typizovanými zařízeními s jasně definovanými součástmi technologického
celku. Odborný posudek a rozptylová studie pro takovéto stacionární zdroje předkládané
v řízení o povolení provozu takovýchto zdrojů tudíž neobsahují nové a zásadní informace
nezbytné k posouzení těchto zdrojů správním orgánem.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
S ohledem na stávající praxi se jeví jako vhodné stanovit v zákoně kompetenci orgánu
ochrany ovzduší ke stanovení podmínek v závazném stanovisku a dále také v povolení
provozu podmínky pro zkušební provoz, protože zdroj často není schopen plnit v době
zkušebního provozu závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, např. emisní limity.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou
se mění směrnice Rady 1999/32/ES, stanovuje maximálně možný obsah síry v lodních
palivech. Ze zákona musí vyplývat mimo povinnost uvádět na trh lodní paliva splňující
požadavky na kvalitu paliv dle platné vyhlášky č. 302/2012 Sb., (§ 16 odst. 1) i povinnost
používání těchto paliv na příslušných plavidlech vnitrozemské nebo námořní plavby. Dosud
taková povinnost stanovena v zákoně není, i když požadavky na kvalitu lodních paliv jsou již
v prováděcích předpisech k zákonu obsaženy.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
V případě změny § 17 odst. 1 se jedná o upřesnění textu a v případě § 17 odst. písm. d) se
jedná o odstranění obsolentního ustanovení, které je řešeno jiným zákonem. Dosavadní
znění dávalo smysl jen pro určité stacionární zdroje, které jsou technologicky velmi
kompaktní (zejména spalovací zdroje) a pojem „výrobce“ na ně lze snadno aplikovat.
V případě stacionárních zdrojů, které jsou technicky komplexnější, pojem „výrobce“ ztrácí
význam. Úprava stávajícího znění ustanovení § 17 odst. 3 písm. e), f) a g) přehledně
a přesněji zajišťuje transpozici ustanovení Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Tento článek je zaměřen především
na rozhodující stavy technologie, které určují a kterými je posuzována řádná regulace
množství emitovaných znečišťujících látek a tímto je rovněž zajišťováno plnění stanovených
emisních limitů. Úprava provedená pod písm. e) a f) zdůrazňuje přímou vazbu účinnosti
ustanovení na dostatečné snižování emisí (znečišťování ovzduší) sledováním provozu
zařízení na snižování emisí s nutností poskytování informací o nežádoucích stavech provozu
zdrojů příslušným dozorujícím orgánům. S tímto souvisí význam řádně zpracovaného
a plněného provozního řádu. Úprava provedená pod písm. g) udává jasně definovaný postup
pro vyhodnocování stavů, za kterých byla na zdroji zjištěna špatná funkce čistícího zařízení.
S tímto vyhodnocením pak souvisí hlavní nástroj transponovaného článku směrnice, a to
zastavení provozu zdroje při překročení 120 hodin provozu zdroje bez funkčního čistícího
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zařízení, s respektováním vzniku možných stavů ohrožujících nutnou dodávku energie nebo
navýšení emisí. V případě změny znění písmene i) se jedná o upřesnění textu.
Doplnění § 17 odst. 3 písm. c) je provedeno na základě připomínky Ministerstva obrany, kdy
povinnost ohlašování provozní evidence je vhodné nevztahovat na provozovatele
stacionárních zdrojů umístěných ve vojenských objektech. Jedná se o zdroje znečišťování
ovzduší v objektech spadajících do působnosti zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tedy objekty důležité pro obranu státu),
z nichž některá tzv. režimová pracoviště podléhají režimu utajení dle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Zdroje
v převážné většině nepřesahují tepelný příkon 5 MW a jsou z velké části plynofikovány.
Jejich vliv na znečišťování ovzduší je tedy zanedbatelný.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Podle § 17 odst. 1 písm. h) je každý provozovatel stacionárního zdroje povinen zajistit si
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu
a údržbě (odborně způsobilá osoba), provedení kontroly technického stavu a provozu
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. Na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností je provozovatel
povinen předložit doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou
potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a se zákonem o ochraně ovzduší. Tato povinnost je v zákoně č. 201/2012 Sb.
upravena od 1. září 2012, nicméně dle přechodného ustanovení v § 41 odst. 15 musí být
první kontrola provedena nejpozději do 31. prosince 2016. Dle poznatků praxe je třeba
specifikovat náležitosti dokladu o kontrole.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
V § 18 se ve slovním spojení „barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel“
přehazuje slovosled: „výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy a laky“. Je tomu tak
z důvodu, aby nevznikala domněnka, že se dané znění zákona týká jen oprav nátěru
silničních vozidel, ale že se to týká i barev a laků určených pro budovy, jejich vybavení
a příslušenství a s nimi spojené konstrukce.
Od platnosti směrnice EP a Rady 2004/42/ES ze dne 21. 4. 2004, o omezování těkavých
organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách
a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES, platí zákaz
uvádění na trh vybraných výrobků, které nesplňují předepsané podmínky v prováděcím
právním předpisu o obsahu organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin
ve výrobku pro opravy nátěru silničních vozidel, barvě nebo laku (tzv. nadlimitní výrobky).
Povinnost plnit předepsané podmínky je osvobozena u nadlimitních výrobků, které jsou
prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1. až 9.24. V zákonu je popisován pouze
prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě těchto výrobků, ale chybí zde přímý
zákaz tyto výrobky používat. Zákaz používání nadlimitních výrobků mimo zdroje kódu 9.1. až
9.24. sice ze zákona vyplývá, ale kvůli absenci tohoto ustanovení je možná existence
černého trhu s těmito výrobky, jelikož neexistuje ani správní delikt právnické nebo podnikající
fyzické osoby ohledně používání nadlimitních výrobků mimo zdroje kódu 9.1. až 9.24. a není
tedy možné za něj uložit pokutu. Na tuto skutečnost již několik let vytrvale upozorňují osoby,
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které se nepokoušejí žádným způsobem obcházet tato ustanovení. V analogických
případech, kterými jsou například nařízení EP a Rady zakazující uvádění na trh některých
výrobků a zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny nebo látkami poškozujícími ozonovou
vrstvu, jsou tyto zákazy uvádění na trh vždy doprovázeny zákazy použití, což zde chybělo.
Současně návrh počítá s doplněním požadavků na evidenci tak, aby bylo možné ověřit
plnění povinnosti podle § 18 odst. 2 zákona.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Cílem úpravy je částečná implementace Víceletého programu podpory dalšího uplatnění
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 (dále jen „Víceletý program 2“), který
vypracovalo Ministerstvo zemědělství a který byl schválen vládou dne 6. srpna 2014
usnesením vlády č. 655.
Čistá biopaliva a vysokoprocentní biopaliva je možné dle odst. 5 článku 16 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny daňově zvýhodnit pouze na
základě víceletých programů schválených Evropskou komisí. Z tohoto důvodu dne 17. října
2014 zaslala Česká republika Víceletý program 2 Evropské komisi ke schválení (notifikaci).
Evropská komise v průběhu notifikačního řízení informovala Českou republiku, že Víceletý
program 2 bude posuzován podle nových podmínek stanovených v Pokynech pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (2014/C 200/01),
které jsou závazné pro všechny státní podpory od 1. ledna 2016.
Článek 114 Pokynů uvádí, že pokud je podpora poskytnuta na biopaliva, která podléhají
povinnosti dodávky nebo přimíchání, bude mít Komise navíc za to, že podpora nezvyšuje
úroveň ochrany životního prostředí, a že ji proto nelze považovat za slučitelnou s vnitřním
trhem. Výjimkou jsou případy, kdy členský stát může prokázat, že podpora je omezena na
udržitelná biopaliva, která jsou příliš drahá na to, aby byla na trh uváděna pouze za účelem
dodávky nebo přimíchání.
Evropská komise na základě tohoto článku podmínila schválení Víceletého programu 2
odstraněním možnosti zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního
podílu biopaliv dle § 19 odst. 1. Česká republika tento požadavek akceptovala.
Evropská komise dne 12. srpna 2015 vydala rozhodnutí C(2015) 5632 ve věci Státní
podpory SA.39654 (2015/NN) Víceletá podpora biopaliv v dopravě.
V části 2.9 (Připomínky a závazky členského státu) rozhodnutí se Česká republika zavazuje,
že přijme opatření, které zajistí, že čistá a vysokoprocentní biopaliva nebude možné
zohlednit do plnění minimálního podílu biopaliv dle § 19 odst. 1 zákona.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
S ohledem na ostatní body navrhované novelizace zákona včetně zakotvení některých
nových povinností dotčených subjektů a formulačních změn je nutné provést úpravu § 23
a § 25.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Evropská komise zahájila 2. září 2014 šetření v rámci tzv. systému EU Pilot č. 6200/14/ENVI
ve věci provedení směrnice 2008/50/ES, v kterém mj. upozornila na nesoulad české právní
úpravy se směrnicí v několika bodech. Evropská komise upozornila mimo jiné na neúplné
provedení transpozice směrnice ve vztahu k znečištění ovzduší přesahující hranice států
(článek 25 odst. 1 a 3 směrnice 2008/50/ES) a ustanovení ohledně informování veřejnosti
(příloha XVI bod 4 písm. b), d) a e) směrnice 2008/50/ES).
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Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Dle současně platného znění zákona se výjimka z omezení provozu v nízkoemisních zónách
vztahuje pouze na historická vozidla, která jsou zapsána v registru historických a sportovních
vozidel podle § 79a zákona č. 56/2001 Sb. jako historická vozidla s tzv. zelenou veteránskou
poznávací značkou. Historická vozidla s tzv. bílou poznávací značkou jsou tak
znevýhodněna. Pokud by však majitel historického vozidla s bílou poznávací značkou chtěl
vozidlo převést z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel,
musel by odevzdat technický průkaz vozidla, který je u historických vozidel velmi cenný.
V příloze č. 8 písm. h) se dále navrhuje zpřesnění, které postaví najisto, že výjimka
z pravidel provozu ve vyhlášené nízkoemisní zóně se bude ze zákona vztahovat pouze
na vozidla, která doručují zásilky na základě poštovní licence udělené dle zákona
č. 221/2012 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění pozdějších předpisů. Návrh reaguje na identifikované potenciální riziko
zneužití výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách provozovateli poštovních
služeb, kteří nejsou držiteli poštovní licence a nemají tak tzv. poštovní povinnost. Možnost
podnikat v oblasti poštovních služeb je zákonem č. 221/2012 Sb. o poštovních službách
regulována velmi mírně a hrozí riziko, že by výjimka mohla být zneužita pro neomezený
vjezd do nízkoemisní zóny i pro vozidla, pro které se tato výjimka jeví z hlediska cíle zákona
jako neodůvodnitelná.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Jedním z hlavních důvodů novelizace je uvedení současné podoby přílohy č. 10 zákona do
souladu s prováděcími nařízeními ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou
energie, a to konkrétně nařízením Komise 813/2013 (pokud jde o požadavky na zařízení
spalující zemní plyn) a nařízením Komise 2015/1189, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na
tuhá paliva. Jelikož požadavky národní legislativy nemohou jít nad rámec těchto nařízení, je
účinnost příslušných částí přílohy č. 10 omezena daty vstupů v platnost těchto nařízení.
Dalším důvodem k novelizaci je v návaznosti na přijaté nařízení komise 2015/1189, kterým
se od 1. 1. 2020 stanoví relativně přísné požadavky na uvádění na trh pro kotle na pevná
paliva, zamezit, aby při naplňování požadavku § 17 odst. 1 písm. g) zákona, který
předpokládá, že bude do roku 2022 (s ohledem na § 41 odst. 16 zákona) vyřazeno z provozu
velké množství stávajících kotlů na pevná paliva, byly tyto kotle ve větší míře nahrazovány
emisně nevyhovujícími topidly na pevná paliva. Proto MŽP v rámci Národního programu
snižování emisí navrhlo, aby byl urychlen vstup v platnost požadavků jiného prováděcího
nařízení ke směrnici o ekodesignu, a to nařízení Komise (EU) 2015/1185, kterým se provádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. Třetím důvodem úprav je naplnění připomínky
Hospodářské komory ČR vznesené v rámci mezirezortního připomínkového řízení k této
novele zákona o ochraně ovzduší, jejímž obsahem je urychlení omezení, které je v současné
době stanoveno s platností od 1. 1. 2018. Nově by toto ustanovení, které omezuje uvádění
na trh kotlů na pevná paliva 3. třídy emisí podle technické normy ČSN EN 303-5 vstoupilo v
platnost o rok dříve, tedy k 1. 1. 2017.
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Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Sčítací pravidla jsou určující pro zařazení zdroje do přílohy č. 2 k zákonu – Vyjmenované
stacionární zdroje. Zákon o ochraně ovzduší v § 4 odst. 7 stanoví, že jmenovité tepelné
příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných stacionárních
zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení celkového jmenovitého příkonu nebo
celkové projektované kapacity, které jsou rozhodné pro stanovení a plnění povinností
vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší a z emisní vyhlášky, sčítají, jestliže jsou
kumulativně splněny následující tři podmínky:
a) jedná se o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2,
b) zdroje jsou umístěny ve stejné provozovně,
c) u zdrojů dochází, nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet,
ke znečišťování společným komínem bez ohledu na počet komínových průduchů
nebo společným výduchem.
Pravidla jsou zákonem upravena pro zdroje vyjmenované v příloze č. 2 s tím, že se obdobně
postupuje také v případě stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona. U zdrojů
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší neuvedených se tedy pravidla použijí obdobně (tedy
sčítají se jmenovité tepelné příkony kotlů s kotli apod.). Pokud by u zdrojů došlo, sečtením
jejich příkonů nebo kapacit, k dosažení prahové hodnoty uvedené v příloze č. 2 k zákonu,
je na zdroje s ohledem na koncepci přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší nahlíženo jako
na stacionární zdroje uvedené v této příloze. Dále se nesčítají celkové jmenovité tepelné
příkony nebo projektované kapacity stacionárních zdrojů, které před aplikací sčítacích
pravidel nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu, dohromady s celkovými jmenovitými příkony
nebo projektovanými kapacitami stacionárních zdrojů, které jsou i před aplikací sčítacích
pravidel vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Sčítací pravidla uvedená
v § 4 odst. 7 zákona se obecně nepoužijí v případech vymezených v § 4 odst. 8 zákona.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Kontinuální měření provádí provozovatel stacionárního zdroje, který zjišťuje úroveň emisí
a provozní parametry uvedené v příloze č. 4 zákona. Ověření správnosti výsledků
kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným
autorizovanou osobou jednou za kalendářní rok, přičemž každé 3 kalendářní roky
provozovatel zajistí kalibraci kontinuálního měření.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zejména za účelem vytváření národních, regionálních a místních politik v oblasti ochrany
vnějšího ovzduší jsou shromažďovány výsledky posuzování a hodnocení úrovní znečištění
ovzduší v informačním systému kvality ovzduší. Vedení informačního systému kvality
ovzduší zajišťuje ministerstvo, pro které tuto činnost provádí Český hydrometeorologický
ústav, který provádí i posuzování úrovní znečištění (měřením a modelováním) a také jejich
hodnocení. Emisní inventura spočívá ve zjišťování celkového množství znečišťujících látek,
které byly v předchozím kalendářním roce vneseny do ovzduší. Emisní projekcí se rozumí
odhad vývoje množství znečišťujících látek, které budou vneseny do ovzduší v dalších
kalendářních letech. § 7 odst. 3 zákona obsahuje zmocnění ministerstva k vydání
prováděcího právního předpisu, který stanoví strukturu a metodiku provádění emisní
inventury a emisní projekce a poměr částic PM10 a PM2,5 vůči celkovým tuhým znečišťujícím
látkám v emisích. Prováděcí právní předpis dosud nebyl ministerstvem vydán. ČHMÚ dnes
postupuje při provádění emisní inventury a emisních projekcí podle metodiky schválené
v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států rozhodnutím
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řídícího výboru programu EMEP (Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování
dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě).
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
K odst. 1:
Ministerstvo vydává podle ust. § 11 odst. 1 písm. c) zákona rozhodnutí o kvalifikaci typu
stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud nebyla na území České
republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje závazné stanovisko a povolení podle
ust. § 11 odstavce 2 písm. b) až d) zákona a stanoví se jím pouze:
1. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie, případně
pro jaké znečišťující látky,
2. zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační opatření,
3. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako součást
povolení provozu,
4. emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný
typ zdroje.
Dosavadní znění odstavce 1 představuje značnou interpretační nejasnost z pohledu aplikace
ustanovení odkazujících na přílohu č. 2 při rozhodování. Chybí zcela jasná definice toho, zda
má mít provozovatel zdroje o kterém je rozhodováno, stejné povinnosti jako provozovatel
zdroje, uvedeného v příloze č. 2 nebo nikoli.
K odst. 3:
Zákon v § 11 odst. 3 stavuje, že obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné
stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu
z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
Smyslem tohoto ustanovení je především to, aby obecní úřad s rozšířenou působností měl
možnost spolurozhodování o umisťování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů na území
své působnosti.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Pro záložní zdroje spadající pod kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 zákona nejsou stanoveny
specifické emisní limity v příloze č. 2 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší. Dle platné právní úpravy se tak na spalovací stacionární zdroje, které
slouží jako záložní zdroj energie, označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 zákonu o celkovém
jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW spalující plynné a/nebo kapalné palivo, vztahuje
povinnost předložit k řízení o vydání závazného stanoviska podle ust. § 11 odstavce 2 písm.
b) a c) zákona odborný posudek a rozptylovou studii podle § 11 odst. 8 a 9.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
V současně platném znění zákona není jasně vymezena kompetence orgánu ochrany
ovzduší ke stanovení podmínek v závazném stanovisku a dále také v povolení provozu
oprávnění stanovovat podmínky pro zkušební provoz, které mohou být odlišné od podmínek
uvedených v povolení provozu stacionárního zdroje.
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§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Současné znění zákona neobsahuje povinnosti provozovatele plavidla používat k pohonu
plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím
právním předpisem.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
§ 17 odst. 1 zákona určuje povinnost provozovatele stacionárního zdroje 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 a výrobcem. Dosavadní znění odstavce 1 dává smysl jen
pro určité stacionární zdroje, které jsou technologicky velmi kompaktní (zejména spalovací
zdroje) a pojem „výrobce“ na ně lze snadno aplikovat. V případě stacionárních zdrojů, které
jsou technicky komplexnější, pojem „výrobce“ ztrácí význam.
§ 17 odst. 3 zákona další povinnosti provozovatele stacionárního zdroje uvedeného v příloze
č. 2 zákona, kromě povinností uvedených v odstavci 1. Dle písm. e), f) a g) je provozovatel
povinen bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy
ohrožující kvalitu ovzduší; nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu a ČIŽP
o výskytu stavu ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění; v souladu s provozním řádem
bezodkladně omezit provoz nebo odstavit stacionární zdroj v případě jeho odchylky
od normálního provozu v důsledku technické závady, při které nemohou být dodrženy
podmínky provozu a kterou není možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; u spalovacích
stacionárních zdrojů nesmí během 12 měsíců tato doba kumulativně překročit 120 hodin;
povinnost odstavení neplatí pro stacionární zdroj, jehož odstavení by vedlo k vyšší úrovni
znečištění, než kterou by způsobil jeho další provoz nebo pokud by v důsledku přerušení
dodávek tepelné energie bylo ohroženo lidské zdraví; ustanovení jiných právních předpisů
tímto nejsou dotčena); provozovatel je povinen informovat krajský úřad a ČIŽP o této
technické závadě nejpozději do 48 hodin od jejího vzniku. Stávající znění ustanovení §17
odst. 3 písm. e), f) a g) nezajišťuje transpozici ustanovení Článku 37 směrnice 2010/75/EU
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
§ 17 odst. 3 písm. i) zákona stanoví povinnost provozovatele stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat výsledky
jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly po dobu 5 let v rozsahu
a formě stanovené prováděcím právním předpisem, pokud se jedná o stacionární zdroj
uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zákon v § 17 odst. 1 písm. h) stanovuje povinnost provozovatele 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 zdroje, zajistit si jednou za dva
kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby provedení kontroly technického
stavu a provozu tohoto stacionárního zdroje. Doklad o provedení kontroly je provozovatel
povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V současném
ustanovení zákona není specifikováno zmocnění ministerstva vyhláškou stanovit náležitosti
dokladu o provedení kontroly.
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§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
V platné verzi § 18 zákona je užíváno slovním spojení „barvy, laky a výrobky pro opravy
nátěru silničních vozidel“. Může tak vzniknout domněnka, že se ustanovení zákona týká jen
oprav nátěru silničních vozidel, a ne i barev a laků určených pro budovy, jejich vybavení
a příslušenství a s nimi spojené konstrukce.
V zákonu je popisován pouze prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě
nadlimitních výrobků, které jsou prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1. až 9.24.,
ale chybí zde přímý zákaz tyto výrobky používat. Zákaz používání nadlimitních výrobků
mimo zdroje kódu 9.1. až 9.24. sice ze zákona vyplývá, ale kvůli absenci tohoto ustanovení
je možná existence černého trhu s těmito výrobky, jelikož neexistuje ani správní delikt
právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně používání nadlimitních výrobků mimo
zdroje kódu 9.1. až 9.24. a není tedy možné za něj uložit pokutu.
V současné verzi zákona není možné ověřit plnění povinnosti podle § 18 odst. 2.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Dle současně platného znění zákona o ochraně ovzduší je dodavatel pohonných hmot dle
§ 19 odst. 1 povinen zajistit, aby v jím dodaných pohonných hmotách bylo obsaženo určité
minimální množství biopaliv (4,1 % biopaliv v motorovém benzínu a 6 % biopaliv v motorové
naftě). Povinnost uvedenou v odst. 1 může dodavatel pohonných hmot splnit
tzv. nízkoprocentním přimícháním biopaliva do motorového benzínu a motorové nafty
v souladu s platnými technickými normami na uvedená paliva (ČSN EN 228 v případě
motorového benzínu a ČSN EN 590 v případě motorové nafty) nebo dodáním čistých
a vysokoprocentních biopaliv.
Současně platné znění zákona je tak v rozporu s výše uvedeným rozhodnutím Evropské
komise.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
§ 23 a § 25 zákona upravuje přestupky a správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob. Sankční ustanovení jsou v souladu s platným zněním zákona. Pokud se
provedou změny ve znění zákona, současně musí dojít i k úpravě sankcí z nového znění
vyplývajících.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
V aktuálně platném znění zákona není právně zakotvena povinnost ministerstva
spolupracovat v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států a informovat
je v případě překročení informativní, varovné či regulační prahové hodnoty v relevantní zóně
nebo aglomeraci.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Dle současně platného znění přílohy č. 8 zákona se výjimka z omezení provozu
v nízkoemisních zónách vztahuje pouze na historická vozidla, která jsou zapsána v registru
historických a sportovních vozidel podle § 79a zákona č. 56/2001 Sb. jako historická vozidla
s tzv. zelenou veteránskou poznávací značkou. Zákonná výjimka se rovněž vztahuje na
vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami
a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických
zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských
zařízení a vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických
sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací
a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu.
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Výjimka z omezení provozu v nízkoemisních zónách platí dle současného znění přílohy 8
písm. h) zákona také pro vozidla k přepravě poštovních zásilek. Podmínky, které musí
provozovatel poštovních služeb splňovat, jsou velmi obecné - viz § 17 zákona č. 221/2012
Sb. Podnikat v oblasti poštovních služeb mohou za podmínek stanovených tímto zákonem
fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky pro podnikání podle tohoto
zákona. Obecnými podmínkami pro podnikání v oblasti poštovních služeb se rozumí
u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let a plná způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost a dále skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá v evidenci daní
u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky
evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady
nebo rozložení jeho úhrady na splátky. O výjimku z omezení provozu v nízkoemisních
zónách tak mohou za současného znění zákona žádat osoby, které splňují tyto podmínky
a písemně oznámí podnikání Českému telekomunikačnímu úřadu prostřednictvím formuláře.
Možnost podnikat v oblasti poštovních služeb je tak regulována velmi mírně a hrozí riziko, že
by výjimka mohla být zneužita pro vjezd bez omezení do nízkoemisní zóny i vozidly, pro
které není využití výjimky s ohledem na cíl předmětného ustanovení zákona odůvodněné.
V současné době dle evidence Českého telekomunikačního úřadu vlastní oprávnění
k podnikání v oblasti poštovních služeb celkem 24 provozovatelů.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Dle současně platného znění zákona je do 1. 1. 2014 možné dodávat na trh kotle na pevná
paliva odpovídající minimálně 3. třídě emisí podle technické normy ČSN EN 303-5 a od
1. 1. 2018 možné dodávat na trh kotle na pevná paliva odpovídající minimálně 4. třídě emisí
podle technické normy ČSN EN 303-5. Existující znění přílohy 10 zákona se vztahuje jen na
spalovací zdroje určené k připojení k teplovodní soustavě vytápění.
Současně platné znění zákona je v rozporu s výše uvedenými rozhodnutími Evropské
komise, které postupně nabývají pro konkrétní výrobky v účinnost (pro kotle a kogenerace na
plynná a kapalná paliva, s ohledem na emise NOx od 26. září 2018, pro kotle na pevná
paliva od 1. 1. 2020 a pro topidla na pevná paliva, kam mohou spadat i zdroje napojené na
teplovodní soustavu vytápění, od 1. 1. 2022.
Identifikace dotčených subjektů
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
a) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP),
b) provozovatelé dotčených spalovacích stacionárních zdrojů nebo jiných stacionárních
zdrojů,
c) krajské úřady,
d) obecní úřad obce s rozšířenou působností.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
a) Provozovatel stacionárního zdroje provádějící kontinuální měření emisí
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) žadatel o rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje,
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c) obecní úřady obce s rozšířenou působností,
d) provozovatelé nevyjmenovaných zdrojů – žadatel o závazné stanovisko.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) provozovatelé stacionárních zdrojů spadajících pod kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2
zákona o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné
nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní
hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 300
hodin v kalendářním roce,
c) krajské úřady.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) krajské úřady,
c) obecní úřady obce s rozšířenou působností,
d) žadatelé o povolení provozu stacionárního zdroje.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) provozovatelé plavidel,
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
d) Česká obchodní inspekce (ČOI).
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) provozovatelé stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2,
c) provozovatelé stacionárních zdrojů umístěných ve vojenských objektech
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) provozovatelé 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,
c) odborně způsobilé osoby, které mají udělené oprávnění ke kontrole spalovacího
zdroje a pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
d) obce s rozšířenou působností.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) osoby nakládající s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami
a laky.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
a) Dodavatelé pohonných hmot,
b) Výrobci čistých a vysokoprocentních biopaliv.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
a) Ministerstvo životního prostředí,

113

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
provozovatelé stacionárních zdrojů,
povolující úřad – krajské úřady,
žadatel o rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje,
provozovatelé nevyjmenovaných zdrojů – žadatel o závazné stanovisko,
provozovatelé stacionárních zdrojů neuvedených pod kódy 9.1. - 9.24. v příloze č. 2
zákona,
h) osoby prodávající výrobky s nadlimitním obsahem organických sloučenin než
stanovuje prováděcí právní předpis,
i) provozovatelé plavidel,
j) vlastníci nebo uživatelé prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
a) Ministerstvo životního prostředí,
b) Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ),
c) Příslušné orgány ochrany ovzduší dotčených sousedních států.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
a) Obce s vyhlášenou nízkoemisní zónou,
b) Majitelé historických vozidel,
c) Provozovatelé poštovních služeb,
d) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou,
opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení,
elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou
energií a vodárenských zařízení,
e) vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí,
rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických
komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
a) Výrobci a dodavatelé zdrojů spadajících do působnosti přílohy 10 zákona,
b) veřejnost, provozovatelé zdrojů dotčených přílohou 10 zákona.
Popis cílového stavu
Cílem je úprava identifikovaných problematických ustanovení zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Cílem navrhované úpravy je zpřesnění sčítacích pravidel pro účely stanovení celkového
jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované
kapacity jiných stacionárních zdrojů. Požadovaným stavem je doplnění a zpřesnění sčítacích
pravidel tak, aby jejich výklad i aplikace byly jednoznačné a nezpochybnitelné.
Dalším s cílů je doplnění pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
přímo do zákona tak, aby bylo zřejmé jak postupovat v případě, kdy u zdrojů neuvedených
v příloze č. 2 zákona dojde po sečtení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích
stacionárních zdrojů nebo celkové projektované kapacity k překročení hodnot rozhodných
pro zařazení zdroje do přílohy.
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§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Požadovaným stavem je úprava zákonných povinností provozovatelů stacionárních zdrojů
provádějící kontinuální měření, které se prakticky při provádění ověření správnosti výsledků
kontinuálního měření a kalibrace způsobují nadbytečná zátěž pro tyto provozovatele.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Cílem navrhované změny je zrušení zmocnění ministerstva pro vydání vyhlášky dle § 7 odst.
3 zákona, která stanoví strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění a metodiku
provádění emisní projekce. ČHMÚ bude při těchto činnostech dále postupovat podle aktuální
metodiky schválené v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice
států rozhodnutím řídícího výboru programu EMEP.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Cílem je zpřesnění současné úpravy ve smyslu jasné definice, zda zdroj má být považován
za zdroj, jehož provozovatel má plnit stejné povinnosti jako provozovatelé zdrojů uvedených
v příloze č. 2 nebo nikoli.
Cílem je dále zavést jednotnou terminologii se stavebním zákonem a omezit vydávání
závazných stanovisek obcí s rozšířenou působností v případech, kdy je to z hlediska ochrany
ovzduší nevýznamné a představuje to pro ORP i dotčené subjekty nadbytečnou
administrativní zátěž.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Cílem je upravit znění zákona tak, aby povinnost předložení odborného posudku
a rozptylové studie se nevztahovala na stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze
č. 2 zákona o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW spalující plynné a/nebo
kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroj energie. Souvisejícím cílem je optimalizace
administrativní zátěže.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Cílem je uvést dotčená ustanovení zákona v soulad s dosavadní praxí orgánu ochrany
ovzduší, kdy se jako vhodné stanovit v zákoně kompetenci orgánu ochrany ovzduší ke
stanovení podmínek v závazném stanovisku a dále také v povolení provozu podmínky pro
zkušební provoz, protože zdroj často není schopen plnit v době zkušebního provozu závazné
podmínky pro provoz stacionárního zdroje.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Cílem je zakotvení nových pravidel v zákoně, které zohledňují směrnici o lodních palivech.
Požadované znění zákona obsahuje povinnosti provozovatele plavidla používat k pohonu
plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím
právním předpisem.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Cílem je úprava zákona v případě odstavce 1 tak, aby jeho znění dávalo smysl i v případě
stacionárních zdrojů, které jsou technicky komplexnější, kdy pojem „výrobce“ ztrácí význam.
Cílem je úprava stávajícího znění ustanovení §17 odst. 3 písm. e), f) a g), které tak
přehledně a přesněji zajišťuje transpozici ustanovení Článku 37 směrnice 2010/75/EU
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). V případě úpravy
písmene i) se jedná o upřesnění textu.
Cílem úpravy § 17 odst. 3 písm. i) je, aby povinnost průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat
a uchovávat výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly
v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem, platila pro všechny zdroje,
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které mají povinnost provádět měření emisí, nikoli pouze pro zdroje uvedené v příloze č. 4
k zákonu.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Cílem právní úpravy je doplnit zmocnění ministerstva k vydání vyhlášky, na základě které se
stanoví náležitosti dokladu o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Požadovaným stavem je upřesnění textace dotčeného ustanovení zákona a zajištění
jednoznačného výkladu. Dalším s cílů je doplnit některé chybějící související povinnosti.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Předkládaný návrh má za cíl odstranit možnost plnění minimálního podílu biopaliv dle § 19
odst. 1 prostřednictvím čistých a vysokoprocentních biopaliv. Touto právní úpravou dojde ke
splnění závazku České republiky obsaženého v rozhodnutí Evropské komise.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Požadovaným stavem je zajištění souladu sankčních ustanovení s novelizovaným zněním
zákona.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Motivem příslušné novelizace dotčených ustanovení je implementace ustanovení směrnice
2008/50/ES ohledně znečištění ovzduší přesahující hranice států a ustanovení ohledně
informování veřejnosti, u nichž je s ohledem na probíhající řízení EU Pilot č. 6200/14/ENVI
ČR vytýkáno neúplné provedení transpozice.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Požadovaným stavem je nastavení žádoucí rovnosti pro výjimku z omezení provozu
v nízkoemisních zónách mezi historickými vozidly s bílou i veteránskou poznávací značkou.
Dalším z motivů upřesnění znění přílohy č. 8 zákona je zabránění využití příslušné výjimky
pro případy, kdy oprávnění k provozování poštovních služeb vzniká na základě pouhého
oznámení, nikoli licence dle zákona č. 221/2012 Sb. Požadovaným stavem je umožnit vjezd
do nízkoemisních zón vozidlům horších emisních tříd (která by kvůli svým emisním
parametrům emisní plaketu nebyla schopna získat), a to ze zvláštních důvodů veřejného
zájmu, zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany veřejného
pořádku (např. vozidla integrovaného záchranného systému, k řešení mimořádné
události atd.). V případě provozovatelů poštovních služeb není veřejný zájem na zákonné
výjimce z povinností a zákazů v nízkoemisní zóně dán. Výjimku pro provozovatele
poštovních služeb lze považovat za odůvodnitelnou pouze v případě provozovatele
poštovních služeb, který je držitel poštovní licence má tzv. poštovní povinnost. Držitelé
poštovní licence mají povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních poštovních služeb
na celém území České republiky, tedy doručovat zásilky i na území nízkoemisní zóny. Proto
je výjimka v případě vozidel držitelů poštovní licence odůvodněná.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Požadovaným stavem je dosažení souladu zákona s legislativou EU a zlepšení emisních
parametrů zdrojů uváděných na trh v ČR, především s ohledem na nutnost výměny velkého
počtu kotlů na pevná paliva v horizontu roku 2022.
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Zhodnocení rizika
Rizikem je především neprovázanost znění zákona a chybějící právní kontinuita.
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Rizikem je zachování stávajícího v některých případech nejednoznačného výkladu
a v důsledku toho i aplikace pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
která jsou určující pro zařazení do přílohy č. 2 k zákonu.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachováním současného stavu vede ke zvýšení nákladů provozovatele provádějící
kontinuální měření, které se v případě provádění kalibrace kontinuálního měření emisí
a ověřování správnosti jeho výsledků jeví jako nadbytečně zatěžující bez vlivu na účel
předmětného ustanovení zákona.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Rizikem zachování současného zmocnění ministerstva vyhláškou stanovit strukturu emisní
inventury, metodiku jejího provádění, metodiku provádění emisní je zvýšená administrativní
zátěž ministerstva na vydávání vyhlášky, která se jeví jako duplicitní, protože ČHMÚ bude
dále postupovat při provádění emisní inventury a provádění emisní projekce podle metodiky
schválené v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
rozhodnutím řídícího výboru programu EMEP.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Dosavadní znění odstavce 1 představuje značnou interpretační nejasnost z pohledu aplikace
ustanovení odkazujících na přílohu č. 2. Kromě jiných náležitostí rozhodnutí dle § 11 odst. 1
písm. c) Chybí zcela jasná definice toho, zda má mít provozovatel zdroje o kterém je
rozhodováno, stejné povinnosti jako provozovatel zdroje, uvedeného v příloze č. 2 nebo
nikoli.
Platná právní úprava § 11 odst. 3 zákona požaduje závazné stanovisko jak k územnímu
a stavebnímu řízení, tak ke kolaudačnímu souhlasu. Všechna tato závazná stanoviska jsou
vyžadována bez výjimky u všech stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Zachování současného stavu představuje pro dotčené subjekty administrativní zátěž, která
se jeví z pohledu ochrany ovzduší a rozhodování orgánů ochrany ovzduší jako nedůvodná.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Rizikem vyplývajícím ze zachování stavu je neupřesnění náležitostí závazného stanoviska
a náležitostí povolení k provozu, které se na základě připomínek dotčených orgánů ochrany
ovzduší jeví vhodné s ohledem na stávající praxi.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Rizikem vyplývající z nečinnosti je nezohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
v zákoně.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Současné znění odstavce 1 by dávalo smysl jen pro určité stacionární zdroje, které jsou
technologicky velmi kompaktní (zejména spalovací zdroje) a pojem „výrobce“ na ně lze
snadno aplikovat. V případě stacionárních zdrojů, které jsou technicky komplexnější, znění
nedává smysl.
Stávající znění ustanovení §17 odst. 3 písm. e), f) a g) nezajišťuje transpozici ustanovení
Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci
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a omezování znečištění). U písmene i) nedochází k upřesnění textu, znění je
nejednoznačné.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Doplněním zmocňovacího ustanovení ministerstva, aby vyhláškou stanovilo náležitosti
dokladu o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h), se specifikují náležitosti dokladu
o kontrole a zabrání se možným interpretačním a praktickým nejasnostem souvisí
s provedením samotné kontroly odborně způsobilou osobou a prokazování provedení
kontroly provozovatelem dotčeného stacionárního zdroje.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
V případě ponechání slovního spojení „barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních
vozidel“, může vzniknout domněnka, že se ustanovení zákona týká jen oprav nátěru
silničních vozidel, a ne i barev a laků určených pro budovy, jejich vybavení a příslušenství
a s nimi spojené konstrukce.
Pokud bude popisován pouze prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě
nadlimitních výrobků, které jsou prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1.–9.24,
a bude chybět přímý zákaz tyto výrobky používat, je možná existence černého trhu s těmito
výrobky, a jelikož neexistuje ani správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby
ohledně používání nadlimitních výrobků mimo zdroje kódu 9.1.–9.24. a není tedy možné
za něj uložit pokutu.
Požadavky na evidenci nejsou doplněny tak, aby bylo možné ověřit plnění povinnosti podle
§ 18 odst. 2.
Stávající podpora biopaliv v ČR je v rozporu s novým přístupem Evropské komise
k podporám v oblasti životního prostředí. Konkrétně článek č. 114 Pokynů Komise pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020 stanoví, že „jestliže
je podpora poskytnuta na biopaliva, která podléhají povinnosti dodávky nebo přimíchání,
bude mít Komise navíc za to, že podpora nezvyšuje úroveň ochrany životního prostředí, a že
ji proto nelze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem. Výjimkou jsou případy, kdy členský
stát může prokázat, že podpora je omezena na udržitelná biopaliva, která jsou příliš drahá na
to, aby byla na trh uváděna pouze za účelem dodávky nebo přimíchání“. Z právě
probíhajícího notifikačního procesu tzv. Víceletého programu podpory dalšího uplatnění
udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 - 2020 vyplývá, že prokázat stanovenou
výjimku je téměř nemožné. Je tedy velmi pravděpodobné, že Komise by aktuálně nastavený
režim podpory biopaliv v ČR, kdy je možné daňově zvýhodněná vysokoprocentní a čistá
biopaliva uplatnit v rámci povinných minimálních podílů biopaliv uváděných za kalendářní rok
na trh pohonných hmot, mohla považovat za neslučitelný s vnitřním trhem s následnými
negativními dopady, včetně možného zpětného vymáhání této podpory.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu vyplývá z nedodržení závazku České
republiky obsaženého v rozhodnutí.§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Rizikem zachování současného stavu je nesoulad sankčních ustanovení zákona s platným
zněním zákona.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Nezapracování
ustanovení
ohledně
znečištění
ovzduší
přesahující
hranice
států (článek 25 odst. 1 a 3 směrnice 2008/50/ES) a ustanovení ohledně informování
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veřejnosti (příloha XVI bod 4 písm. b), d) a e) směrnice 2008/50/ES), představuje riziko
nesouladu české právní úpravy a požadavků dotčené směrnice.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Neupřesněním dotčených ustanovení přílohy č. 8 zákona vzniká riziko nerovnosti podmínek
udělení výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách pro majitele historických vozidel
s bílou i veteránskou poznávací značkou.
Rizikem vyplývajícím ze zachování současného stavu je situace, kdy o výjimku z omezení
provozu v nízkoemisních zónách mohou žádat všichni provozovatelé poštovních služeb.
Hrozí tak riziko, že by výjimka mohla být zneužita pro neomezený vjezd do nízkoemisní zóny
i pro vozidla, pro které se tato výjimka jeví z hlediska cíle zákona jako neodůvodnitelná.
Návrh reaguje na identifikované potenciální riziko zneužití výjimky z omezení provozu
v nízkoemisních zónách provozovateli poštovních služeb, kteří nejsou držiteli poštovní
licence a nemají tak tzv. poštovní povinnost. Možnost podnikat v oblasti poštovních služeb je
zákonem č. 221/2012 Sb. o poštovních službách regulována velmi mírně a hrozí riziko, že by
výjimka mohla být zneužita pro neomezený vjezd do nízkoemisní zóny i pro vozidla, pro
které se tato výjimka jeví z hlediska cíle zákona jako neodůvodnitelná.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Riziko vyplývající ze zachování současného stavu vyplývá z konfliktu národní legislativy
s právem EU a dále z možnosti, že řada kotlů, jež budou muset být vyřazeny před 1. 9. 2022,
bude nahrazeno méně emisně příznivými zařízeními, jejichž parametry jsou dosud
omezovány pouze technickými normami.
Návrh variant řešení
Varianta 0
Zachování současného znění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Ponechání současného stavu, tzn. v některých případech nejednoznačný výklad a aplikace
pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, která jsou určující pro
zařazení zdrojů do přílohy č. 2 k zákonu.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Ponechání současného stavu, kdy je provozovatel povinen provádět v jeden rok kalibraci
i roční ověření kontinuálního měření emisí.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachování současného zmocnění ministerstva dle § 7 odst. 3 vyhláškou stanovit strukturu
emisní inventury, metodiku jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Zachování současného znění § 11 a kompetencí jednotlivých orgánů ochrany ovzduší.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Zachování současného znění § 11 odst. 8 a 9.
Na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné a/nebo kapalné
palivo, pokud slouží jako záložní zdroj energie, se vztahuje povinnost předložit k řízení
o vydání závazného stanoviska odborný posudek a rozptylovou studii.
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§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současného znění § 12 odst. 3 a 4, kdy v závazném stanovisku není orgán
ochrany ovzduší oprávněn stanovovat podmínky a v podmínkách provozu není oprávněn
zohlednit podmínky zkušebního provozu.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachování současného znění zákona § 16 zákona, který ve svém znění nezohledňuje
směrnici o lodních palivech a neobsahuje povinnosti provozovatele plavidla používat
k pohonu plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených
prováděcím právním předpisem.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zachování současného znění § 17 odst. 1 a 3 zákona.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachování současného znění zákona, který neobsahuje zmocnění ministerstva, aby
vyhláškou stanovilo náležitosti dokladu o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h).
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; plus doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Zachování současného znění § 18 zákona.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachování možnosti dodavatelů pohonných hmot splnit minimální množství biopaliva
v pohonných hmotách i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva. Nedojde ke
splnění závazku obsaženého v rozhodnutí.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Zachování současného znění § 23 a § 25 zákona.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Zachování současného znění § 27 odst. 4 a § 30 odst. 2. V zákoně není povinnost v případě
vyhlášení smogové situace či regulace poskytovat informace příslušným orgánům ochrany
ovzduší dotčených sousedních států.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachování současného znění přílohy č. 8 písm. f) a h) zákona. Zákon nespecifikuje kategorii
historických vozidel a vozidel k přepravě poštovních zásilek, na které se nevztahuje omezení
provozu v nízkoemisních zónách. Vozidla určená k provádění činností bezprostředně
spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah,
plynových zařízení, elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav
zásobování tepelnou energií a vodárenských zařízení a vozidla určená k odstranění závad
vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou
energií, sítí veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném
zájmu mají nadále zákonnou výjimku z omezení provozu v nízkoemisní zóně.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zachování současného znění přílohy č. 10 zákona.
Varianta 1
Ostatními legislativně technickými úpravami zákona se rozumí zejména zpřesnění některých
ustanovení zákona a několik souvisejících změn v návaznosti na navrhovanou novelu.
Navrhnutá varianta zahrnuje úpravu dotčených ustanovení zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší:
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§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Navrhovaná úprava doplňuje a zpřesňuje sčítací pravidla pro účely stanovení celkového
jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních zdrojů nebo celkové projektované
kapacity jiných stacionárních zdrojů.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Navržená varianta 1 upřesňuje dotčené ustanovení zákona, kdy povinnost provedení ověření
správnosti výsledků kontinuálního měření je považována za splněnou provedením kalibrace
kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Vydání vyhlášky, která stanoví strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění
a metodiku provádění emisní projekce je zrušeno. ČHMÚ bude postupovat při těchto
činnostech podle aktuální metodiky schválené v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování
ovzduší přecházejícím hranice států rozhodnutím řídícího výboru programu EMEP.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
K odst. 1
Jedná o zpřesňující úpravu. U náležitostí rozhodnutí dle § 11 odst. 1 písm. c) je zcela jasně
definováno, že rozhodnutí se zabývá i tím, zda na provozovatele zdroje má být nahlíženo
jako na provozovatele zdroje uvedeného v příloze č. 2 nebo nikoli, z čehož plyne řada
dalších povinností (například mít povolení provozu).
K odst. 3
Z § 11 odst. 3 se vypouští vydávání závazná stanoviska obce s rozšířenou působností
k domovním ČOV.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Povinnost předložení odborného posudku a rozptylové studie se nevztahuje na 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, stanovené způsobem podle prováděcího
právního předpisu, nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Navrhovaná varianta 1 znění § 12 odst. 3 a 4, předpokládá oprávnění orgánů ochrany
ovzduší v závazném stanovisku stanovovat podmínky a dále také v podmínkách provozu
zohlednit podmínky zkušebního provozu tak, aby je byl stacionární zdroj schopen plnit.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Navrhovaná úprava doplňuje současné znění § 16 zákona o povinnost provozovatele
plavidla používat k pohonu plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv
stanovených prováděcím právním předpisem.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Navrhovaná úprava současného znění § 17 odst. 1 a 3 upřesňuje znění této části zákona
a zajišťuje transpozici ustanovení Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištění).
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Do § 17 odst. 7 se doplňuje zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí, aby vyhláškou
stanovilo náležitosti dokladu o provedení kontroly § 17 odst. 1 písm. h) zákona.
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§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Navrhovaná úprava současného znění § 18 zákona upřesňuje textaci dotčeného ustanovení
zákona ve smyslu jeho jednoznačného výkladu a doplňuje povinnosti osob nakládajících
s vybranými výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvami a laky na vedení evidenci
doplňuje povinnosti provozovatelů dotčených stacionárních zdrojů.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Navržená varianta 1 zrušuje možnost dodavatelů pohonných hmot splnit povinnost
minimálního množství biopaliva uvedením do daňového oběhu čisté biopalivo nebo směsné
palivo. Navržená varianta 1 obsahuje splnění závazku obsaženého v rozhodnutí.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Změna sankčních ustanovení v souladu s navrhovaným zněním zákona.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Návrhem jsou do zákona implementována ustanovení ohledně znečištění ovzduší
přesahující hranice států (článek 25 odst. 1 a 3 směrnice 2008/50/ES) a ustanovení ohledně
informování veřejnosti (příloha XVI bod 4 písm. b), d) a e) směrnice 2008/50/ES), u nichž je
Komisí vytýkáno neúplné provedení transpozice. V souladu se směrnicí se proto stanoví
povinnost ministerstva spolupracovat v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány
sousedních států, které navíc v případě vzniku smogové situace či regulace, jsou-li jí tyto
sousední státy dotčeny, o těchto situacích informuje.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Navrhovaná varianta 1 předpokládá rozšíření výjimky z omezení provozu v nízkoemisních
zónách i na tzv. historická vozidla s bílou poznávací značkou, tj. vozidla zapsaná v registru
silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na
historickou původnost podle ustanovení § 79c zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích.
Navrhovaná varianta 1 dále navrhuje upřesnění výjimky z omezení provozu pro vozidla
k přepravě poštovních zásilek ve smyslu umožnění této výjimky pouze vozidlům, která jsou
držiteli poštovní licence udělené dle zákona č. 29/2000 Sb. a mají tak povinnost zajistit
všeobecnou dostupnost základních poštovních služeb na celém území České republiky.
Navrhovaná varianta 1 dále upravuje výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny pro vozidla
určená k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami
a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických
zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií a vodárenských
zařízení a vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických
sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných elektronických komunikací
a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu. Tyto vozidla mohou dostat dočasnou nebo
trvalou výjimku na základě rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Dochází tak k přesunu ze zákonné výjimky na individuální výjimku na základě posouzení
obecního úřadu s vyhlášenou nízkoemisní zónou.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje –
ekodesign
Navrhnutá varianta obsahuje úpravu přílohy č. 10 ve smyslu dosažení identifikovaných cílů
pro novelizaci.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů
a) Varianta 0
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Nejednoznačný výklad pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
zakládá nejistotu orgánů ochrany ovzduší při jejich aplikaci.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachování současného stavu nepředstavuje významnou zátěž na státní rozpočet ani ostatní
veřejné rozpočty.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachování současného zmocnění ministerstva vyhláškou stanovit strukturu emisní inventury,
metodiku jejího provádění, metodiku provádění emisní projekce představuje nadbytečnou
administrativní zátěž ministerstva na vydávání vyhlášky, která se jeví jako duplicitní, protože
ČHMÚ bude dále postupovat při provádění emisní inventury a provádění emisní projekce
podle metodiky schválené v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím
hranice států rozhodnutím řídícího výboru programu EMEP.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Současný stav představuje pro státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty administrativní
zátěž, která vyplývá zejména z interpretačních nejasností dotčených ustanovení zákona.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Zachování současného stavu nepředstavuje významnou zátěž na státní rozpočet ani ostatní
veřejné rozpočty.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současného stavu nepředstavuje významnou zátěž na státní rozpočet ani ostatní
veřejné rozpočty.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachováním současného stavu nedochází k zohlednění transpozice směrnice o lodních
palivech a znění zákona nadále neobsahuje povinnosti provozovatele plavidla používat
k pohonu plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených
prováděcím právním předpisem.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zachováním současného znění § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. i) zachovává
i nejednoznačné znění textu.
Stávající znění ustanovení §17 odst. 3 písm. e), f) a g) nezajišťuje transpozici ustanovení
Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci
a omezování znečištění).
V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, není ohlašování souhrnné provozní evidence
u stacionárních zdrojů umístěných ve vojenských objektech prováděno cestou Integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností, ale je předáváno na datovém nosiči přímo odboru
ochrany ovzduší ministerstva. Ohlašování souhrnné provozní evidence za rezort Ministerstva
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obrany je tak zatíženo zbytečnou administrativou a výstupy z ní v konečném výsledku nijak
neovlivní úroveň znečištění ovzduší prezentovanou Informačním systémem kvality ovzduší
vedeným MŽP.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachováním současného stavu nepředstavuje významné dopady na státní a ostatní veřejné
rozpočty, nejsou však specifikovány přesné náležitosti dokladu o kontrole. To může
v některých případech vést k možným interpretačním a praktickým nejasnostem souvisejícím
s provedením samotné kontroly odborně způsobilou osobou a prokazováním provedení
kontroly provozovatelem dotčeného stacionárního zdroje.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Současné znění § 18 zákona nezajišťuje jednoznačnost zákona. V platné verzi § 18 zákona
je užíváno slovním spojení „barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel“. Může
tak vzniknout domněnka, že se ustanovení zákona týká jen oprav nátěru silničních vozidel,
a ne i barev a laků určených pro budovy, jejich vybavení a příslušenství a s nimi spojené
konstrukce.
V § 18 odst. 2 dále nejsou doplněny požadavky na evidenci. Tato skutečnosti má negativní
dopad na možnost ověření plnění povinnosti podle § 18 odst. 2 zákona.
V zákonu je popisován pouze prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě
nadlimitních výrobků, které jsou prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1. až 9.24.,
ale chybí zde přímý zákaz tyto výrobky používat. Zákaz používání nadlimitních výrobků
mimo zdroje kódu 9.1. až 9.24. sice ze zákona vyplývá, ale kvůli absenci tohoto ustanovení
je možná existence černého trhu s těmito výrobky, jelikož neexistuje ani správní delikt
právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně používání nadlimitních výrobků mimo
zdroje kódu 9.1. až 9.24. a není tedy možné za něj uložit pokutu. Na tuto skutečnost již
několik let vytrvale upozorňují osoby, které se nepokoušejí žádným způsobem obcházet tato
ustanovení.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachováním současného znění § 19 dojde k zachování identifikovaného rozporu mezi
stávající podporou biopaliv v ČR a pokynů Komise pro státní podporu v oblasti životního
prostředí a energetiky na období 2014 – 2020 a možnosti negativním dopadů ze strany
Komise, včetně možného zpětného vymáhání podpory biopaliv. Česká republika bude
poskytovat státní podporu čistým a vysokoprocentním biopalivům v rozporu s rozhodnutím
Evropské komise. Jelikož od 1. ledna 2016 je článek 114 Pokynů pro státní podporu v oblasti
životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020 (2014/C 200/01) závazný pro
všechny druhy státní podpory bude od tohoto data navíc Česká republika poskytovat státní
podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU. Dojde tak k porušení článku 107 Smlouvy
o fungování EU a Česká republika bude vystavena riziku udělení sankcí ze strany Komise.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných variant nebudou sankční ustanovení v souladu s platným
zněním zákona. Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob tak
nebude možné ze zákona postihnout. Nebude tak zajištěna jistota právního prostředí
a rozhodování správních orgánů ochrany ovzduší.
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§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Ministerstvo a ČHMÚ nemá povinnost v případě překročení prahových hodnot informovat
dotčené orgány ochrany ovzduší sousedních států, jsou-li situací dotčeny. Zachováním
současného stavu nedojde k vyřešení nesouladu ustanovení směrnice 2008/50/ES ohledně
znečištění ovzduší přesahující hranice států a ustanovení ohledně informování veřejnosti.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachování současného stavu nepředstavuje významnou zátěž na státní rozpočet ani ostatní
veřejné rozpočty.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Nezajištění souladu zákona s prováděcími nařízeními ke směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na samosprávné celky.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
V případě odst. 3 je požadováno závazné stanovisko jak k územnímu a stavebnímu řízení,
tak ke kolaudačnímu souhlasu podle stavebního zákona. Všechna tato závazná stanoviska
jsou vyžadována bez výjimky u všech stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny
v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a jsou povolovány podle stavebního zákona, tedy
u nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Obecní úřady s rozšířenou působností tak
vydávají závazná stanoviska i ke stavbám, u kterých nelze uplatnit žádné požadavky
a nemají na ochranu ovzduší významný vliv – domovních ČOV. To pro obce s rozšířenou
působností představuje administrativní zátěž, která však dle konzultací nemá výrazný vliv na
ochranu ovzduší.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW spalující plynné a/nebo kapalné palivo,
pokud slouží jako záložní zdroj energie, se vztahuje povinnost předložit k řízení o vydání
závazného stanoviska odborný posudek a rozptylovou studii. Stanovisko vydává krajský
úřad, pro který tato správní činnost a posouzení předkládaných rozptylových studií
a odborných posudků představuje administrativní zátěž, která se z hlediska ochrany ovzduší
jeví jako neopodstatněná.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územně samosprávné celky.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územně samosprávné celky.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územně samosprávné celky.
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§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachováním současného stavu se nepředpokládají významné dopady na územní
samosprávné celky.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; plus doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na samosprávné celky.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných variant nebudou sankční ustanovení v souladu s platným
zněním zákona. Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob tak
nebude možné ze zákona postihnout. To bude mít negativní dopad na rozhodovací činnost
územně samosprávných orgánů.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na územní samosprávné celky.
Dopad na podnikatelské subjekty
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Nejednoznačný výklad pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
zakládá nejistotu adresátů právní normy – provozovatelů zdrojů.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachování současného stavu představuje náklady provozovatelů provádějící kontinuální
měření, kdy je provozovatel nucen v jeden rok zajistit provedení ověření správnosti jeho
výsledků i kalibraci kontinuálního měření.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachováním současného stavu se nepředpokládají významné dopady na podnikatelské
subjekty.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Dosavadní znění představuje interpretační nejasnost z pohledu vazby rozhodnutí
na přílohu č. 2 zákona. Chybí zcela jasná definice toho, zda na provozovatele zdroje má být
nahlíženo stejně jako na provozovatele zdroje zařazeného do přílohy č. 2 nebo nikoli. To
zvyšuje právní nejistotu žadatele o rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje.
Současný stav také přináší administrativní náklady provozovatelům nevyjmenovaných
zdrojů, které žádají obecní úřad s rozšířenou působností o závazné stanovisko i v případech,
kdy se v praxi ukazuje, že jsou tyto administrativní náklady neopodstatněné.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW spalující plynné a/nebo kapalné palivo,
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pokud slouží jako záložní zdroj energie, se vztahuje povinnost předložit k řízení o vydání
závazného stanoviska odborný posudek a rozptylovou studii. Provozovatelům těchto
stacionárních zdrojů tak vzniká administrativní zátěž související s předložením odborného
posudku nebo rozptylové studie.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současného stavu často vede k situaci, kdy stacionární zdroj v době zkušebního
provozu není schopen plnit podmínky provozu vyplývající z povolení provozu. Zároveň není
orgán ochrany oprávněný stanovit v povolení provozu zvláštní podmínky na dobu
zkušebního provozu.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachování současného stavu nemá významný dopad na podnikatelské subjekty, které jsou
již v současné době povinni plnit požadavky na kvalitu používaných paliv.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Současný stav znění odst. 3 písm. e), f), g) zákona představuje pro dotčené provozovatele
stacionárních zdrojů v příloze č. 2 zákona administrativní náklady na splnění povinností
stanovených zákonem. Tyto náklady souvisí s odstraněním nebezpečných stavů
ohrožujících ovzduší, podávání zpráv krajskému úřadu a ČIŽP o výskytu stavu ohrožujícího
přípustnou úroveň znečištění a dalších povinností vyplývajících v souladu s provozním
řádem z omezení provozu a informování krajského úřadu a ČIŽP za podmínek stanovených
v odst. 3 písm. g) zákona.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachováním současného stavu se nepředpokládají významné dopady na podnikatelské
subjekty.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
V zákoně je regulován pouze prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě
nadlimitních výrobků, které jsou prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1. až 9.24.,
ale chybí zde přímý zákaz tyto výrobky používat. Zákaz používání nadlimitních výrobků
mimo zdroje kódu 9.1.až 9.24. sice ze zákona vyplývá, ale kvůli absenci tohoto ustanovení je
možná existence černého trhu s těmito výrobky, jelikož neexistuje ani správní delikt
právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně používání nadlimitních výrobků mimo
zdroje kódu 9.1. až 9.24. a není tedy možné za něj uložit pokutu. Na tuto skutečnost již
několik let vytrvale upozorňují osoby, které se nepokoušejí žádným způsobem obcházet tato
ustanovení.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachování současného stavu státní podpory by bylo pro podnikatelské subjekty (dodavatelé
pohonných hmot i dodavatelé čistých a vysokoprocentních biopaliv) výhodné, avšak
v rozporu s rozhodnutím Evropské komise.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných variant nebudou sankční ustanovení v souladu s platným
zněním zákona. Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob tak
nebude možné ze zákona postihnout. To bude mít negativní dopad také na právní jistotu
podnikatelských subjektů.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Zachování současného stavu nemá žádný významný dopad na podnikatelské subjekty.
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Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachováním současného stavu představuje pozitivní dopad pro provozovatele poštovních
služeb, jimž oprávnění k provozování poštovních služeb vzniká na základě pouhého
oznámení. Tito provozovatelé se tak nevztahuje omezení provozu v nízkoemisních zónách.
Vjezd do nízkoemisní zóny tak pro dotčené provozovatele poštovních služeb není spjat
s povinností mít emisní plaketu.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zachování současného stavu by vedlo k pokračování emisně méně příznivých a technicky
jednodušších zařízení, pravděpodobně s lepším uplatněním na méně náročných trzích.
Sociální dopady
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Zachování současného stavu má negativní dopad na vlastníky vodních děl určených pro
čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, kdy se závazné stanovisko
orgánu ochrany ovzduší k této fázi řízení dle stavebního zákona k těmto zdrojům vyžaduje
i přes jeho praktickou nevýznamnost a dochází tak ke zbytečné administrativní zátěži
občanů.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachování současné situace nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Zachováním současného stavu se nepředpokládají žádné sociální dopady.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachováním současného stavu nese riziko způsobení nuceného zastavení státní podpory
čistým a vysokoprocentním biopalivům. Zastavení podpory může mít za následek ztrátu
pracovních míst v odvětví zabývajících se výrobou čistých a vysokoprocentních biopaliv.
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§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných variant nebudou sankční ustanovení v souladu s platným
zněním zákona. Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob tak
nebude možné ze zákona postihnout.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Zachováním současného stavu se nepředpokládají žádné sociální dopady
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachováním současného stavu může znevýhodňovat některé provozovatele historických
vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., kteří nemohou žádat o výjimku z omezení provozu
v nízkoemisních zónách a zároveň nemohou kvůli emisním parametrům emisní plaketu
získat.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zachováním současného stavu se nepředpokládají žádné sociální dopady
Dopady na životní prostředí
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Zachování současného stavu nepředstavuje významné dopady na životní prostředí.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Současné znění dotčených částí zákona je nastaveno tak, aby provozovatel vyjmenovaných
stacionárních zdrojů dodržoval povinnosti stanovené zákonem za účelem ochrany ovzduší.
Zachování současného stavu zákona se nepředpokládají pozitivní ani negativní dopady
na životní prostředí.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Zachování současného stavu nepředstavuje významné dopady na životní prostředí.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
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§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných změn zákona nebude zajištěna provázanost mezi navrženou
právní úpravou a přestupky a správními delikty právnických a podnikajících fyzických osob,
které tak nebude možné ze zákona postihnout. Nezajištění této negativní motivace subjektů
a porušování povinností dle zákona může mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí,
zejména ovzduší.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Zachování současného stavu nepředstavuje žádné dopady na životní prostředí.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Zachováním současného stavu může v případě provozovatelů poštovních služeb docházet
k využití výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách i provozovateli, kteří nejsou
držiteli poštovní licence. Podnikat v oblasti poštovních služeb může v podstatě kdokoli
po splnění minimálních požadavků. Z toho důvodu by bylo možné relativně snadno zneužít
výjimku stanovenou v příloze č. 8 zákona. V podstatě kdokoli by mohl podat Českému
telekomunikačnímu úřadu oznámení o zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb a na
základě výjimky v příloze č. 8 tak i s automobilem s nejhoršími emisními parametry vjíždět
bez omezení do vyhlášené nízkoemisní zóny a působit negativně na kvalitu ovzduší
v nízkoemisní zóně.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zachování současného stavu předpokládá negativní dopady na životní prostředí. Dle
konzultací s odborem ochrany ovzduší (2015) roční prodeje topidel představují asi
70 až 75 tis. topidel, u kotlů na pevná paliva se jedná asi o 25 tis. kotlů. Po dobu životnosti
těchto zařízení by tedy bez realizace navržených opatření docházelo ke zvýšenému
znečišťování ovzduší z min. 25 tisíc kotlů 3. emisní třídy a 140 až 150 tis. topidel
nesplňujících požadavky evropské legislativy na ekodesign.
b) Varianta 1
Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Úpravou dotčených ustanovení zákona týkajících se pravidel pro sčítání příkonů a kapacit
zvyšuje právní jistotu a zjednodušuje aplikovatelnost této části zákona.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Navržená varianta 1 nepředstavuje žádné dopady státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Navrhovaná změna § 7 odst. 3 předpokládá snížení administrativní zátěže ministerstva na
vydání vyhlášky, která stanoví strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění
a metodiku provádění emisní projekce. Snížení administrativní zátěže ministerstva spočívá
v úspoře nákladů na přípravu, projednání a vydání vyhlášky, které se za současného stavu
jeví jako neopodstatněné.
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§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Jedná o především o zpřesňující úpravu ustanovení zákona, zda zdroj má být považován za
zdroj uvedený v příloze č. 2 nebo nikoli a zpřesnění kompetencí orgánů ochrany ovzduší. Dle
konzultací by implementovaná změna neměla mít dopady na státní rozpočet ani ostatní
veřejné rozpočty.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Změna je v souladu s ustanovením přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, ve kterém nejsou pro záložní zdroje spadající pod kódy 1.2. a 1.3.
v příloze k zákonu č. 201/2012 Sb., stanoveny specifické emisní limity. Navrhovaná varianta
nepředpokládá významný dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Navrhovaná varianta 1 nepředpokládá dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné
rozpočty.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Navrhovanou variantou dochází k zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
v zákoně. Znění zákona obsahuje povinnosti provozovatele plavidla používat k pohonu
plavidla pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím
právním předpisem.
Navrhovaná varianta 1 předpokládá, že kontrolu plnění těchto povinností provozovatele
plavidla bude vykonávat České obchodní inspekce. ČOI je již v současné době kompetentní
kontrolovat kvalitu používaných paliv. Navrhovanou úpravou se nepředpokládá významný
nárůst kontrolovaných subjektů, neboť současný zákon již obsahuje zákaz uvádění
předmětných paliv na trh a v praxi nejsou v lokálních podmínkách České republiky paliva
s vysokým obsahem síry využívána. Trvalý ani jednorázový nárůst administrativních nákladů
ČOI na kontrolu povinností provozovatelů plavidel se tudíž nepředpokládá.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Navrhovanou změnou současného znění § 17 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. i) dochází
k upřesnění znění textu zákona, které bylo v některých případech nejednoznačné.
Úprava ustanovení § 17 odst. 3 písm. e), f) a g) zajišťuje transpozici ustanovení článku 37
směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování
znečištění).
Navrhovaná varianta 1 představuje trvalou úsporu administrativních nákladů Ministerstva
obrany na ohlašování souhrnné provozní evidence pro zdroje znečišťování ovzduší
v objektech spadajících do působnosti zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (tedy objekty důležité pro obranu státu), z nichž
některá tzv. režimová pracoviště podléhají režimu utajení dle zákona č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Navrhovanou variantou se do § 17 odst. 7 zákona doplňuje zmocnění ministerstva, aby
vyhláškou stanovilo náležitosti dokladu o provedení kontroly 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. Toto zmocnění představuje
pro ministerstvo administrativní povinnosti, které souvisejí se specifikováním náležitostí
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dokladu o provedení kontroly a upravení vyhlášky. Předpokládá se, že doklad bude upraven
novelou vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů. Z konzultací s odborem legislativy a ochrany ovzduší ministerstva vyplynulo, že
úprava vyhlášky představuje pro dotčené orgány nízkou administrativní zátěž, která bude
vykonána v rámci běžné agendy, jelikož náležitosti dokladu o provedení kontroly odbor
ochrany ovzduší již zpracoval v návrhu metodické pomůcky k dotčené problematice
povinnosti provozovatelů dotčených zdrojů.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Navrhovaná úprava znění § 18 zákona má pozitivní dopad na jednoznačnost výkladu
dotčených ustanovení zákona. Zejména řeší možný dvojí výklad zákona týkající
se vybraných barev, laků a výrobků pro opravy nátěru silničních vozidel.
V § 18 odst. 2 se dále doplňují požadavky na evidenci o množství a druhu prodaných
výrobků, o osobách, kterým byl tento výrobek prodán. U této úpravy se předpokládá pozitivní
dopad na možnost ověření plnění povinnosti podle § 18 odst. 2 zákona.
Povinnost plnit předepsané podmínky je osvobozena u nadlimitních výrobků, které jsou
prodávány výlučně k použití při činnosti kódu 9.1. až 9.24. V novele zákona je popisován
nejen prodej a poskytování k dispozici (prodeji) jiné osobě těchto výrobků, ale i přímý zákaz
tyto výrobky používat. Není tak možná existence černého trhu s těmito výrobky, existuje
správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně používání nadlimitních
výrobků mimo zdroje kódu 9.1. až 9.24., za který je možné uložit pokutu.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Navrženou variantou 1 splní Česká republika jeden z hlavních závazků obsažený
v rozhodnutí. Úprava přispěje k umožnění poskytování státní podpory na čistá
a vysokoprocentní biopaliva. Přesný dopad podpory čistých a vysokoprocentních biopaliv na
státní rozpočet způsobený nevýběrem spotřebních daní z pohonných hmot je obsažen ve
Víceletém programu 2.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Přestupková a sankční ustanovení jsou v souladu s novelizovaným zněním zákona.
Přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob je možno ze zákona
postihnout a je zajištěna jistota právního prostředí. To má pozitivní vliv na rozhodování
správních orgánů ochrany ovzduší.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
V souladu se směrnicí se navrhovanou variantou stanovuje povinnost MŽP spolupracovat
v oblasti ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států, které navíc v případě
vzniku smogové situace či regulace, jsou-li jí tyto sousední státy dotčeny, informuje. Dochází
tak k vyřešení nesouladu mezi směrnicí 2008/50/ES a zákona. Z konzultací s odborem
ochrany ovzduší ministerstva vyplynulo, že navržené zakotvení informování dotčených
sousedních států nepředstavuje pro ministerstvo a potažmo ČHMÚ dodatečnou
administrativní zátěž, jelikož prakticky již k tomuto informování dochází. V případě překročení
prahových hodnot jsou tak prostřednictvím emailové korespondence informovány i dotčené
orgány ochrany ovzduší sousedních států.
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Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Navrhovanou úpravou se zpřesňují a upravují podmínky vozidla, která mohou žádat
o výjimku z omezení provozu v nízkoemisních zónách a nepředpokládá významné dopady
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Zajištění souladu zákona s prováděcími nařízeními ke směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků.
Dopad na územní samosprávné celky (obce a kraje)
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Navrhovaná úprava vyjasňuje některá ustanovení ve smyslu zajištění lepší aplikovatelnosti
zákona i pro dotčené územně samosprávné celky.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Implementace navrhované změny § 7 odst. 3 nevyžaduje zásadní dopady na činnost
územně samosprávných celků.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Navrženou variantou 1 lze předpokládat, že dojde k trvalému snížení administrativní zátěže
obcí s rozšířenou působností z důvodu nevydávání závazného stanoviska k vodním dílům
určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel. Vydání
závazného stanoviska pro tyto zdroje umístěné v domácnostech nemá s ohledem na
ochranu ovzduší praktický význam a doplnění výjimky pro tyto zdroje dojde ke snížení
zbytečné administrativní zátěže pro obce s rozšířenou působností na vydání závazného
stanoviska. Z konzultací s oslovenými zástupci obcí s rozšířenou působností vyplynulo, že
ORP vydávají průměrně cca 5 000 závazných stanovisek za rok pro vodní díla určená pro
čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (viz tabulka 14).
Tabulka 14: Množství vydávaných závazných stanovisek ORP pro vodní díla určená pro čištění
odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Velikostní kategie
ORP

Celkový počet
ORP ve
Průměrné roční množství
velikostní
vydávaných závazných stanovisek
kategorii

Průměrné celkové roční množství
vydávaných závazných stanovisek

do 45 tis. obyv.

138

20

2 760

45 tis. - 97 tis. obyv.

49

30

1 470

97 tis. - 175 tis. obyv.

15

50

750

nad 175 tis. obyv.

3

100

300

Celkem

5 280

Zdroj: vlastní dle konzultace se zástupci ORP, 2015.
Z konzultací vyplynulo, že časová náročnost zaměstnanců ORP (2015) na zpracování
1 závazného stanoviska činí cca 1 hodinu, přičemž pověřením vykonávání agendy v této
oblasti jsou nejčastěji zaměstnanci s platovou třídu 9 anebo 10. Hodinové náklady pro tyto
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platové třídy činí dle metodiky MV (2007) 280 a 300 Kč. Na základě výše uvedeného lze
vyčíslit, že odhadovaná úspora administrativních nákladů ORP na vydávání závazných
stanovisek pro vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel činí cca 1,4 až 1,5 mil. Kč (viz tabulka 15).
Tabulka 15: Odhadovaná úspora administrativních nákladů ORP na vydávání závazných
stanovisek pro vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel

Celkový roční počet závazných stanovisek

5 000

Časová náročnost

1 hod.

Platová třída

9 až 10

Hodinové náklady na zaměstnance

280 až 300 Kč

Celková roční úspora

1,4 až 1,5 mil. Kč

Zdroj: vlastní dle konzultace se zástupci ORP, 2015.
Průměrné rozdělení úspory administrativních nákladů pro jednotlivé kategorie obcí
s rozšířenou působností obsahuje tabulka 16.
Tabulka 16: Odhadovaná úspora administrativních nákladů 1 ORP na vydávání závazných
stanovisek pro vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních
obyvatel
Velikostní kategie ORP

Průměrná roční úspora nákladů na
Průměrné roční množství vydávaných
vydávání závazných stanovisek na
závazných stanovisek
1 ORP

do 45 tis. obyv.

20

5 600 až 6 000 Kč

45 tis. - 97 tis. obyv.

30

8 400 až 9 000 Kč

97 tis. - 175 tis. obyv.

50

14 000 až 15 000 Kč

100

28 000 až 30 000 Kč

nad 175 tis. obyv.

Zdroj: vlastní dle konzultace se zástupci ORP, 2015.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW spalující plynné a/nebo kapalné palivo,
pokud slouží jako záložní zdroj energie, se dle navrhované varianty nevztahuje povinnost
předložit k řízení o vydání závazného stanoviska odborný posudek a rozptylovou studii.
Dochází ke snížení administrativní zátěže krajských úřadů na vydání závazného stanoviska
pro dotčené typy stacionárních zdrojů.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Navrhovaná varianta 1 vyjasňuje některá ustanovení dotčených částí zákona ve smyslu
zajištění lepší aplikovatelnosti zákona i pro dotčené územně samosprávné celky. Varianta 1
nepředpokládá dodatečné požadavky na činnost orgánů ochrany ovzduší, jelikož dochází
k uvedení souladu znění zákona se stávající praxí.
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§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Implementace navrhované změny § 16 nevyžaduje zásadní dopady na činnost územně
samosprávných celků.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky, navrhovanou úpravou se však předpokládají pozitivní dopady na
jednoznačnost a praktickou aplikovatelnost dotčených ustanovení zákona v případech, že
obce s rozšířenou působností budou po provozovateli dotčeného zdroje vyžadovat prokázání
provedení kontroly.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných změn zákona bude zajištěna provázanost mezi navrhovanou
právní úpravou povinností a přestupky a správními delikty právnických a podnikajících
fyzických osob. To bude mít pozitivní dopad na rozhodovací činnost územně samosprávných
orgánů při správních činnostech zajišťující ochranu ovzduší.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na územně
samosprávné celky.
Dopad na podnikatelské subjekty
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Úpravou dotčených pravidel pro sčítání stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze
předpokládat, že bude dosažena větší právní jistota provozovatelů zdrojů.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Navržená varianta 1 představuje úsporu nákladů provozovatele provádějícího kontinuální
měření na zajištění ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zároveň s provedením
jeho kalibrace. Pro účely ochrany ovzduší není třeba provádět roční ověření a kalibraci
v jeden rok, protože kalibrace je rozsáhlejší zkouškou, při které se znovu nastavuje
kalibrační funkce.
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§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Implementace navrhované změny § 7 odst. 3 nevyžaduje zásadní dopady na činnost
podnikatelských subjektů.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Zpřesnění podmínek a úprava kompetencí vydávání rozhodnutí orgánů státní správy se
nepředpokládá významný dopad na podnikatelské subjekty.
V případě § 11 odst. 3 se závazná stanoviska obce s rozšířenou působností se k těmto
zdrojům pro řízení dle stavebního zákona nevyžadují. Dochází tak k úsporám vyvolané
administrativní zátěže na straně žadatele.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Na spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k tomuto zákonu
o celkovém jmenovitém tepleném příkonu do 5 MW včetně spalující plynné nebo kapalné
palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejich provozní hodiny, stanovené
způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce,
se dle navrhované varianty nevztahuje povinnost předložit k řízení o vydání závazného
stanoviska odborný posudek a rozptylovou studii. Dochází tak k úspoře administrativních
nákladů provozovatelů těchto stacionárních zdrojů související s úsporou nákladů na
předložení odborného posudku a rozptylové studie. Úsporu nákladů provozovatelů lze
očekávat i z důvodu nahrazení nutnosti žádat o vydání závazného stanoviska k povolení
a změně stavby, k předčasnému užívání a ke kolaudačnímu souhlasu stavby podle § 11
odst. 3, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Navrhovaná varianta 1 má pozitivní dopad na stacionární zdroje, kterým orgán ochrany
ovzduší v době zkušebního provozu může nastavit odlišné podmínky oproti povolení provozu
tak, aby pro stacionární zdroj byly reálně splnitelné.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Implementace navrhované změny § 16 nevyžaduje zásadní dopady na činnost
podnikatelských subjektů, subjektům úprava nepřináší nové povinnosti.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Úprava stávajícího znění ustanovení §17 odst. 3 písm. e), f) a g) přehledně a přesněji
zajišťuje transpozici ustanovení Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištění). Tento článek je zaměřen především na
rozhodující stavy technologie, které určují a kterými je posuzována řádná regulace množství
emitovaných znečišťujících látek a tímto je rovněž zajišťováno plnění stanovených emisních
limitů. Úprava provedená pod písm. e) a f) zdůrazňuje přímou vazbu účinnosti ustanovení
na dostatečné snižování emisí (znečišťování ovzduší) sledováním provozu zařízení
na snižování emisí s nutností poskytování informací o nežádoucích stavech provozu zdrojů
příslušným dozorujícím orgánům. S tímto souvisí význam řádně zpracovaného a plněného
provozního řádu. Úprava provedená pod písm. g) udává jasně definovaný postup pro
vyhodnocování stavů, za kterých byla na zdroji zjištěna špatná funkce čistícího zařízení.
S tímto vyhodnocením pak souvisí hlavní nástroj transponovaného článku směrnice,
a to zastavení provozu zdroje při překročení 120 hodin provozu zdroje bez funkčního
čistícího zařízení, s respektováním vzniku možných stavů ohrožujících nutnou dodávku
energie nebo navýšení emisí. Nejedná se o nové povinnosti provozovatelů stacionárních
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zdrojů, proto se nepředpokládají významné dopady na administrativní náklady dotčených
zdrojů.
Navrhovaným prodloužením doby pro uchovávání výsledků jednorázových a kontinuálních
měření emisí pro účely kontroly z 5 na 6 let a rozšířením počtu okruhu stacionárních zdrojů
pro průběžné zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání těchto výsledků měření, lze
očekávat spíše nízké dopady na administrativní náklady provozovatelů stacionárních zdrojů
uvedených v příloze č. 2 zákona. Lhůta je prodloužena ve vazbě na směrnici MCPD.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na podnikatelské
subjekty.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Návrh v § 18 doplňuje požadavky kladené na osobu prodávající výrobky na evidenci
o množství a druhu prodaných výrobků, o osobách, kterým byl tento výrobek prodán.
Prodávající osoba je nově povinna vést evidenci o adrese a identifikačním čísle provozovny
právnické osoby, které byl výrobek prodán. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající osoba je
již dnes povinna evidovat údaje, rozšířením evidence o tyto dva údaje se nepředpokládá
významný dopad na administrativní náklady podnikatelských subjektů.
Doplněním odst. 5 a 6 do § 18 zákona se předpokládá upřesnění zákona ve smyslu
zabránění používání nadlimitních výrobků mimo zdroje kódu 9.1. až 9.24. a zabránění
existence černého trhu s těmito výrobky.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Dodavatelé pohonných hmot, kteří pro splnění povinností zajištění minimálního množství
biopaliv používali čistá a vysokoprocentní biopaliva se budou muset přeorientovat na tzv.
nízkoprocentuální přimíchávání. U některých dodavatelů pohonných hmot tak může dojít ke
zmaření investic do zařízení, jež umožňovala skladování čistých a vysokoprocentních
biopaliv a mísení biopaliv s klasickými pohonnými hmotami ve vysokém poměru.
Předpokládá se však, že množství dotčených subjektů bude velmi nízké.
Výrobci čistých a vysokoprocentních biopaliv budou moci nadále vyrábět čistá
a vysokoprocentní biopaliva podpořená nižší spotřební daní. Nedojde ke zmaření investic do
výroben těchto biopaliv.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných změn zákona bude zajištěna provázanost právní úpravy
a bude možné ze zákona postihnout přestupky a správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob. To má pozitivní dopad také na právní jistotu podnikatelských subjektů.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Implementací navržené varianty se nepředpokládá významný dopad na podnikatelské
subjekty.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Navrhovaná varianta předpokládá, že provozovatelé poštovních služeb, jimž oprávnění
k provozování poštovních služeb vzniká na základě pouhého oznámení, budou k vjezdu do
nízkoemisní zóny potřebovat emisní plaketu. V současné době se jedná dle databáze
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Českého telekomunikačního úřadu o 24 subjektů5. Na tyto provozovatele se tak nadále
nebude vztahovat potenciální výjimka z omezení provozu v nízkoemisních zónách, přičemž
vjezd do nízkoemisní zóny bude spjat s povinností mít emisní plaketu. Pro provozovatele
poštovních služeb může navrhovaná varianta představovat zvýšení nákladů na nákup emisní
plakety. Navrhovaná varianta 1 dále upravuje výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny pro
vozidla určená k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou,
opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení,
elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou energií
a vodárenských zařízení a vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací,
plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných
elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu. Dochází tak
k přesunu ze zákonné výjimky na individuální výjimku na základě posouzení obecního úřadu
s vyhlášenou nízkoemisní zónou. Veškeré náklady těchto dotčených subjektů nelze exaktně
kvantifikovat, protože bude záležet na množství a lokalizaci vyhlášení nízkoemisních zón,
ceně emisní plakety, poptávaném množství emisních plaket ze strany vozidel
a individuálních výjimek udělovaných na základě správního uvážení obecními úřady obce
s vyhlášenou nízkoemisní zónou.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
S ohledem na budoucí plošnou platnost navržených parametrů ekodesignu je zřejmé, že
všichni výrobci dotčených zařízení budou muset časem modifikovat svůj výrobní program.
Navržené urychlení vstupu těchto parametrů v platnost však může být pro domácí výrobce
konkurenční výhodou před výrobci ze zahraničí, a to jak na vnitřním trhu, tak při vývozu do
zemí, které již uplatňují přísnější emisní parametry na dotčené výrobky.
Sociální dopady
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Implementace navrhované změny § 4 odst. 7 nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Implementace navrhované změny § 6 odst. 5 nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Implementace navrhované změny § 7 odst. 3 nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
V případě § 11 odst. 3 se závazná stanoviska obce s rozšířenou působností se k domovním
ČOV pro řízení dle stavebního zákona nevyžadují. Dochází tak k úsporám vyvolané
administrativní zátěže na straně žadatele.
§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Implementace navrhované změny § 11 odst. 8 a 9 nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Implementace navrhované změny § 12 odst. 3 a 4 nepředpokládá žádné sociální dopady.
§ 16 – zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Implementace navrhované změny § 16 nepředpokládá žádné sociální dopady.

5

Včetně české pošty, která je držitelem poštovní licence a měla by tak být zahrnuta do výjimky z omezení
provozu v nízkoemisních zónách.
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§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Implementace navrhované změny § 17 odst. 1 a 3 nepředpokládá významné sociální
dopady.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Implementace navrhované změny § 17 odst. 1 a 3 nepředpokládá významné sociální
dopady.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Implementace navrhované změny § 18 nepředpokládá významné sociální dopady.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Přijetí navrhované úpravy obsažené ve variantě 1 umožní udržení pracovních míst
spojených s výrobou dotčených biopaliv. Dle Víceletého programu 2 by mělo dojít udržení
cca. 10 až 14 tis. pracovních míst.
§ 23 a § 25 – Přestupky a správní delikty
Implementace navrhované změny § 23 a § 25 zákona v návaznosti na navrhovanou variantu
novelizace zákona nepředpokládá významné sociální dopady.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečištění přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Implementace navrhované změny nepředpokládá významné sociální dopady, lze však
očekávat pozitivní vliv na informovanost veřejnosti.
Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Implementace navrhované varianty předpokládá vyřešení identifikovaných odlišných
podmínek majitelů historických vozidel rozlišených dle zákona č. 56/2001 Sb.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje - ekodesign
Pokud lze předpokládat navýšení cen zařízení v jednotkách tisíc Kč, představuje návrh
zvýšení nákladů na pořízení nových zdrojů tepla jednorázově cca 175 mil. Kč, tato částka
však může být do značné míry kompenzována vyšší účinností modernějších zdrojů tepla
a během životnosti zařízení může být vést i k úspoře finančních prostředků.
Dopady na životní prostředí
§ 4 odst. 7 - Pravidla sčítání příkonů a kapacit
Implementace navrhované změny § 4 odst. 7 nepředpokládá žádné dopady na životní
prostředí.
§ 6 odst. 5 – Ověření správnosti výsledku kontinuálního měření emisí
Implementace navrhované změny § 6 odst. 5 nepředpokládá žádné dopady na životní
prostředí.
§ 7 odst. 3 – Zrušení části zmocnění na vyhlášku MŽP ke stanovení struktury emisní
inventury, metodiky jejího provádění a metodiku provádění emisní projekce
Implementace navrhované změny § 7 odst. 3 nepředpokládá žádné dopady na životní
prostředí.
§ 11 odst. 1 a 3 - Zpřesnění podmínek pro vydávání rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší a pro předkládání podkladů vyžadovaných zákonem
Implementace navrhované změny ustanovení zákona nepředpokládá dopady na životní
prostředí.
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§ 11 odst. 8 a 9 – Rozšíření rozsahu výjimek z předkládání rozptylových studií
a odborných posudků
Implementace navrhované změny ustanovení zákona nepředpokládá dopady na životní
prostředí.
§ 12 odst. 3 a 4 – Doplnění náležitostí závazného stanoviska a povolení provozu
Implementace navrhované změny ustanovení zákona nepředpokládá dopady na životní
prostředí.
§ 16 – Zohlednění transpozice směrnice o lodních palivech
Implementace navrhované změny ustanovení zákona nepředpokládá dopady na životní
prostředí, neboť zákon již obsahuje zákaz uvádění předmětných paliv na trh a v praxi nejsou
v České republice paliva s vysokým obsahem síry využívána.
§ 17 odst. 1 a 3 – Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Úpravou stávajícího znění ustanovení §17 odst. 3 písm. e), f) a g), kterou se zajišťuje
transpozice Článku 37 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, předpokládá pozitivní
vliv na dostatečné snižování emisí (znečišťování ovzduší) sledováním provozu zařízení
na snižování emisí s nutností poskytování informací o nežádoucích stavech provozu zdrojů
příslušným dozorujícím orgánům. Úprava provedená pod písm. g) udává jasně definovaný
postup pro vyhodnocování stavů, za kterých byla na zdroji zjištěna špatná funkce čistícího
zařízení. S tímto vyhodnocením pak souvisí hlavní nástroj transponovaného článku
směrnice, a to zastavení provozu zdroje při překročení 120 hodin provozu zdroje bez
funkčního čistícího zařízení, s respektováním vzniku možných stavů ohrožujících nutnou
dodávku energie nebo navýšení emisí. U všech těchto navrhovaných změn se předpokládá
pozitivní dopad na životní prostředí, zejména kvalitu ovzduší.
§ 17 odst. 7 – Zmocnění ministerstva stanovit vyhláškou náležitosti dokladu
o provedení kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)
Implementace navrhované změny ustanovení zákona nepředpokládá dopady na životní
prostředí.
§ 18 – Upřesnění textace povinností osob nakládajících s vybranými produkty
s ohledem na dvojí výklad zákonných povinností; doplnění některých chybějících
souvisejících povinností
Upřesnění textace povinností osob nakládající s vybranými produkty a doplnění některých
chybějících souvisejících povinností se předpokládá pozitivní dopad na fungování orgánů
ochrany ovzduší a na kvalitu ovzduší.
§ 19 – Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv
Přijetí navrhované úpravy obsažené ve variantě 1 umožní další rozvoj využívání čistých
a vysokoprocentních biopaliv. Vyšší využívání biopaliv přispěje ke snížení produkce emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot a úspoře spotřeby ropy.
§ 23 a 25 – Přestupky a správní delikty
V případě přijetí navrhovaných změn zákona dojde navrhovanou variantou změny § 23
a § 25 k zajištění provázanosti právní úpravy a přestupků a správních deliktů právnických
a podnikajících fyzických osob. Negativní motivace subjektů při porušení povinností dle
zákona má pozitivní vliv na dodržování zákona, jehož primárním smyslem je ochrana
ovzduší.
§ 27 odst. 4 a § 30 odst. 2 – Znečišťování přesahující hranice států a informování
veřejnosti
Implementací navrhované varianty se nepředpokládají dopady na životní prostředí.
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Příloha č. 8 - Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Možností využít výjimku z omezení provozu v nízkoemisní zóně historickými vozidly, které
jsou dotčeny navrhovanou variantou, lze z důvodu povahy věci předpokládat pouze
marginální dopad na kvalitu ovzduší, kterou nelze předpokládat dopady na životní prostředí
včetně dopadu na kvalitu ovzduší v nízkoemisních zónách.
Zpřesněním možností výjimek pro vozidla k přepravě poštovních zásilek s ohledem na
princip předběžné opatrnosti, kdy je navrhovaná varianta předkládána s cílem umožnit
výjimku z omezení provozu v nízkoemisní zóně pouze vozidlům s poštovní licencí, lze
očekávat spíše pozitivní dopady na kvalitu ovzduší z důvodu zabránění neodůvodněnému
využití výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách. Obdobně pro navrhovanou
úpravu přesunutí vozidel určených k provádění činností bezprostředně spojených
s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových
zařízení, elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování tepelnou
energií a vodárenských zařízení a vozidel určených k odstranění závad vodovodů,
kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí
veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu.
Příloha č. 10 - Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje –
ekodesign
Přijetí navrhované úpravy obsažené ve variantě 1 povede k pozitivním dopadům na životní
prostředí díky snížení emisí z minimálně 165 tis. zdrojů, přičemž pozitivní efekty mohou být
vyšší, pokud budeme předpokládat, že v nulové variantě by došlo k efektu, kterému se návrh
snaží vyhnout, a to zvýšenému nákupu levnějších zastaralých topidel, jako náhrady za kotle
na pevná paliva, která nebudou moci být po 1. 9. 2022 v ČR provozována.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů variant
Tabulka 17: Porovnání nákladů a přínosů
Varianta

Stručný obsah

Přínosy

Hodnocení

Náklady

Hodnocení

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

-

Nejednoznačný
výklad a interpretační
nejasnosti dotčených
ustanovení zákona

***

Ministerstva vydává
vyhlášku dle § 7 odst.
3 zákona

**

Administrativní zátěž
zdrojů ve vojenských
objektech na
ohlašování souhrnné
provozní evidence

**

Nezajištění
transpozice
směrnice o lodních
palivech; směrnice o
průmyslových
emisích; směrnice o
kvalitě vnějšího
ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu;
směrnice o
ekodesignu

****

Zachování rozporu
mezi podporou
biopaliv v ČR a
pokynů Komise

****

Podnikatelské subjekty

Varianta 0

současný stav Zachování
současného znění
zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně
ovzduší

O výjimku z omezení
provozu v
nízkoemisní zóně
mohou žádat
provozovatelé
poštovních služeb
bez licence
Možnost pokračování
emisně méně
příznivých a
technicky
jednodušších
spalovacích zařízení

**

Nejednoznačný
výklad a interpretační
nejasnosti dotčených
ustanovení zákona

***

***

Administrativní zátěž
dotčených zdrojů na
vydání závazného
stanoviska

***

Náklady
provozovatelů
provádějící
kontinuální měření

**

Obtížnost splnění
podmínek vyplývající
z povolení provozu v
době zkušebního
provozu zdroje

**

Riziko nuceného
zastavení státní
podpory čistým a
vysokoprocentním
biopalivům

****

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Nejednoznačný
výklad a interpretační
nejasnosti dotčených
ustanovení zákona

-

Administrativní
náklady ORP na
vydávání závazných
stanovisek pro
domovní ČOV

***

**

Sociální dopady
-

Nerovné podmínky
provozovatelů
historických vozidel

**

Náklady na závazné
stanoviska i pro
domovní ČOV

***

Životní prostředí
Možnost zneužití
výjimky z omezení
provozu v
nízkoemisní zóně

-

Zvýšené
znečišťování ovzduší
z kotlů 3. emisní třídy
a topidel
nesplňujících
požadavky na
ekodesign
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**

***

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona

Kontrolní povinnosti
ČOI

**

**

Ministerstvo stanoví
vyhláškou náležitosti
dokladu o provedení
kontroly

*

Transpozice
směrnice o lodních
palivech; směrnice o
průmyslových
emisích, směrnice o
kvalitě vnějšího
ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu;
směrnice o
ekodesignu

****

Administrativní
náklady ministerstva
na informování
sousedních států

*

Odstranění rozporu
mezi podporou
biopaliv v ČR a
pokynů Komise

****

****

Ministerstvo
nevydává vyhlášku
dle § 7 odst. 3
zákona

Podnikatelské subjekty

Varianta 1

Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona

***

Snížení nákladů na
vydání závazného
stanoviska

***

Úspora nákladů
provozovatelů
provádějící
kontinuální měření

**

Možnost mít
stanoveny zvláštní
podmínky provozu v
době zkušebního
provozu

**

Rozšíření údajů
evidence dle § 18
Provozovatelé
poštovních služeb na
základě oznámení
nemohou využít
výjimku
Prodloužením doby
pro uchovávání
výsledků
jednorázových a
kontinuálních měření
Dodavatelé
pohonných hmot
používající čistá a
vysokoprocentní
biopaliva
Náklady výrobců
stacionárních zdrojů
dotčených přílohou č.
10 na přizpůsobení
se požadavkům na
ekodesign

Ostatní legislativně
technické úpravy

*

**

**

***

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona

Trvalé snížení
administrativní ch
nákladů ORP z
důvodu nevydávání
závazného
stanoviska k
domovním ČOV

***

cca 1,4 až 1,5 mil.
Kč/rok

Sociální dopady

*

Přesun dotčených
typů vozidel ze
zákonné výjimky pro
vjezd do nízkoemisní
zóny do režimu
individuálních výjimek

***

Trvalá úspora
nákladů na závazná
stanoviska i pro
domovní ČOV

***

Jednorázové zvýšení
nákladů na pořízení
nových zdrojů tepla

cca 175 mil. Kč

Udržení pracovních
míst spojených s
výrobou biopaliv

****

Majitelé historických
vozidel - rovné
zákonné podmínky
pro výjimku z vjezdu
nízkoemisní zóny

Životní prostředí
Upřesnění a doplnění
zákonných povinností
Zabránění
neodůvodněnému
využití výjimky z
omezení provozu
Rozvoj využívání
čistých a
vysokoprocentních
biopaliv

****

-

***

***

Snížení emisí z
environmentálně
nešetrných kotlů

***

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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Návrh řešení
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení
1. Varianta 1
2. Varianta 0
Na základě uvedených faktů doporučujeme přijmout Variantu 1.
Navrhovaná varianta zahrnuje legislativně technické úpravy zákona, jejichž implementací
se předpokládá zejména zpřesnění některých ustanovení zákona a doplnění několika
souvisejících změn v návaznosti na navrhovanou novelu. Legislativně technické úpravy
dotčených ustanovení se předpokládá zajištění větší právní jistoty dotčených subjektů
i subjektů ochrany ovzduší a zlepšení kvality ovzduší.
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Shrnutí věcného záměru – navrhované varianty
Tabulka 18: Shrnutí věcného záměru - navrhované varianty
Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Snížení
administrativní
zátěže spojené
s výrobou a distribucí
domácí i zahraniční
emisní plakety

***

MŽP vydává
rozhodnutí o
uznatelnosti
emisních plaket

Zveřejňování vzorů
emisních plaket a
podmínek ve věstníku
MŽP
Potenciálně nižší
příjmy SFŽP z úplat
za vydání emisních
plaket
Podnikatelské subjekty

1.

Varianta 1

Existuje vzájemná
uznatelnost plaket,
platí pouze za vydání
1 emisní plakety

***

Zjednodušení volného
pohybu osob mezi
zeměmi, které
uzavřou dohodu o
vzájemném uznávání
emisních plaket

***

Výnos z prodeje
plaket pro subjekty
***
Zakotvení pravidel pro
potenciálně pověřené
uznávání
MŽP
zahraničních plaket
Územní samosprávné celky (obce, kraje)
pro vjezd do
nízkoemisních zón (§
V případě vyhlášení
14 odst. 4)
nízkoemisní zóny
Potenciálně nižší
nemusí obec vydat
příjmy plynoucí z
tuzemskou plaketu i
***
distribuce a tedy z
tam, kde je žadatel
úplat za vydání
držitelem rovnocenné
emisních plaket
zahraniční emisní
plakety
Pozitivní dopad na
poptávku po rekreaci
v dané obci

30 400
Kč/jednorázové
vydání rozhodnutí

**

***

***

**

Sociální dopady
Místní obyvatelé - je
vzázemná
uznatelnost plaket,
platí za vydání pouze
1 emisní plakety

***

Minimalizace
vzájemných bariér
volného pohybu a
zjednodušení
využívání emisních
plaket

***

Možnost spekulací
mezi subjekty při
existenci rozdílné
ceny emisních plaket
doma a v zahraničí

***

Životní prostředí

Podpora zavedení
nízkoemisních zón
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***

Navýšení vjezdu
vozidel se
zahraničními
emisními plaketami
do nízkoemisní zóny

*

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
-

Podnikatelské subjekty

Menší tlak na regulaci

***
Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Nástroj obcí pro
zlepšení imisní
situace, zlepšení
kvality životního
prostředí a života
obyvatel a zvýšení
atraktivity dotčených
regionů
Preventivní charakter dlouhodobě spíše
snižování množství
prováděných kontrol

***

Trvalé administrativní
1 ORP: cca 44-48 tis.
náklady spojené se
Kč/rok
samotným
Celkem ORP: cca
obstaráváním důkazů
9,184 až 9,84 mil.
a provedení přímé
Kč/rok
kontroly domácností

***

Nárůst
administrativních
nákladů na prošetření
zvýšeného množství
podnětů

***

Sociální dopady

2.

Varianta 1

Povinnost umožnit
pověřeným osobám
přístup v případě, že
opakovaně vzniklo
důvodné podezření,
že stacionární zdroj
je provozován v
rozporu s
povinnostmi
stanovenými se
zákonem

Ochrana ústavního
práva na ochranu
zdraví a práva
každého na příznivé
životní prostředí

*****

Zásah do práva na
nedotknutelnost
obydlí

*****

Ovlivnění
socioekonomických
motivací a
rozhodování o
způsobu vytápění

****

Neoprávněné
využívání občany
(sousedské spory)

***

Zvýšení povědomí
obyvatel o podílu a
vlivu na znečišťování
ovzduší v obci

****

Ochrana individuální
vlastnických práv a
prostředek pro řešení
lokálních konfliktů

***

Zlepšení kvality
ovzduší a pozitivní
dopad na kvalitu
života a lidské zdraví

****

Životní prostředí
Lepší
kontrolovatelnost a
vymahatelnost plnění
povinností, principu
znečišťovatel platí a
pozitivní dopad zejm.
na ovzduší

****

Vliv na
socioekonomické
motivace o způsobu
vytápění včetně
využívání
environmentálně
šetrnějších zažízení
a paliv

***
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Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Vyřešení nesouladu
mezi zákonem a
směrnicí 2008/50/ES
a rizika zahájení
sankčního řízení ze
strany EU

*****

Podnikatelské subjekty

3.

Varianta 1

Náklady na snížení
emisí PM2,5

Změna Přílohy č. 1
zákona ve smyslu
změny limitu pro
částice PM2,5 od roku
2020 a úprava
ustanovení o imisních
limitech pro
troposférický ozon

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Administrativní
náklady na
aktualizaci programů
zlepšování kvality
ovzduší a nastavení
vhodných nástrojů
Sociální dopady
Zvýšená kvalita
ovzduší a přínosy pro
kvalitu lidského zdraví

***
Životní prostředí

Snížení znečištění
ovzduší
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***

**

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Lepší pružnost a
včasnost vyhlašování
a odhlašování
smogových situací
pro PM10

Administrativní
náklady ČHMÚ na
informování o
překročení prahových
hodnot pro SO 2 a

****

**

NO2
Nebude docházet k
vyhlášení smogové
situace v případě, kdy
koncentrace krátce
po vyhlášení
poklesnou

***

Jasný výklad zákona,
zpřesnění formulací

**

Dosažení souladu
mezi zákonem a
směrnicí2008/50/ES

*****
Podnikatelské subjekty

4.

Varianta 1

Úspora nákladů na
opatření v situacích,
kdy dojde k vyhlášení
regulace ačkoliv vývoj
koncentrací predikuje
jejich opětovný rychlý
pokles

***

Úspora nákladů na
regulační opatření u
zdrojů, které splňují
nejlepší dostupné
techniky

****

Změna Přílohy č. 6
zákona č. 201/2012 Včasné ukončování
Sb. o ochraně
regulace, nebudou
ovzduší
probíhat zbytečně po
poklesu koncentrací

-

****

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Odůvodněné
vynakládání
administrativních
nákladů na
vyhlašování a
odhlašování regulace
pro PM10 spojených
s vyhlášením
regulačního řádů a
ukládání zvláštních
podmínek provozu

***

Jednorázové náklady
krajských úřadů
spojené s úpravou
povolení provozu

Sociální dopady
Lepší a pružnější
informovanost
obyvatel o konkrétní
situaci v daném
území

****

Pozitivní dopady na
zdraví obyvatel

***

-

Životní prostředí
Zlepšení fungování
vyhlašování regulací
a pozitivní dopady
opatření na
regulovaných
zdrojích na kvalitu
životního prostředí,
zejména kvalitu
ovzduší
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****

-

cca 120 tis. Kč

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

***

Zvýšená
administrativní zátěž
ministerstva a
akreditační komise
na vydání rozhodnutí
o autorizaci

**

**

Zvýšení
administrativních
nákladů ČIŽP na
kontrolu výkonu
autorizovaných
činností

*

Vyjasnění podmínek
pro udělení
autorizace tomu, kdo
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

***

Zakotvení
kompetencní
ministerstva vést a
zveřejňovat seznam
autorizovaných osob

-

Zvýšení vybraných
správních poplatků,
které souvisejí s
žádostí FO a PO o
autorizaci

***

Zvýšené konkurence
na trhu
autorizovaných osob

**

Odstranění obsoletní
právní úpravy

Zákon lépe odpovídá
požadavkům pro
jednorázové měření
emisí a měření
úrovně znečištění

5.

Varianta 1

Změna znění § 32
odst. 1 písm. f), odst.
3 písm. d), g), i) odst.
4 písm. g), h) odst. 5
písm. b) a odst. 7
zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně
ovzduší

Podnikatelské subjekty
Umožnění udělení
autorizace PO, která
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

***

-

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
-

Sociální dopady

Umožnění udělení
autorizace FO, která
má jiné než příslušné
technické vzdělání
ale splňuje ostatní
požadavky

-

Životní prostředí
-

-
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Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Odstranění a
upřesnění
ustanovení - zvýšení
aplikovatelnosti
zákona a zefektivnění
rozhodovací činnosti

***

-

Podnikatelské subjekty

6.

Varianta 1

Snížené náklady pro
Zvýšené náklady pro
provozovatele
provozovatele
stacionárních
stacionárních
***
zařízení vyjmutí
zařízení nově
zařazených do
Navrhnutá varianta některých zdrojů z
přílohy č. 2 zákona
přílohy č. 2 zákona
zahrnuje revizi
Přílohy č. 2 zákona č.
201/2012 Sb., o
Územní samosprávné celky (obce, kraje)
ochraně ovzduší
Změna
Změna
administrativních
administrativních
nákladů - vyjmutí
**
nákladů - zahrnutí
některých zdrojů z
nových zdrojů do
přílohy č. 2 zákona
přílohy č. 2 zákona
Sociální dopady
-

Životní prostředí

Pozitivní vliv na
kvalitu ovzduší díky
nově regulovaným
emisně významným
zdrojům
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***

-

****

***

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty
Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona

Kontrolní povinnosti
ČOI

**

**

Ministerstvo stanoví
vyhláškou náležitosti
dokladu o provedení
kontroly

*

Transpozice
směrnice o lodních
palivech; směrnice o
průmyslových
emisích, směrnice o
kvalitě vnějšího
ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu;
směrnice o
ekodesignu

****

Administrativní
náklady ministerstva
na informování
sousedních států

*

Odstranění rozporu
mezi podporou
biopaliv v ČR a
pokynů Komise

****

Ministerstvo
nevydává vyhlášku
dle § 7 odst. 3
zákona

****

Podnikatelské subjekty

7.

Varianta 1

Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona

***

Snížení nákladů na
vydání závazného
stanoviska

***

Úspora nákladů
provozovatelů
provádějící
kontinuální měření

**

Možnost mít
stanoveny zvláštní
podmínky provozu v
době zkušebního
provozu

**

Rozšíření údajů
evidence dle § 18
Provozovatelé
poštovních služeb na
základě oznámení
nemohou využít
výjimku
Prodloužením doby
pro uchovávání
výsledků
jednorázových a
kontinuálních měření
Dodavatelé
pohonných hmot
používající čistá a
vysokoprocentní
biopaliva
Náklady výrobců
stacionárních zdrojů
dotčených přílohou č.
10 na přizpůsobení
se požadavkům na
ekodesign

Ostatní legislativně
technické úpravy

*

**

**

***

***

Územní samosprávné celky (obce, kraje)
Zajištění
jednoznačnosti a
zpřesnění dotčených
částí zákona
Trvalé snížení
administrativní ch
nákladů ORP z
důvodu nevydávání
závazného
stanoviska k
domovním ČOV

***

-

cca 1,4 až 1,5 mil.
Kč/rok

Sociální dopady

*

Přesun dotčených
typů vozidel ze
zákonné výjimky pro
vjezd do nízkoemisní
zóny do režimu
individuálních výjimek

***

Trvalá úspora
nákladů na závazná
stanoviska i pro
domovní ČOV

***

Jednorázové zvýšení
nákladů na pořízení
nových zdrojů tepla

cca 175 mil. Kč

Udržení pracovních
míst spojených s
výrobou biopaliv

****

Majitelé historických
vozidel - rovné
zákonné podmínky
pro výjimku z vjezdu
nízkoemisní zóny

Životní prostředí
Upřesnění a doplnění
zákonných povinností
Zabránění
neodůvodněnému
využití výjimky z
omezení provozu
Rozvoj využívání
čistých a
vysokoprocentních
biopaliv
Snížení emisí z
environmentálně
nešetrných kotlů

****

-

***

***

***

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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U některých identifikovaných dopadů není schopen zpracovatel důvodové zprávy schopen
kvantifikovat předpokládané dopady z důvodu nedostupnosti relevantních dat anebo
nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování dotčených subjektů. V takové situaci
důvodová zpráva tyto dopady vyhodnocuje kvalitativně formou slovního popisu
a odstupňování předpokládané a konzultované míry dopadu pomocí symbolu v souhrnné
tabulce 18, která je pouze zjednodušeným souhrnem celé důvodové zprávy. Symboly
označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, která byla v procesu konzultací
vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) po velmi vysoký (*****).
Implementace doporučené varianty a vynucování
Návrh novely zákona o ochraně ovzduší zpracovává a předkládá MŽP, které je ústředním
orgánem státní správy v oblasti ochrany ovzduší a je zodpovědné za implementaci
navržených změn.
V přenesené působnosti výkon státní správy ochrany ovzduší v jejich oblastní či místní
působnosti zajištují krajské úřady, obecní úřady, a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
Kontrolní činnost a dohled nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně
ovzduší ve vztahu k provozovatelům zdrojů znečišťování vykonávají obecní úřady obcí
s rozšířenou působností, Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce.
Posuzování a vyhodnocování znečištění ovzduší, vyhlašování rizika překročení informativní
a regulační prahové hodnoty, vedení informačního systému kvality ovzduší a zveřejňování
informací o úrovni znečištění vykonává ministerstvo životního prostředí prostřednictvím jím
zřizovaného českého hydrometeorologického ústavu.
Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí. Jako období, které je
vhodné pro přezkum účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace,
se doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího
objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň
dostatečně krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů
a navrhovaných změn.
Konzultace a zdroje dat
1. Zakotvení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních
zón
CDV. 2013. Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy.
Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2013.
CDV. 2014. Benchmarking – Situace nízkoemisních zón v Praze a ve srovnatelných městech
Evropy. Centrum dopravního výzkumu, Brno, 2014.
Dohoda o společném postupu v oblasti životního prostředí mezi MŽP a hl. m. Praha. Praha,
2014.
Konzultace s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s odborem legislativním Ministerstva životního prostředí.
MV. 2007. Metodika stanovení plánovaných nákladů na výkon státní správy. Ministerstvo
vnitra, 2007.
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Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijetí úpravy umožňující přímou kontrolu provozu spalovacích stacionárních
zdrojů v domácnostech
ČIŽP. 2015. Vyjádření ve věci ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., - vstup do
domácností. 2015.
ČSÚ. 2014. Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Český statistický úřad, 2011. Dostupné online:
https://www.czso.cz/csu/sldb
Konzultace s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s odborem legislativním Ministerstva životního prostředí.
Konzultace se zástupci náhodně vybraných ORP dle metodiky Ministerstva vnitra, 2007.
MPO. 2011. Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti. Výsledky statistických
zjišťování pro rok 2010. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Oddělení surovinové a
energetické statistiky, Ing. Aleš Bufka. 2011.
MŽP. 2014a. Analýza problémů a možností řešení kontrolovatelnosti plnění povinností
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech z hlediska
ochrany ovzduší. 2014.
MŽP. 2014b. Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší
k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším.
SFŽP ČR. 2015. Miliardy na nové kotle zase o něco blíž. Včera skončil příjem žádostí.
Dostupné online: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2675/miliardy-na-nove-kotle-zase-o-necobliz-vcera-skoncil-prijem-zadosti/.
Ústava České republiky a Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České
a Slovenské Federativní Republiky.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, OPŽP 2014 – 2020, Výzva pro kraje
č. 1. Ministerstvo životního prostředí.
3. Zakotvení imisního limitu pro částice PM2,5 od roku 2020 a upřesnění aplikace
imisních limitů pro troposférický ozon (O3) (příloha č. 1)
ČHMÚ.
2014.
Ročenka
2013.
ČHMÚ,
2014.
Dostupné
online:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/IV1_PM_CZ.html .
Konzultace s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s odborem legislativním Ministerstva životního prostředí.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1083/2006.
NPSE 2020. Národní program snižování emisí ČR 2020. Střednědobá strategie (do roku
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR. Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2015.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
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4. Úprava pravidel pro vyhlášení smogové situace podle přílohy č. 6 zákona
o ochraně ovzduší (příloha č. 6)
ČHMÚ. 2013. Vyhodnocení Smogového regulačního a varovného systému na území České
republiky od 1. října 2012 do 31. března 2013. Zpráva pro Odbor ochrany ovzduší MŽP ČR.
2013.
ČHMÚ. 2015. Konzultace s Mgr. Ondřejem Vlčkem, vedoucím Oddělení modelování
a expertíz ČHMÚ, duben 2015.
Konzultace s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s odborem legislativním Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s Ing. Markem Bruštíkem, vedoucím Oddělení ochrany ovzduší a integrované
prevence Moravskoslezského kraje, duben 2015.
Pravidla
fungování
smogového
varovného
a
regulačního
systému.
Český
hydrometeorologický
ústav,
2014.
Dostupné
online:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/SVRS_pravidla-fungovani.pdf
Směrnice evropského parlamentu a rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu.
Vlček, O. Juras, R., Keder, J. 2015. Nová pravidla vyhlašování smogových situací a regulací
pro suspendované částice PM10 (návrh novely přílohy č. 6 zákona č. 201/2012 Sb.).
Meteorologické zprávy (v přípravě k vydání).
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Legislativně technické úpravy
Konzultace s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Konzultace s odborem legislativním Ministerstva životního prostředí.
Konzultace se zástupci vybraných ORP.
Konzultace se zástupci krajských úřadů.
Nařízení Komise 813/2013.
Nařízení Komise 2015/1189.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES, o národních emisních stropech
(směrnice o národních emisních stropech).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, o omezování těkavých organických
látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích
a produktech pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení
požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování
znečištění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU, kterou se mění směrnice Rady
1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Zákon č. 385/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů.
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Zákon č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony,
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Seznam použitých zkratek
BREF
CLRTAP
ČHMÚ

Z angl. Reference Document on Best Available Techniques – Referenční
dokumenty o nejlepších dostupných technikách
Z angl. Convention on Long-range Transboundary Air Pollution – Úmluva
o omezování znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOI

Česká obchodní inspekce

ČR

Česká republika

ČSN EN
ČSÚ
EHK OSN
EIA

Česká technická norma
Český statistický úřad
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
Z angl. Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na životní prostředí

EP

Z angl. The European Monitoring and Evaluation Programme - Program
spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek
znečišťujících ovzduší v Evropě
Evropský parlament

EU

Evropská unie

ES

Evropské společenství

EMEP

FTIR

Metoda infračervené spektroskopie

LIDAR

Z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - Integrovaná prevence a
omezování znečištění
Z angl. Light Detection and Ranging – Metoda detekce světla a měření vzdálenosti

ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

IPPC

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MV

Ministerstvo vnitra

MZe

Ministerstvo zemědělství

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NPSE
NO2
03
OPŽP

Národní plán snižování emisí
Oxid dusičitý
Troposférický ozon
Operační program životní prostředí
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ORP

Obec s rozšířenou působností

PAH

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PM

Z angl. Particulate matter – Pevné či prachové částice

SFŽP ČR

Státní fond životního prostředí České republiky

SRN

Spolková republika Německo

SO2

Oxid siřičitý

SPZ

Státní poznávací značka

STK

Stanice technické kontroly

SVRS

Smogový varovný a regulační systém

VOC

Z angl. Volatile organic compounds – Těkavé organické látky

VŠ
WHO

Vysoká škola
Z angl. World Health Organization – Světová zdravotnická organizace
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Co se týče právních předpisů nejvyšší právní síly, jsou kromě obecných ustanovení Ústavy
a Listiny základních práv a svobod (např. čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 Listiny)
relevantní též ustanovení čl. 7 Ústavy, čl. 6 odst. 1, čl. 10 odst. 2, čl. 12 odst. 1 a 3, čl. 31
a čl. 35 Listiny a některá ustanovení další (např. čl. 26 odst. 1 Listiny zakotvující svobodu
podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti – s možnými podmínkami a omezeními
uvedenými v čl. 26 odst. 2). Návrh zákona je s těmito i dalšími ustanoveními v souladu.
Předkladatel si je vědom toho, že navržená úprava kontrol spalovacích stacionárních zdrojů
umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci v § 17 odst.
2 zákona představuje zásah do nedotknutelnosti obydlí tak, jak je zaručeno čl. 12 Listiny
základních práv a svobod. Předkladatel se nicméně domnívá, že navržený zásah
do svobody obydlí je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Předložený návrh kontrol spalovacích zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech
a stavbách pro rodinnou rekreaci reaguje na současný stav, kdy na celém území České
republiky pravidelně dochází k překračování imisních limitů (maximální koncentrace
znečišťujících látek v ovzduší) pro jemné prachové částice (PM10 a PM2,5) stanovených
k ochraně zdraví osob. Jemné prachové částice pronikají do dýchacího traktu, kde se
ukládají a způsobují akutní i chronická onemocnění dýchacích cest. Na jemných prachových
částicích jsou navázané látky typu PAH (benzo(a)pyren), těžké kovy, tzv. persistentní
organické látky typu polychlorovaných bifenylů (PCB) a PCDD/F aj., které mají silné
karcinogenní či mutagenní účinky na lidský organismus. Dle údajů Českého
hydrometeorologického ústavu měly např. v roce 2012 emise z malých spalovacích zdrojů
v domácnostech asi 40 % podíl na celkových emisích částic PM10, 60 % podíl na celkových
emisích částic PM2,5 a 90 % podíl na celkových emisích benzo(a)pyrenu. Emise
ze spalovacích zdrojů používaných k vytápění domácností (zejména na tuhá paliva) mají
z důvodu nízkých komínů zásadní dopad na kvalitu ovzduší a zdraví osob především v okolí
svého provozu. Na množství a složení emisí ze spalovací stacionárních zdrojů k vytápění
domácností mají vliv zejména typ a stáří spalovacího zařízení, kvalita spalovaného paliva,
technický stav a údržba spalovacího zařízení a spalinových cest a kvalita obsluhy
spalovacího zařízení. Nejzávažnější dopady na ovzduší a zdraví osob jsou v důsledku
spalování nekvalitních paliv či dokonce odpadu, používání starých zdrojů a nesprávné
obsluhy zdrojů. Při posledním sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 byl spalovací stacionární
zdroj na tuhá paliva jako hlavní zdroj vytápění uveden u cca 660 tis. domácností (ČSÚ,
2014). Převažují zastaralá spalovací zařízení (ze 70 – 80 % se jedná o odhořívací
a prohořívací kotle), která nesplňují přísnější emisní parametry a je možné v nich spalovat
např. i odpad.
Zákon o ochraně ovzduší v platném znění stanoví provozovatelům spalovacích stacionárních
zdrojů řadu povinností, které se vztahují i na provozovatele zdrojů umístěných v rodinných
domech, v bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Jedná se o zákaz spalování odpadu
(§ 16 odst. 6), zákaz spalování méně kvalitních paliv (§ 17 odst. 4), povinnost provozovat
zdroj v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zdroje (§ 17 odst. 1 písm. a)),
povinnost spalovat ve zdroji pouze kvalitní paliva určená ke spalování v daném typu zdroje
(§ 17 odst. 1 písm. c)), povinnost používat od 1. září 2022 pouze spalovací zdroje, které
splní zákonem stanovené emisní a technické parametry (§ 17 odst. 1 písm. g).
Administrativní nástroje jsou zároveň masivně podporovány ekonomickým nástrojem
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v podobě dotací na podporu výměny kotlů. Zjištění a prokázání porušení uvedených
povinností a zákazů je však dle platné právní úpravy bez možnosti přímé kontroly u zdroje de
facto nemožné (viz blíže bod 2 hodnocení dopadů regulace). Bez přímé kontroly u zdroje
nelze prokázat, že provozovatel používá nepovolená paliva, spaluje odpad nebo provozuje
nepovolený typ kotle. Povinnost každého provádět podle § 17 odst. 1 písm. h) jednou za dva
kalendářní roky (poprvé nejpozději do konce roku 2016) prostřednictvím odborně způsobilé
osoby kontrolu technického stavu a provozu 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, 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, je nástrojem spíše preventivní povahy, jehož
cílem je zajištění, že emise ze spalovacích zdrojů v domácnostech budou minimalizovány
v důsledku odpovídající instalace zdrojů a jejich správného provozu a údržby poučenými
provozovateli. Tento nástroj však neumožňuje řešit akutní situace, kdy existuje podezření, že
provozovatel spalovacího zdroje v rodinném domě, bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci,
porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší, a v důsledku toho ohrožuje život
a zdraví osob v okolí.
Orgány ochrany ovzduší se dlouhodobě zabývají stížnostmi na osoby, které spalovací
stacionární zdroje v rodinných domech a stavbách pro rekreaci provozují tak, že dochází
k významnému znečišťování okolí. Důvodem tohoto znečišťování je spalování nepovolených
paliv nebo odpadů či nesprávný provoz a údržba zdroje. Stěžovatelé a další osoby v okolí
jsou tak opakovaně či trvale obtěžováni imisemi znečišťujících látek, které narušují kvalitu
jejich života a současně mají negativní dopady na jejich zdraví. Bez možnosti přímé kontroly
u zdroje však orgány ochrany ovzduší nemohou porušování povinností provozovateli
prokázat.
Podle článku 12 odst. 1 Listiny je obydlí nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez
souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Listina ani jiné právní předpisy pojem obydlí blíže
nespecifikují. Rozsah pojmu obydlí je pojímán široce jako jakýkoli prostor určený
k naplňování práva na soukromí, který je obyvatelem dostatečně oddělen od prostor
k obecnému užívání. Obydlím tak lze rozumět prostor sloužící k bydlení (byty, rodinné domy,
rekreační chaty, bytové náhrady, místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení jako
koleje a ubytovny, ale i pronajatý hotelový pokoj apod.). Naopak pod pojem obydlí nejsou
zahrnovány prostory nesloužící k bydlení (jiné prostory) ve smyslu § 82 odst. 2 zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
za které jsou považovány zejména tzv. nebytové prostory jako kanceláře, dílny, tovární haly,
skladiště, živnostenské provozovny, ale i samostatně stojící garáže, které nejsou součástí
obydlí (viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/09, bod 18). Judikaturou
Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) je institut obydlí vnímán ještě šířeji
a vychází z jeho těsného sepjetí s právem na ochranu soukromí před neoprávněnými zásahy
ze strany veřejné moci. ESLP vyslovil názor, že v moderní době nelze vést ostré prostorové
oddělení soukromí v místech užívaných k bydlení a soukromím realizovaným v pracovním
prostředí osoby, proto pod právo na respektování obydlí podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy zahrnuje
i požadavek respektu k soukromí sídla společnosti, poboček či provozoven právnických osob
(viz např. rozhodnutí ze dne 16. 4. 2002 ve věci Société Colas Est. proti Francii). Přestože
tento výklad pojmu obydlí učiněný ESLP může být považován za příliš extenzivní, je třeba
přiznat, že právo na nedotknutelnost obydlí nelze z prostorového hlediska vykládat příliš
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restriktivně a že například na kotelnu či sklep (ale třeba i zahradu) rodinného domu je nutno
toto právo také vztahovat.
Právo na nedotknutelnost obydlí zakotvené v Listině má sloužit k uchování elementárního
soukromí, které nemá být nikým bez souhlasu rušeno. Proto zřejmě za obydlí nelze
považovat např. společné prostory bytového domu (chodby, vestibul, kotelnu apod.). Tyto
prostory užívají všichni obyvatelé, kteří zpravidla nejsou osobami navzájem si blízkými, často
se ani neznají, proto zde podle našeho názoru není na místě dovolávat se ochrany
soukromí.
Základní právo na nedotknutelnost obydlí však není neomezitelné. Omezení základních práv
a svobod může být dle čl. 4 odst. 2 Listiny upraveno pouze zákonem (tzv. výhrada zákona)
za podmínek stanovených Listinou. Čl. 4 odst. 4 Listiny pak stanoví zásadu, že při aplikaci
zákonných ustanovení omezujících základní práva a svobody musí být šetřeno jejich
podstaty a smyslu a tato omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla
stanovena. K omezení základních práv či svobod však může dojít, i když Listina jejich
zákonné omezení nepředpokládá, a to v případě vzájemné kolize základního práva s jiným
základním právem nebo jinou ústavně chráněnou hodnotou (veřejný statek).
Sám čl. 12 odst. 2 Listiny stanoví přípustnost domovní prohlídky pro účely trestního řízení,
a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky je
zakotven zákonem (oddíl pátý zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů). Čl. 12 odst. 3 Listiny umožňuje zákonem povolit jiné
zásahy do nedotknutelnosti obydlí, „jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro
ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení
závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku“.
Platná právní úprava v několika zákonech prolomení práva na nedotknutelnost obydlí
upravuje (např. § 172 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 88 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, § 53 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů).
V případě, že je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské
činnosti, mohou být zásahy podle č. 12 odst. 3 Listiny zákonem dovoleny také z důvodu
nezbytnosti pro plnění úkolů veřejné správy. Tuto možnost prolomení ústavní ochrany obydlí
platné znění zákona o ochraně ovzduší využívá v § 17 odst. 2. Kontrola spalovací
stacionárních zdrojů umístěných v obydlích však bez souhlasu toto, kdo v obydlí bydlí, dle
platného znění zákona o ochraně ovzduší možná není.
Omezení základního práva na nedotknutelnost obydlí zákonným zakotvením oprávnění
orgánů ochrany ovzduší ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů umístěných
v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci je dle předkladatele
odůvodněné v souladu s čl. 13 odst. 3 Listiny nezbytností těchto kontrol v demokratické
společnosti pro ochranu života a zdraví osob a pro ochranu práv a svobod druhých, a to
konkrétně práva na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 3 Listiny). Pojem „nezbytnost
v demokratické společnosti“ vykládá ESLP jako „nutnou společenskou potřebu,
proporcionální k zamýšlenému legitimnímu účelu“ (viz věc č. 6538/74 The Sunday Times
v. The United Kingdom nebo věc č. 35623/05 Uzun v. Germany).
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Ochrana života a zdraví je garantována v čl. 6 Listiny, který zaručuje právo každého na život,
a v čl. 31 Listiny, který stanoví právo každého na ochranu zdraví. Právo každého na příznivé
životní prostředí je garantováno v čl. 35 odst. 1 Listiny, přičemž čl. 35 odst. 3 Listiny stanoví,
že „při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní
zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“.
Dle systematiky Listiny spadají právo na zdraví a právo na příznivé životní prostředí mezi
práva hospodářská, sociální a kulturní, u nichž má stát povinnost zajišťovat určitou míru
plnění a ochrany, tj. konkrétně povinnost přijímání opatření zajišťujících ochranu zdraví
obyvatel před negativními vlivy a opatření zajišťujících příznivé životní prostředí. Práva na
zdraví a práva na příznivé životní prostředí se lze v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny domáhat
pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí. Těmito zákony stanoví stát
opatření, která mají zajistit ochranu zdraví a příznivost životního prostředí. Ve vztahu
k ovzduší jsou těmito opatřeními zejména emisní limity (maximální množství znečišťujících
látek vypouštěných ze zdroje do ovzduší) a imisní limity (maximální koncentrace
znečišťujících látek v ovzduší, které jsou únosné pro lidské zdraví) a další nástroje
k minimalizaci znečišťujících látek vypouštěných ze zdrojů do ovzduší. Zákon o ochraně
ovzduší upravuje řadu nástrojů k regulaci znečišťujících látek ze zdrojů znečišťování
ovzduší, a to jak spalovacích zdrojů v domácnostech, tak spalovacích a jiných zdrojů
provozovaných fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami, nicméně
efektivní vymáhání povinností stanovených zákonem je z výše popsaných důvodů možné
pouze ve vztahu k fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám. Povinnosti
provozovatelů spalovacích zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro
rodinnou rekreaci, ačkoli emise z těchto zdrojů představují významný podíl na znečištění
ovzduší a mají závažné dopady na zdraví a životní prostředí obyvatel (viz výše), nelze
z důvodu nemožnosti kontrol zdrojů vynucovat.
Na tuto skutečnost reaguje předložený návrh ministerstva. Navrhuje se, aby orgány ochrany
ovzduší (osoby pověřené obecním úřadem obce s rozšířenou působností) mohly provést
kontrolu stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro
rodinnou rekreaci, za předpokladu, že opakovaně vzniklo důvodné podezření, že stacionární
zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší.
Provozovatel má být povinen umožnit kontrolnímu orgánu přístup ke stacionárnímu zdroji
a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám za účelem kontroly dodržování
povinností. Cílem je umožnit efektivní vynucování povinností, které zákon o ochraně ovzduší
jejich provozovatelům stanoví, a zabránit tak ohrožování a poškozování zdraví obyvatel
emisemi z těchto zdrojů a současně zajistit aby do jejich práva na příznivé životní prostředí
nebylo zasahováno nad míru stanovenou zákonem.
Vzhledem k tomu, že předkladatel si je vědom, že navrhované opatření představuje zásah
ústavního práva na nedotknutelnost obydlí, zabýval se posouzením ústavnosti tohoto návrhu
s ohledem na kolizi práva na nedotknutelnost obydlí s právem na ochranu života a zdraví
a právem na příznivé životní prostředí. Předkladatel návrh posoudil podle tzv. testu ústavní
konformity, který při posuzování kolize ústavních práv aplikuje Ústavní soud. V rámci testu
ústavní konformity se posuzuje legalita, legitimita a proporcionalita opatření.
Test legality vyžaduje, aby příslušná omezení základních práv a svobod byla stanovena
zákonnou formou. Tento požadavek je návrhem splněn. V rámci testu legitimity se posuzuje,
zda jsou omezení základních práv a svobod nezbytná v demokratické společnosti.
Nezbytnost zásahu do práva na nedotknutelnost obydlí a nemožnost zabránit porušování
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práva na zdraví a na příznivé životní prostředí jiným způsobem byly popsány výše. Prokázat
porušování povinností nelze v případě těchto zdrojů jinak než na základě přímé kontroly.
Ostatní možné nástroje ke snížení celkového množství emisí ze spalovacích zdrojů
používaných k vytápění domácností jsou již využívány. Jedná se o výše zmíněné
administrativní nástroje zákona o ochraně ovzduší spočívající v regulaci trhu se spalovacími
zdroji a v zákazu určitých paliv a zdrojů. Administrativní nástroje jsou navíc kombinovány
s ekonomickým nástrojem pozitivní stimulace v podobě dotací na podporu výměny kotlů.
Platí také, že snaha státu o postupné snižování míry znečišťování ovzduší v současné době
dopadá na všechny subjekty, které svojí činností přímo či nepřímo k znečištění ovzduší
přispívají. Povinnosti z hlediska ochrany ovzduší a snižování míry emisí mají nejen všichni
provozovatelé stacionárních zdrojů (spalovací zdroje, technologické zdroje), ale také výrobci
automobilů. Nelze tudíž říci, že se povinnost strpět určitá opatření ukládá pouze jedné
skupině subjektů. Zatímco regulaci jiných zdrojů znečišťování, u kterých nehrozí zásah do
některého ústavně zaručeného práva (např. průmyslových zařízení), a vynucování
povinností ve vztahu k těmto zdrojům, se stát věnuje desetiletí, povinnosti provozovatelů
spalovacích stacionárních zdrojů k vytápění domácností, jejichž emise představují 60 %
z celkových emisí částic PM2,5 a 90 % z celkových emisí benzo(a)pyrenu, jsou bez přímé
kontroly u zdroje de facto nevymahatelné.
Test proporcionality umožňuje zodpovědět otázku ústavní konformity omezení jednoho
ústavně zaručeného práva ve prospěch práva jiného z hlediska, zda zvolené omezení není
ve vztahu k omezovanému právu excesivní. Ústavní soud aplikuje při posuzování kolize
základních práv tzv. třístupňový test proporcionality (poprvé v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/94),
v rámci něhož se aplikují tři kritéria: kritérium vhodnosti navrhované úpravy, kritérium
potřebnosti a kritérium závažnosti (významu) kolidujících práv a svobod, resp. chráněných
hodnot a zájmů (veřejných statků).
V rámci kritéria vhodnosti se zkoumá, zda institut omezující určité základní právo umožňuje
dosáhnout sledovaný cíl (ochranu jiného základního práva nebo veřejného statku). Toto
kritérium považuje předkladatel za splněné, neboť přímá kontrola stacionárního zdroje je
způsobilá zamezit porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje stanovené
v zákoně o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší má možnost zjistit a prokázat
porušování zákona pouze na základě přímé kontroly u zdroje. Na základě zjištění porušování
povinností uloží pokutu za přestupek a může uložit i nápravná opatření (např. ohledně
provozu zdroje). V případě, že není přes uložená nápravná opatření zjednána náprava,
může rozhodnout o zastavení provozu stacionárního zdroje.
Kritérium potřebnosti spočívá v porovnávání legislativního prostředku omezujícího základní
právo resp. svobodu, s jinými opatřeními, umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak
nedotýkajícími se základních práv a svobod, resp. dotýkajícími se jich v menší intenzitě.
Kritérium potřebnosti tak zkoumá zvolené prostředky k dosažení sledovaného cíle
a porovnává je s jinými, méně invazivními prostředky. Jak bylo uvedeno výše a jak podrobně
rozebírá závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace v bodě 2 jiná opatření, tj. kontrola
bez přímé kontroly u zdroje (např. měření tmavosti kouře), neumožňují spolehlivé
a nezpochybnitelné prokázání porušování povinností provozovatelem zdroje.
Kritérium závažnosti znamená, že opatření omezující základní lidská práva a svobody,
nesmějí svými negativními důsledky přesahovat pozitiva. Východiskem pro toto kritérium je
premisa, že základní práva jsou prima facie rovnocenná, jinými slovy, že ačkoliv Listina
obsahuje široký katalog základních práv, formálně mezi nimi není žádná hierarchie.
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Předkladatel se domnívá, že i kriterium závažnosti je splněno, neboť kontroly zdrojů
provozovaných v obydlích umožní zajistit dodržování povinností stanovených zákonem
o ochraně ovzduší provozovatelům těchto zdrojů, což zabrání poškozování a ohrožování
zdraví obyvatel a přispěje k ochraně práva na příznivé životní prostředí v míře stanovené
zákonem (dodržování imisních limitů stanovených pro ochranu zdraví zákonem o ochraně
ovzduší).
Pokud se dojde k závěru, že priorita jednoho práva před druhým ze dvou v kolizi stojících
základních práv, resp. veřejných statků, je opodstatněná, je nutnou podmínkou konečného
rozhodnutí rovněž využití všech možností minimalizace zásahu do jednoho z nich. Tento
závěr lze dovodit i z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, a sice v tom
smyslu, že základních práv a svobod musí být šetřeno nejenom při používání ustanovení
o mezích základních práv a svobod, nýbrž analogicky rovněž v případě jejich omezení
v důsledku jejich vzájemné kolize. Zásah do obydlí by měl být dle předkladatele
minimalizován skutečností, že provozovatel zdroje má být povinen umožnit kontrolnímu
orgánu (osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností) přístup pouze
ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům. Ochrany soukromí
osob v domě bude dbáno tím, že kontrolní orgán nebude moci vstupovat do jiných prostor,
než ve kterých bude umístěn stacionární zdroj a jeho příslušenství a používané palivo.
Dalším kritériem omezujícím zásahy do obydlí je navržená možnost přistoupit ke kontrole
zdroje, pouze pokud důvodné podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu
s povinnostmi stanovenými tímto zákonem (nepřípustná tmavost kouře, obtěžování
zápachem ze zdroje, videodokumentace nebo fotodokumentace apod.), vznikne opakovaně.
Požadavkem opakovaného podezření na porušení zákona má být zajištěno, že možnost
vstupu do obydlí nebude kontrolními orgány nadužívána.
Z výše uvedených důvodů nejsou dle předkladatele navržené kontroly stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší v rodinných domech, bytech a stavbách pro rekreaci protiústavní.
Argumentace, že provozem stacionárních zdrojů k vytápění domácností nedochází
k akutnímu ohrožení života nebo zdraví osob, je dle předkladatele lichá. Obdobně lichá je
i argumentace, že negativní následky jsou způsobeny značným počtem zdrojů znečišťování,
což neospravedlňuje zásah do individuálního lidského práva. Ohrožení života a poškození
zdraví osob emisemi z provozu byť i jediného stacionárního zdroje k vytápění domácností,
jsou-li ve zdroji např. spalovány odpady, je bezprostřední a intenzivní, ačkoli k negativnímu
následku v podobě seznatelné škody na zdraví nebo smrti dochází až v důsledku
dlouhodobého působení znečišťujících látek z více stacionárních zdrojů. Obdobně není
zpochybňován např. zákaz používání některých nebezpečných chemických látek, ačkoli
jejich dopady na život a zdraví nejsou okamžité. Navíc v praxi je možné, že pouze jeden
provozovatel v obci provozuje svůj zdroj v rozporu se zákonem (např. spaluje nepovolená
paliva nebo odpad), čímž ohrožuje zdraví všech obyvatel obce. Ostatní zdroje znečišťování
ovzduší (zejména průmyslové zdroje) jsou navíc již desetiletí přísně regulovány
a kontrolovány a prostor pro další snižování emisí z těchto zdrojů je již minimální.
Na závěr předkladatel podotýká, že povinnost umožnit kontrolu spalovacího stacionárního
zdroje umístěného v obydlí je jako odůvodněný zásah do nedotknutelnosti obydlí upravena
např. i v Německu. Podle § 52 odst. 2 německého spolkového zákona o imisích – BundesImmisionsschutzgesetz (BGBl. I S. 3830) jsou vlastníci a provozovatelé zařízení i vlastníci
a držitelé pozemků „povinni oprávněným osobám příslušných úřadů a osobám jimi
pověřeným, povolit přístup na pozemky a k zabránění naléhavému nebezpečí pro veřejnou
bezpečnost nebo pořádek též do obydlí a strpět provedení zkoušek, včetně stanovení emisí
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a imisí, jakož i sdělit informace a poskytnout podklady, které jsou potřebné k plnění jejich
povinností. Základní právo na nedotknutelnost obydlí (čl. 13 základního zákona) je v tomto
rozsahu omezeno.“
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava je v souladu s přijatými mezinárodními smlouvami v oblasti
ochrany ovzduší, jimiž je Česká republika vázána, tzn. zejména Úmluvou o dálkovém
znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 a jejími protokoly.
Pokud jde o Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“),
v rámci bodu b), v kterém předkladatel posoudil soulad návrhu s ústavním pořádkem České
republiky, byl současně posouzen i soulad navrhované úpravy s čl. 8 Úmluvy. Dle
předkladatele je navrhovaná úprava s čl. 8 Úmluvy, který garantuje právo na respektování
soukromého a rodinného života a obydlí, v souladu. Navrhovaný zákon má umožnit
v souladu s čl. 8 Úmluvy v případech stanovených zákonem zásah do tohoto práva, a to
z důvodu ochrany veřejného pořádku, ochrany zdraví a ochrany práv a svobod jiných.
Navrhovaná úprava současně zajišťuje, aby bylo do soukromého a rodinného života
zasahováno minimálně s důrazem na přiměřenost takového zásahu.
Navrhovaný zákon obsahuje také úpravu užívání majetku ve smyslu článku 1 Protokolu
č. 1 k Úmluvě. Právo na pokojné užívání majetku chráněné čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě,
není absolutním právem, neboť tentýž článek přiznává smluvním státům právo přijímat
zákony, které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným
zájmem a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut. Úmluva nepodmiňuje přípustné
zásahy do vlastnického práva v dané oblasti jejich objektivní nezbytností, ale vyhrazuje
státům právo určit, co za nezbytné považují. Při ukládání povinností, které omezují užívání
majetku, musí smluvní stát naplnit podmínky zákonnosti, legitimity a proporcionality.
Podmínka zákonnosti je naplněna tím, že zásah je v případě předkládaného návrhu zákona
stanoven právním předpisem, který odpovídá podstatným vnitrostátním požadavkům
z hlediska ústavnosti, je dostupný (předpis bude vyhlášen ve Sbírce zákonů)
a předvídatelný. Navrhovaná úprava vymezuje povinnosti při nakládání s majetkem jasně
a chrání tak adresáty povinností před svévolným uplatňováním orgány veřejné správy.
Podmínka legitimity je rovněž naplněna, neboť veškeré zásahy do vlastnického práva
obsažené v navrhované úpravě jsou nezbytné z důvodu ochrany životního prostředí
a veřejného zdraví. Konečně je splněna i podmínka proporcionality, když jedinec není
s ohledem na vyčíslení předpokládaných nákladů nucen nést individuální břemeno, jež by
bylo možné označit za nadměrné, tedy takové, které by ohrožovalo jeho samotnou existenci
v rovině majetkových poměrů (zejména s ohledem na hrozbu ukončení podnikání či úpadku).
Navrhovaná opatření jsou pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší jako adresátů
povinností únosná a nepředstavují nepřiměřenou zátěž.
Překladatel také ověřil slučitelnost sankčních ustanovení obsažených v navrhované úpravě
s článkem 7 Úmluvy, tj. se zásadou uložení trestu jen na základě zákona. V tomto článku se
odráží princip legality a požadavky na jasnou a předvídatelnou úpravu správního trestání,
zejména z hlediska předvídatelnosti hrozících postihů. Z čl. 7 Úmluvy vyplývá, že nikdo
nesmí být uznán vinným z přestupku nebo správního deliktu, který v době, kdy byl spáchán,
ještě nebyl přestupkem nebo správním deliktem. Taktéž je zakázáno uložit přísnější sankci,
než kterou bylo možno uložit v době spáchání přestupku nebo správního deliktu. Uvedené
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v sobě odráží zásadu nullum crimen sine lege praevia (zákaz zpětného působení zákona,
který zhoršuje postavení pachatele). Návrhem jsou do zákona o ochraně ovzduší
doplňovány nové skutkové podstaty správních deliktů, popř. měněny stávající. Platí, že
odpovědnost za přestupek nebo správní delikt se posuzuje podle zákona účinného v době
jeho spáchání. Podle nové úpravy se však posoudí i přestupek nebo správní delikt spáchaný
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li to pro pachatele příznivější. Předmětná
pravidla vyplývají z čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod (viz též § 7 odst. 1 zákona
o přestupcích, jehož analogické užití připouští také soudní judikatura, neboť je ve prospěch
pachatele správního deliktu).
S ohledem na uvedené lze konstatovat soulad návrhu s Úmluvou o ochraně lidských práv
a základních svobod.
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou Soudního
dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
Návrhu zákona se dotýkají následující předpisy Evropské unie:
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se
mění směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění),
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých
organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých
barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, ze dne 21. května 2008, o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu,
- nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů
pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů,
- nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů
vody a zásobníků teplé vody.
Okrajově se návrhu zákona dotýká také směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Jedním z cílů navrhované právní úpravy je náprava neúplné, resp. nesprávné transpozice
několika směrnic Evropského parlamentu a Rady. Jedná se o transpozici Přílohy XIV bodu
E směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, ze dne 21. května 2008, o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (imisní limit pro částice PM2,5 platný od
1. ledna 2020, imisní limity pro troposférický ozon), čl. 2 odst. 4 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady
1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech (povinnost zajistit, aby na lodích
nebyla používána paliva s nadlimitním obsahem síry), čl. 37 směrnice Evropského
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parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích
(integrované prevenci a omezování znečištění) a čl. 3 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících
při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy
nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.
S výše uvedenými předpisy Evropské unie je návrh plně v souladu.
e) Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace
Oblast upravená tímto návrhem a změny obsažené v návrhu nezakotvují žádné rozdíly, které
by ve svém důsledku bylo možné vnímat jako diskriminační.
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů.
Navrhovaná úprava nemá dopady ve vztahu k ochraně osobních údajů. Ochrany soukromí
se dotýká v souvislosti s úpravou kontrol spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech.
Návrh omezuje zásahy do soukromí na nejvyšší možnou míru. Viz blíže bod b) (Zhodnocení
souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR).
Navrhovaná právní úprava nezakládá žádné zpracování osobních údajů. Navrhovaná právní
úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění subjektu osobních
údajů.
g) Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. i)
Legislativních pravidel vlády.
V rámci zhodnocování korupčních rizik navrhovaného řešení byla zvolena metodika
založená na těchto základních kritériích:
přiměřenost;
efektivita;
odpovědnost;
opravné prostředky;
kontrolní mechanismy.
Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem předloženého návrhu je v návaznosti na bilaterální
jednání s Německem a na přípravu česko-německého memoranda o vzájemném uznávání
emisních plaket zakotvit pravidla pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do
nízkoemisních zón a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 547 ze dne
24. července 2013 přijmout úpravu umožňující přímou kontrolu provozu spalovacích
stacionárních zdrojů v domácnostech za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze
zákona o ochraně ovzduší. Návrh dále napravuje některé nedostatky v transpozici unijních
předpisů, zejména zakotvuje imisní limit pro částice PM2,5 od roku 2020, čímž plní povinnost
uloženou ministru životního prostředí usnesením vlády č. 1077 z 15. 12. 2014. V návaznosti
na tříletou účinnost zákona o ochraně ovzduší a zkušenosti s jeho uplatňováním v praxi
správních úřadů a provozovatelů zdrojů obsahuje návrh blok úprav směřujících k snížení
administrativní zátěže a k vyloučení výkladových nejasností některých ustanovení. Návrh je
ve všech uvedených upravovaných oblastech svým rozsahem přiměřený množině vztahů,
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které má upravovat. Návrhem nedochází k neúměrnému rozšíření kompetence některého
orgánu. Navrhovaná regulace umožňuje efektivnější implementaci zákonem o ochraně
ovzduší stanovených opatření do praxe (zejména povinností provozovatelů spalovacích
stacionárních zdrojů). Navrhovaná úprava stanoví odpovědnost příslušných orgánů ochrany
ovzduší jasně a konkrétně. Návrh nesměřuje k nadměrnému soustředění pravomocí
u některého z orgánů. Níže je provedeno detailní zhodnocení korupčního rizika ve vztahu
k dvěma hlavním okruhům novelizace. Z vyhodnocení vyplývá, že navrhovaná právní úprava
je spojena s nízkým stupněm korupčního rizika a obsahuje, respektive využívá stávající,
mechanismy předcházení korupčním rizikům. Ve vztahu k ostatním změnám, u kterých se
jedná o doplnění a upřesnění již platné a účinné právní úpravy, má Ministerstvo životního
prostředí za to, že navrhovaná úprava nemá vliv na míru korupčních rizik.
Zhodnocení korupčních rizik provedené dle výše uvedených kritérií:
Stanovení pravidel pro uznávání zahraničních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón
Přiměřenost
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem přiměřenosti, neboť umožní, aby pro vjezd
do nízkoemisních zón v budoucnu případně vyhlášených ve městech a obcích v České
republice byly uznávány i emisní plakety vydané v jiném státě. Podmínkou je, že pravidla pro
označení vozidel emisními plaketami a podmínky provozu v nízkoemisní zóně v tomto státě
budou obdobné jako podmínky, které pro označení vozidel emisními plaketami a pro vjezd
do nízkoemisní zóny stanoví zákon o ochraně ovzduší. Současně musí být v tomto jiném
státě vjezd do nízkoemisní zóny dovolen s emisní plaketou vydanou v České republice.
Návrh vychází z bilaterálních jednání mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo a navazuje na přípravu česko-německého memoranda o vzájemném uznávání
emisních plaket. Protože český systém nízkoemisních zón má nastavena téměř identická
pravidla jako německý systém, bude oboustranně výhodné, aby bylo právními předpisy
umožněno vzájemné uznávání emisních plaket mezi těmito státy. Právní úprava by měla
vést ke snížení administrativní a časové náročnosti na získání emisních plaket pro
provozovatele vozidel a k minimalizaci vzájemných bariér volného pohybu. Cílem úpravy je
také snížení administrativy spojené s vydáváním plaket a zjednodušení využívání
nízkoemisních zón. Německo má již v současné době možnost uznávání nízkoemisních
plaket vydaných v České republice zakotvenu.
Navržená úprava je koncipována obecně tak, aby v případě, že v jiných státech bude
vytvořena úprava nízkoemisních zón, která bude kompatibilní s úpravou německou
a českou, bylo možné uznávat i emisní plakety vydané v těchto třetích státech.
Vzory emisních plaket vydaných v jiném státě, ve kterém budou pravidla pro označení
vozidel emisními plaketami a podmínky provozu v nízkoemisní zóně kompatibilní
s podmínkami podle zákona o ochraně ovzduší a současně bude v tomto státě vjezd do
nízkoemisní zóny dovolen s emisní plaketou vydanou v České republice, zveřejní
ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Efektivita
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem efektivity, neboť provozovatelé vozidle
v České republice, kteří budou mít emisní plaketu pro vjezd do nízkoemisní zóny v České
republice, budou s touto plaketou moci za stejných podmínek současně zajíždět i do
nízkoemisních zón v německých městech. Naplnění tohoto kritéria lze spatřovat v úspoře
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nákladů, které by jinak provozovatelé vozidel museli při zajíždění do německých měst vydat
na získání německé emisní plakety. Úspora nákladů souvisí i s vydáváním českých emisních
plaket, neboť vozidla, která již v současné době mají německou emisní plaketu, nebudou
muset pro vjezd do českých nízkoemisních zón získávat další plaketu.
Odpovědnost
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem odpovědnosti, neboť je v návrhu jasně
stanoveno, že o tom, které zahraniční systémy nízkoemisních zón jsou kompatibilní
s českým systémem a které zahraniční plakety budou v českých nízkoemisních zónách za
podmínky reciprocity uznávány, rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Vzory těchto
plaket budou zveřejněny ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
Úprava přímé kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů umístěných
v domácnostech
Přiměřenost
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem přiměřenosti, neboť umožní efektivní
kontrolu plnění povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší.
Snaha státu o postupné snižování míry znečišťování ovzduší dle platné právní úpravy
dopadá na všechny subjekty, které svojí činností přímo či nepřímo k znečištění ovzduší
přispívají. Povinnosti z hlediska ochrany ovzduší a snižování míry emisí mají nejen všichni
provozovatelé stacionárních zdrojů (spalovací zdroje, technologické zdroje), ale také výrobci
automobilů. Nelze tudíž říci, že se povinnost strpět určitá opatření ukládá pouze jedné
skupině subjektů. Zatímco regulaci zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných podnikateli
a vynucování povinností ve vztahu k těmto zdrojům, se stát věnuje desetiletí, povinnosti
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů k vytápění domácností, jejichž emise
představují 60 % z celkových emisí částic PM2,5 a 90 % z celkových emisí benzo(a)pyrenu,
jsou bez přímé kontroly u zdroje de facto nevymahatelné. Orgán ochrany ovzduší má
možnost prokázat porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje stanovených
v zákoně o ochraně ovzduší, a zabránit tak poškozování a ohrožování zdraví obyvatel pouze
na základě přímé kontroly u zdroje. Kontrola bez přímé kontroly u zdroje (např. měření
tmavosti kouře) spolehlivé a nezpochybnitelné prokázání porušování povinností neumožňuje.
Zásah do obydlí je návrhem minimalizován skutečností, že provozovatel zdroje bude být
povinen umožnit kontrolnímu orgánu přístup pouze ke stacionárnímu zdroji a jeho
příslušenství a k používaným palivům. Dalším kritériem omezujícím zásahy do obydlí je
navržená dvoufázovost. V případě, že zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že stacionární
zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší
(nepřípustná tmavost kouře, obtěžování zápachem ze zdroje, videodokumentace nebo
fotodokumentace apod.), oznámí obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto skutečnosti
provozovateli zdroj a poučí ho, že budou-li tyto okolnosti zjištěny znovu, bude kontrolní orgán
oprávněn provést kontrolu zdroje. Požadavek opakovaného zjištění okolností nasvědčujících
tomu, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem
o ochraně ovzduší, má zajistit, že možnost vstupu do obydlí nebude kontrolními orgány
nadužívána. Oznámení doručované provozovateli v rámci první fáze bude současně plnit
individuálně preventivní funkci, neboť může vést provozovatele k tomu, aby od dalšího
porušování povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší upustil.
Efektivita
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Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem efektivity, umožní efektivní vynucování
povinností stanovených již dle platné úpravy provozovatelům spalovacích zdrojů
znečišťování ovzduší umístěných v domácnostech. Pouze přímá kontrola stacionárního
zdroje je způsobilá zamezit porušování povinností stanovených v zákoně o ochraně ovzduší.
Na základě zjištění porušování povinností uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností
pokutu za přestupek a může uložit i nápravná opatření (např. ohledně provozu zdroje).
V případě, že není přes uložená nápravná opatření zjednána náprava, může rozhodnout
o zastavení provozu stacionárního zdroje.
Odpovědnost
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem odpovědnosti, neboť z návrhu je zřejmé, že
orgánem příslušným k provádění kontrol spalovacích stacionárních zdrojů umístěných
v domácnostech je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Při této kontrole bude obecní
úřad obce s rozšířenou působností postupovat obecného předpisu upravujícího postup při
výkonu kontroly, tzn. podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Obecní úřad
obce s rozšířenou působností je současně příslušný k projednávání řízení o přestupcích
podle zákona o ochraně ovzduší. Zjistí-li obecní úřad obce s rozšířenou působností na
základě kontroly zdroje, že je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem
o ochraně ovzduší, zahájí v souladu s principem oficiality řízení o přestupku.
Opravné prostředky
Navrhované řešení plně zajišťuje efektivní opravné prostředky proti nesprávnému postupu
orgánu veřejné správy již v průběhu kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného
v domácnosti. Tyto prostředky jsou upraveny kontrolním řádem, kterým se práva a povinnosti
kontrolujícího a kontrolovaného v rámci kontroly řídí. Kontrolovaná osoba tak má podle § 10
odst. 1 kontrolního řádu např. právo namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
právo seznámit se s obsahem protokolu o kontrole nebo podávat námitky proti kontrolním
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Protokol o kontrole vždy musí obsahovat poučení
o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky
s uvedením lhůty pro jejich podání a skutečnosti, komu se podávají. Námitky se vyřizují
postupem podle § 14 kontrolního řádu. Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo
kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího
ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne.
Námitky lze vyřídit i v rámci navazujícího řízení o přestupku. Proti případnému rozhodnutí
obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přestupku, může provozovatel v souladu se
zákonem o přestupcích podat řádný opravný prostředek (odvolání). O této možnosti musí být
v rozhodnutí o přestupku poučen. Subsidiárně se aplikují také řádné a mimořádné opravné
prostředky podle správního řádu.
Kontrolní mechanismy
Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem vhodných kontrolních mechanismů, neboť
jak bylo popsáno výše, prokazatelně existují funkční systémy regulující průběh kontroly
spalovacího stacionárního zdroje (tj. postup kontroly stanovený kontrolním řádem)
a současně i funkční systémy přezkoumávání případného rozhodnutí o přestupku vydaného
v návaznosti na zjištění porušování povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší
v rámci kontroly zdroje (tj. opravné prostředky dle přestupkového zákona a správního řádu).
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první – změna zákona o ochraně ovzduší
K bodu 1
V § 4 odst. 7 se v reakci na výkladové nejasnosti specifikují pravidla pro sčítání stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, která jsou zásadní z hlediska plnění zákonných povinností,
stanovení emisních limitů a dalších technických podmínek provozu. Cílem je, aby úpravu
sčítacích pravidel zpřesnit tak, aby jejich výklad byl jednoznačný. Namísto dosavadní
formulace, že u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 se postupuje obdobně, se výslovně uvádí,
že pokud je po sečtení jmenovitých tepelných příkonů nebo projektovaných kapacit
stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 překročena hranice pro zařazení zdroje do
přílohy č. 2, je třeba tyto stacionární zdroje zařadit do příslušného kódu v příloze
č. 2 a nahlížet na tuto skupinu zdrojů z hlediska plnění povinností podle zákona o ochraně
ovzduší jako na zdroj uvedený v příloze č. 2. Zároveň je výslovně zdůrazněno, že v souladu
se stávající praxí se jmenovité tepelné příkony a projektované kapacity zdrojů uvedených
v příloze č. 2 nesčítají se jmenovitými tepelnými příkony a projektovanými kapacitami zdrojů
neuvedených v příloze č. 2.
K bodu 2
Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření zajistí provozovatel jednorázovým
měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. a)
Provozovatel, který provádí kontinuálního měření emisí je dle platné úpravy povinen jednou
za kalendářní rok zajistit ověření správnosti jeho výsledků. Každé 3 roky je pak povinen
zajistit kalibraci kontinuálního měření emisí. Vzhledem k tomu, že kalibrace je rozsáhlejší
zkouškou, při které se znovu nastavuje kalibrační funkce, a v podstatě zahrnuje i ověření
správnosti výsledků měření, navrhuje se, aby provozovatel v roce, v kterém provádí kalibraci
kontinuálního měření emisí v souladu s určenými technickými normami, neměl nadále
povinnost provádět i ověření správnosti výsledků kontinuálního měření. Ověření správnosti
výsledků kontinuálního měření bude provedením kalibrace považováno za splněné.
K bodu 3
Navrhuje se vypustit část zmocňovacího ustanovení ve vztahu k obsahu vyhlášky
Ministerstva životního prostředí. Konkrétně se z okruhu problematik, které má ministerstvo
upravit vyhláškou, navrhuje vypustit strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění
a metodiku provádění emisní projekce. Vyhláška nebyla dosud vydána. Samotnou emisní
inventuru a emisní projekci provádí podle § 7 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo
životního prostředí, a to prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu. Vyhláška,
která by stanovila strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění a metodiku
provádění emisní projekce, měla transponovat ustanovení čl. 7 odst. 2 přílohy III směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ES. Transpozice tohoto ustanovení je však
fakticky zajištěna, neboť Česká republika je v této věci vázána mezinárodními smlouvy.
Při přípravě emisních inventur a projekcí (tj. včetně struktury, metodiky provádění emisní
inventury a metodiky provádění emisní projekce) je Česká republika vázána čl. 7 bod 1 písm.
i) protokolu o omezení acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém
znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979, který pro Českou republiku
vstoupil v platnost dne 17. května 2005 a byl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv
sdělením č. 81/2010 Sb.m.s. Rozhodnutí řídícího výboru Úmluvy, které metodiku přípravy
emisních inventur a projekcí vymezuje a odkazuje na podrobnější metodiku přijatou
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rozhodnutím řídícího výboru programu EMEP bylo přijato 13. prosince 2013 jako rozhodnutí
pod číslem 2013/14. Program EMEP (The European Monitoring and Evaluation Programme)
byl vytvořen protokolem k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice
států z roku 1979 o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování
a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP), který byl
publikován ve Sbírce zákonů sdělením č. 215/1994 Sb. Vzhledem k tomu, že struktura
emisní inventury, metodika jejího provádění a metodika provádění emisní projekce je
stanovena mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a podle nichž
Ministerstvo životního prostředí postupuje, navrhuje se vypustit ze zákona zmocnění
na vyhlášku, která by tyto otázky upravovala duplicitně.
K bodu 4
Podle platného ustanovení § 10 odst. 3 zdroje, které v rámci smogových situací významně
přispívají ke znečištění ovzduší, mají v povolení provozu stanovena krátkodobá regulační
opatření dle § 12 odst. 4 písm. g) zákona (tzv. zvláštní podmínky provozu), jež musí při
překročení regulační prahové hodnoty neprodleně aplikovat. Tato regulační opatření jsou
v navržené změně § 10 odst. 3 dána do souvislosti s úrovněmi emisí podle závěrů
o nejlepších dostupných technikách (dále jen „Závěry o BAT“). Smyslem navržené právní
úpravy v § 10 odst. 3 je, aby povolující orgán musel zohlednit skutečnost, zda daný zdroj
dosahuje úrovně emisí v Závěrech o BAT a s jakou rezervou. V některých případech již byly
provedeny rozsáhlé investice a řádově sníženo množství ročních emisí. Regulace v takových
případech již nemusí přinést zdaleka takový efekt, neboť daný zdroj již emituje mnohem
méně emisí díky provedeným opatřením. V případech, kdy jsou dosahovány úrovně emisí
uvedené v Závěrech o BAT, se proto předpokládá zmírnění regulačních opatření
v povoleních provozu.
K bodu 5
V ustanovení je navrženo zpřesnění § 11 odst. 1 písm. c) dle, kterého Ministerstvo životního
prostředí) vydává rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii,
která doposud nebyla na území České republiky provozována. Dle platného znění § 11 odst.
1 písm. c) stanoví ministerstvo, zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována
rozptylová studie, kompenzační opatření a provozní řád a stanoví pro něj emisní limity,
podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný typ zdroje.
Toto rozhodnutí ministerstva však nemá nahrazovat závazná stanoviska ani povolení
krajského úřadu. Vzhledem k tomu, že uvedené povinnosti (rozptylová studie, kompenzační
opatření, provozní řád, specifické emisní limity, zjišťování úrovně znečišťování) mají pouze
zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, navrhuje se doplnit, že
ministerstvo v rozhodnutí podle § 11 odst. 1 písm. c) výslovně stanoví, zda na provozovatele
jím posuzovaného typu stacionárního zdroje využívajícího novou technologii mají dopadat
stejné povinnosti, jako na provozovatele zdroje uvedeného v příloze č. 2 nebo nikoli. Pokud
ministerstvo dojde k závěru, že jím posuzovaná nová technologie, má takové potenciální
dopady na ovzduší, že zdroj je třeba regulovat stejným způsobem jako zdroje uvedené
v příloze č. 2 zákona, rozhodne, že provozovatel je povinen plnit stejné povinnosti, jaké jsou
tímto zákonem stanoveny provozovateli stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2
k tomuto zákonu. V rozhodnutí ministerstvo dále stanoví, zda má být pro daný typ
stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie, kompenzační opatření a provozní řád
a stanoví pro něj emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování
pro daný typ zdroje.

170

K bodu 6 a 7
Platná právní úprava požaduje závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou
působností jako dotčeného orgánu podle § 11 odst. 3 k územnímu a stavebnímu řízení a ke
kolaudačnímu souhlasu. Tato závazná stanoviska jsou vyžadována u všech stacionárních
zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší. Smyslem
ustanovení v § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší je umožnit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, aby se kvalifikovaně vyjádřil v rámci procesu umisťování, provádění
a povolování užívání stavby zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2
k zákonu o ochraně ovzduší v obvodu své působnosti. Provádí se legislativně technická
úprava, jejímž cílem je, aby § 11 odst. 3 formulačně odpovídal znění stavebního zákona a
současně ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona o ochraně ovzduší, kde je upraveno
vydávání závazných stanovisek krajskými úřady ke zdrojům uvedeným v příloze č. 2. Okruh
řízení, v kterých je vyžadováno závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou
působností z hlediska ochrany ovzduší se tímto nemění.
Na základě zkušeností z praxe se nicméně navrhuje omezit okruh zdrojů, ke kterým má
obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko vydávat. Navrhuje se, aby se
závazná stanoviska orgánu ochrany ovzduší podle § 11 odst. 3 nevydávala k domovním
čistírnám odpadních vod (tj. vodní díla podle vodního zákona určená pro čištění odpadních
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky
označované CE podle zvláštního právního předpisu). Domácí čistírny odpadních vod
představují výrobky, které jsou-li správně zabudovány a provozovány, nemohou obtěžovat
zápachem. Jiné dopady na ovzduší u nich dány nejsou. Mimoto jejich povolování a dozor
nad jejich správným provozem podléhá režimu vodního zákona. Závazné stanovisko orgánu
ochrany ovzduší je proto bezpředmětné a představuje pouze nadbytečnou administrativní
a finanční zátěž na provozovatele i orgán ochrany ovzduší, a to bez jakýchkoli dopadů na
stav znečišťování ovzduší.
K bodu 8 a 9
Cílem návrhu je vyjmout spalovací stacionární zdroje označené kódy 1.2. a 1.3. v příloze
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně
spalující plynné nebo kapalné palivo, pokud slouží jako záložní zdroje energie a jejichž
provozní hodiny, stanovené způsobem podle prováděcího právního předpisu, nepřekročí 300
hodin v kalendářním roce, z povinnosti předkládat k žádosti o závazné stanovisko orgánu
ochrany ovzduší odborný posudek a rozptylovou studii. Tento návrh je v souladu přílohou
č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve které nejsou pro
záložní zdroje spadající pod kódy 1.2. a 1.3. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,
stanoveny specifické emisní limity. Tyto zdroje nesmí být provozovány déle než 300 hodin
ročně, přičemž většina z nich je provozována maximálně jednotky nebo několik desítek hodin
za rok, spalují paliva, která musí splňovat přesně definované parametry, a nejsou proto
významným zdrojem znečišťování ovzduší. Tyto záložní zdroje jsou typizovanými zařízeními
s jasně definovanými součástmi technologického celku. Odborný posudek a rozptylová
studie pro takovéto stacionární zdroje tudíž neobsahují nové a zásadní informace nezbytné
k posouzení těchto zdrojů správním orgánem a představují pouze finanční a administrativní
zátěž provozovatelů. Proto se navrhuje pro tyto zdroje povinnost předložení rozptylové studie
a odborného posudku vypustit.
K bodu 10
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Navrhuje se upřesnění kompetence orgánů ochrany ovzduší tak, aby zákon o ochraně
ovzduší obsahoval výslovné zmocnění pro krajský úřad ke stanovení podmínek při vydávání
závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší.
K bodu 11 a 12
Platná úprava neumožňuje krajskému úřadu stanovit speciální podmínky pro zkušební
provoz. Zkušební provoz podle § 124 stavebního zákona je zvláštní způsob provozu, který
slouží k ověření, zda stavba vyhovuje projektovaným vlastnostem i za předpokladu běžného
provozu. Jedná se o časově omezené povolení užívání dokončené stavby. K uvedení stavby
do trvalého užívání je možno přistoupit teprve poté, co v rámci zkušebního provozu došlo
k ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, a v návaznosti na kolaudační souhlas.
Podle § 115 odst. 2 stavebního zákona může stavební úřad uložit provedení zkušebního
provozu již ve stavebním povolení, pokud jde o stavbu, která obsahuje technologické
zařízení, u kterého je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání či dodržení podmínek
stavebního povolení nebo integrovaného povolení.
Mnoho zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší
představuje složitější stavby, u nichž je třeba jejich vlastnosti a vliv ověřit za provozu, a proto
je u nich uložení zkušebního provozu žádoucí. Krajský úřad nemůže v povolení provozu
zdroje stanovit mírnější podmínky provozu, než požaduje u příslušného zdroje zákon
a prováděcí právní předpis (např. specifické emisní limity mohou být pouze přísnější než ty
stanovené vyhláškou). Navrhuje se proto, aby v rámci povolení provozu mohl krajský úřad
stanovit podmínky pro zkušební provoz, přičemž nejdéle na 6 měsíců od zahájení
zkušebního provozu mohou být podmínky pro zkušební provoz stanoveny odlišně od
podmínek provozu stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem (tj. mohou
být i mírnější).
K bodu 13
Specifikuje se, že ministerstvo vede údaje pouze z povolení stacionárních zdrojů tepelně
zpracovávajících odpad, nikoli údaje ze všech povolení provozu, jak lze platné znění
ustanovení vykládat.
K bodu 14
Dle platného znění § 14 zákona o ochraně ovzduší může obec na svém území, nebo jeho
části, při splnění podmínek uvedených v § 14 stanovit obecně závaznou vyhláškou obce
zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (tzv. „nízkoemisní zóna“).
V návaznosti na připomínky uplatněné Legislativní radou vlády je navržena změna formy
stanovení nízkoemisní zóny z obecně závazné vyhlášky obce na opatření obecné povahy.
Tato navržená změna vyplývá ze skutečnosti, že předpokládaný právní akt by podle svého
obsahu nebyl podzákonným právním předpisem, tedy právním aktem, který stanoví obecná
pravidla pro neurčitý počet osob, ale právním aktem, který stanoví konkrétní práva
a povinnosti pro neurčitý počet osob, tzn. je to právní akt s konkrétním předmětem
a neurčitým okruhem adresátů. V této souvislosti lze poukázat na nález Ústavního soudu
Pl. 14/08, ve kterém Ústavní soud posoudil jako opatření obecné povahy nařízení hl. m.
Prahy vydané na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a to
právě s odkazem na to, že jde o právní akt s konkrétním předmětem zavazující neurčitý
okruh osob, přičemž v případě nízkoemisních zón jde o velmi podobný případ.
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Opatření obecné povahy bude vydáváno radou obce v přenesené působnosti. Změna ze
samostatné do přenesené působnosti souvisí s tím, že ostatní veřejně mocenské nástroje
regulace dopravy v působnosti územně samosprávných celků jsou zařazeny do oblasti
přenesené působnosti obce (např. § 23 zákona o pozemních komunikacích, § 39 odst.
6 silničního zákona). Zájem na plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, které ve svém komplexu tvoří dopravní síť České republiky, stejně jako zájem
na ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami z automobilové dopravy přesahují svým
významem rámec územní samosprávné jednotky. Obce jsou proto státem zmocněny
regulovat imise a to prostřednictvím regulace provozu na pozemních komunikacích.
Stanovení nízkoemisní zóny by tak mělo být vykonáváno obcemi „na objednávku státu“,
v jeho prospěch a podle jeho pokynů. S tím souvisí i skutečnost, že zákon o ochraně ovzduší
v § 14 podrobnou úpravou institutu nízkoemisních zón relativně určitě stanovil obci způsob,
jakým má být nízkoemisní zóna stanovena, a tím podstatně omezil míru úvahy obce. Zvláštní
procesní úprava vydání opatření obecné povahy ke stanovení nízkoemisní zóny spočívá
v tom, že proti návrhu opatření obecné povahy nebude možné podat námitky. V opatření
obecné povahy se vymezí území nízkoemisní zóny, emisní kategorie silničních motorových
vozidel, které mají do nízkoemisní zóny dovolen vjezd, a způsob označení silničního
motorového vozidla, které může do nízkoemisní zóny vjíždět na základě výjimky (zákonné,
pro „rezidenty“ či individuální).
V návaznosti na uvedenou změnu jsou provedeny další legislativně-technické úpravy v § 14.
Vzhledem k rozsahu těchto navazujících úprav, došlo k nahrazení odstavců 1 až
6 v ustanovení § 14.
Vzhledem k tomu, že vázat věcnou příslušnost správního orgánu k vydání opatření obecné
povahy na faktickou skutečnost, ke které došlo v minulosti, není vhodné s ohledem na
potenciální možnost následného zpochybnění této pravomoci, podmínka překročení imisních
limitů pro vznik pravomoci obce vyhlásit nízkoemisní zónu byla vypuštěna. Vypuštění této
podmínky souvisí i s tím, že v minulosti došlo k překročení některého z imisních limitů
uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu na velké části České republiky.
V návaznosti na tuto změnu byly vypuštěny alternativní podmínky umístění v lázeňském
místě nebo v chráněném území. Zřídit nízkoemisní zónu tak bude mít pravomoc kterákoli
obec, za předpokladu splnění podmínky objízdné trasy mimo území nízkoemisní zóny.
Důvodem pro tuto změnu je také to, že Evropská komise ve svém dodatečném
odůvodněném stanovisku k porušení povinnosti Smlouvy o fungování EU z důvodu
nesplnění povinností podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, pokud jde o mezní hodnoty PM10, vytýká
České republice, že sice zakotvila v zákoně možnost vytvářet nízkoemisní zóny, ale zatím
žádnou takovou zónu nevyhlásila. Navržená změna by měla usnadnit vyhlášení
nízkoemisních zón většímu počtu obcí.
Možnost v opatření obecné povahy stanovit výjimku z omezení vjezdu do nízkoemisní zóny
pro osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny se zpřesňuje v tom smyslu, že se
jedná o výjimku pro vozidla, jejichž provozovatelem (provozovatel vozidla podle § 2 odst. 15
zákona č. 56/2001 Sb.) je fyzická osoba s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny.
S ohledem na diskutovanou problematiku diskriminace, bylo doplněno, že výjimka by v tom
případě měla být stanovena i pro vozidla, jejichž provozovatelem je fyzická osoba, která má
na území nízkoemisní zóny přechodný pobyt na základě povolení k dlouhodobému pobytu
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(viz zákon č. 326/1999 Sb., pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
V návaznosti na několikaleté vyjednávání mezi Německem a Českou republikou
o vzájemném uznávání systémů nízkoemisních zón se navrhuje doplnit do § 14 ustanovení
o tom, že do nízkoemisní zóny lze vjet i s emisní plaketou vydanou ve státech, kde je
nastavení systému nízkoemisních zón obdobné jako nastavení systému nízkoemisních zón
v České republice. Kompatibilitu systémů nízkoemisních zón a podmínek pro vjezd do nich
posoudí Ministerstvo životního prostředí, které zároveň formou mezinárodní smlouvy či jinou
formou zajistí, že uznávání emisních plaket vydaných v České republice bude možné
i v příslušném jiném státě. Vzory kompatibilních zahraničních emisních plaket zveřejní
ministerstvo na svých webových stránkách. V tuto chvíli je kompatibilní pouze systém
nízkoemisních zón a emisních plaket v Německu. Německo má v současné době již možnost
vjezdu do svých nízkoemisních zón s plaketami vydanými v České republice upravenu
(ačkoli v České republice dosud žádné emisní nebyly vydány a žádná nízkoemisní zóna
nebyla vytvořena).
Ze seznamu individuálních výjimek byla vypuštěna výjimka pro silniční motorová vozidla se
speciálním vybavením. Tzv. zvláštní vozidla podle § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. mají
automatickou výjimku na základě přílohy č. 8 k zákonu. Pojem vozidlo se speciálním
vybavením není nikde vymezen, a aplikace této výjimky by proto byla obtížná.
K bodu 15
Dle platného znění zákona o ochraně ovzduší smí osoba uvádějící na trh v České republice
paliva uvést na trh uvést pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené
prováděcím právním předpisem. Splnění těchto požadavků je povinna prokázat odběrateli
paliva vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva nebo na vyžádání
odběratele. Zákon o ochraně ovzduší pojem osoby uvádějící na trh nedefinuje, a je proto
třeba vycházet z obecné právní úpravy v otázce výrobků a jejich uvádění na trh v zákoně
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. se uvedením
výrobku na trh rozumí „první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, kterým se
rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického práva k výrobku
za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie, nestanoví-li zvláštní
zákon jinak.“ Zákon o ochraně ovzduší je právě tímto zvláštním zákonem obsahujícím
speciální úpravu, a pojem uvedení na trh je proto třeba vykládat v mezích zákona o ochraně
ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší hovoří o uvádění na trh v České republice, což znamená,
že uvádění na trh je pojímáno v „národním smyslu“. V tomto zúženém „národním“ kontextu je
třeba aplikovat i další část definice podle § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., dle které se za
uvedené na trh „považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při
vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li
u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví
nařízení vlády“. Osobou uvádějící na trh v České republice podle § 16 odst. 1 zákona
o ochraně ovzduší je proto třeba rozumět osobu, která poprvé dodá palivo na trh v České
republice v rámci obchodní činnosti, tzn. předá nebo nabídne k předání palivo nebo převede
vlastnické právo k palivu za účelem distribuce, používání nebo spotřeby, a to v rámci České
republiky, bez ohledu na to, zda již bylo před tím palivo v souladu s § 2 písm. b) zákona
č. 22/1997 Sb. „uvedeno na trh“ v jiném státě Evropské unie. Za osobu uvádějící na trh je
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také třeba považovat osobu, která při vlastním podnikání v rámci České republiky vyrobí
nebo doveze palivo pro provozní potřeby.
Navrhuje se stanovit, že doklad o prokázání splnění požadavků na kvalitu paliv podle
prováděcího právního předpisu (doklad o analýze odebraných vzorků paliva), musí osoba
uvádějící palivo na trh 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, mají
být povinni na vyžádání kontrolního orgánu předložit doklad o analýze odebraných vzorků
paliva. Tím má být zajištěno, že původ paliva a případné změny v jeho kvalitě budou
zjistitelné v rámci celého distribučního řetězce. Tímto způsobem mají být eliminovány
případy mísení kvalitního a nekvalitního paliva.
K bodu 16
Navržená změna souvisí se změnami prováděnými v příloze č. 10 v návaznosti na prováděcí
nařízení ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro
určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, a to konkrétně
nařízení Komise (EU) 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o požadavky na zařízení spalující zemní plyn, a nařízení Komise
(EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES,
pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
K bodu 17
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých
kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS ve znění směrnice Evropského
Parlamentu a Rady 2012/33/EU ze dne 21. listopadu 2012, kterou se mění směrnice Rady
1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech, stanoví členským států povinnost
zajistit, aby na jejich území nebyla užívána lodní paliva, která nesplňují parametry stanovené
směrnicí. Tyto kvalitativní parametry lodních paliv byly transponovány vyhláškou č. 312/2012
Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní
plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky č. 154/2014 Sb. Zákon o ochraně
ovzduší v § 16 odst. 1 stanoví povinnost osob uvádějících v České republice na trh paliva,
aby tato paliva splňovala vyhláškou stanovené kvalitativní parametry. Aby se napravila
nepřesná transpozice směrnice 2012/33/EU, doplňuje se povinnost provozovatelů plavidel
používat pouze paliva, která splňují kvalitativní požadavky stanovené ve vyhlášce 312/2012
Sb.
K bodu 18
V § 17 odst. 1 písm. a) se doplňuje povinnost provozovatele stacionárního zdroje uvádět do
provozu a provozovat zdroj v souladu nejen s podmínkami stanovenými zákonem o ochraně
ovzduší a jeho prováděcími předpisy a jeho výrobcem, ale také v souladu s podmínkami
stanovenými dodavatelem zdroje. V případě stacionárních zdrojů, které jsou technicky
komplexnější, není na místě mluvit o výrobci (jako např. u spalovacích zdrojů), ale spíše
o dodavateli technologie.
K bodu 19
V § 17 odst. 1 písm. d) se vypouští povinnost předkládat příslušnému orgánu ochrany
ovzduší na vyžádání údaje o vnášení skleníkových plynů do ovzduší. Tato povinnost je
v zákoně o ochraně ovzduší nadbytečná. Vnášení skleníkových plynů do ovzduší upravuje
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zákona č. 383/2012, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů, ve znění pozdějších předpisů.
K bodu 20
Navrhovaná úprava reaguje na případy, kdy stávající povinnost provozovatele 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, provádět
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím 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 jeho technického stavu a provozu,
nebude splnitelná, protože např. z důvodu ukončení aktivit výrobce již nebude existovat
odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem (zejména u zdrojů staršího data výroby). Pro
tyto případy, kdy výrobce spalovacího zdroje není znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou
osobu, je navrženo, že revize může být provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou
jiným výrobcem k provádění revizí stejného typu spalovacího stacionárního zdroje,
tj. výrobcem technologicky stejného spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná
nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Pro tyto účely lze rozlišovat
následující základní typy malých spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž
v dokladu o proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem:
Kotel prohořívací, tj. spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným
přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u nichž při spalování spaliny procházejí
přes vrstvu paliva:
kotel odhořívací, tj. spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným
přívodem spalovacího vzduchu, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes
vrstvu paliva;
kotel zplyňovací, tj. odhořívací spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva,
nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žáruvzdornou
spalovací komorou;
kotel automatický se šnekovým dopravníkem, tj. spalovací stacionární zdroje na uhlí
nebo pelety s dopravou paliva šnekovým dopravníkem;
kotel automatický s rotačním roštem, tj. spalovací stacionární zdroje na uhlí
s bubnovým otočným roštem;
kotel automatický přestavěný, tj. spalovací stacionární zdroje s automatickou
dodávkou paliva přestavěné z původních odhořívacích a prohořívacích zdrojů;
kotel automatický speciální, tj. spalovací stacionární zdroje určené primárně ke
spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma);
lokální topidlo s výměníkem, tj. primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem
určeným k přípravě teplé vody k vytápění;
jiný typ spalovacího stacionárního zdroje.
K bodu 21
Jako nejzazší řešení případů porušování povinností provozovatelů spalovacích stacionárních
zdrojů umístěných v domácnostech se navrhuje zavést povinnost provozovatelů spalovacích
stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou
rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup
ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování
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povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Tento nástroj by měl být aplikován ve
výjimečných případech, pokud nelze porušování povinností prokázat bez přímé kontroly
u zdroje. Cílem návrhu je umožnit efektivní vynucování povinností, které zákon o ochraně
ovzduší jejich provozovatelům stanoví, a zabránit tak ohrožování a poškozování zdraví
obyvatel emisemi z těchto zdrojů a současně zajistit aby do jejich práva na příznivé životní
prostředí nebylo zasahováno nad míru stanovenou zákonem.
Předložený návrh reaguje na současný stav, kdy na celém území České republiky pravidelně
dochází k překračování imisních limitů (maximální koncentrace znečišťujících látek
v ovzduší) pro jemné prachové částice (PM10 a PM2,5) stanovených k ochraně zdraví osob.
Jemné prachové částice pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují akutní
i chronická onemocnění dýchacích cest. Na jemných prachových částicích jsou navázané
látky typu PAH (benzo(a)pyren), těžké kovy, tzv. persistentní organické látky typu
polychlorovaných bifenylů (PCB) a PCDD/F aj., které mají silné karcinogenní či mutagenní
účinky na lidský organismus. Dle údajů Českého hydrometeorologického ústavu měly např.
v roce 2012 emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech asi 40 % podíl na celkových
emisích částic PM10, 60 % podíl na celkových emisích částic PM2,5 a 90 % podíl na celkových
emisích benzo(a)pyrenu. Emise ze spalovacích zdrojů používaných k vytápění domácností
(zejména na tuhá paliva) mají z důvodu nízkých komínů zásadní dopad na kvalitu ovzduší
a zdraví osob především v okolí svého provozu. Na množství a složení emisí ze spalovací
stacionárních zdrojů k vytápění domácností mají vliv zejména typ a stáří spalovacího
zařízení, kvalita spalovaného paliva, technický stav a údržba spalovacího zařízení
a spalinových cest a kvalita obsluhy spalovacího zařízení. Nejzávažnější dopady na ovzduší
a zdraví osob jsou v důsledku spalování nekvalitních paliv či dokonce odpadu, používání
starých zdrojů a nesprávné obsluhy zdrojů. Při posledním sčítání lidí, domů a bytů z roku
2011 byl spalovací stacionární zdroj na tuhá paliva jako hlavní zdroj vytápění uveden u cca
660 tis. domácností (ČSÚ, 2014). Převažují zastaralá spalovací zařízení (ze 70 – 80 % se
jedná o odhořívací a prohořívací kotle), která nesplňují přísnější emisní parametry a je
možné v nich spalovat např. i odpad.
Zákon o ochraně ovzduší v platném znění stanoví provozovatelům spalovacích stacionárních
zdrojů řadu povinností, které se vztahují i na provozovatele zdrojů umístěných v rodinných
domech, v bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci. Jedná se o zákaz spalování odpadu
(§ 16 odst. 6), zákaz spalování méně kvalitních paliv (§ 17 odst. 4), povinnost provozovat
zdroj v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zdroje (§ 17 odst. 1 písm. a)),
povinnost spalovat ve zdroji pouze kvalitní paliva určená ke spalování v daném typu zdroje
(§ 17 odst. 1 písm. c)), povinnost používat od 1. září 2022 pouze spalovací zdroje, které
splní zákonem stanovené emisní a technické parametry (§ 17 odst. 1 písm. g).
Administrativní nástroje jsou zároveň masivně podporovány ekonomickým nástrojem
v podobě dotací na podporu výměny kotlů.
Zjištění a prokázání porušení uvedených povinností a zákazů je však dle platné právní
úpravy bez možnosti přímé kontroly u zdroje de facto nemožné (viz blíže bod 2 hodnocení
dopadů regulace). Bez přímé kontroly u zdroje nelze prokázat, že provozovatel používá
nepovolená paliva, spaluje odpad nebo provozuje nepovolený typ kotle. Povinnost každého
provádět podle § 17 odst. 1 písm. h) jednou za dva kalendářní roky (poprvé nejpozději do
konce roku 2016) prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu 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, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad
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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, je
nástrojem spíše preventivní povahy, jehož cílem je zajištění, že emise ze spalovacích zdrojů
v domácnostech budou minimalizovány v důsledku odpovídající instalace zdrojů a jejich
správného provozu a údržby poučenými provozovateli. Tento nástroj však neumožňuje řešit
akutní situace, kdy existuje podezření, že provozovatel spalovacího zdroje v rodinném domě,
bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně
ovzduší, a v důsledku toho ohrožuje život a zdraví osob v okolí.
Orgány ochrany ovzduší se dlouhodobě zabývají stížnostmi na osoby, které spalovací
stacionární zdroje v rodinných domech a stavbách pro rekreaci provozují tak, že dochází
k významnému znečišťování okolí. Důvodem tohoto znečišťování je spalování nepovolených
paliv nebo odpadů či nesprávný provoz a údržba zdroje. Stěžovatelé a další osoby v okolí
jsou tak opakovaně či trvale obtěžováni imisemi znečišťujících látek, které narušují kvalitu
jejich života a současně mají negativní dopady na jejich zdraví. Bez možnosti přímé kontroly
u zdroje však orgány ochrany ovzduší nemohou porušování povinností provozovateli
prokázat.
Navrhuje se proto jako nejzazší řešení, aby provozovatel zdroje umístěného v rodinném
domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci měl povinnost umožnit kontrolním
orgánům přístup k spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným
palivům, a to pouze při splnění následujících podmínek:
Příslušný orgán ochrany ovzduší (obecní úřad obce s rozšířenou působností) zjistí okolnosti,
které nasvědčují, 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 zákona o ochraně ovzduší,
avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje,
jeho příslušenství nebo používaných paliv. Důvodné podezření nasvědčující porušování
povinnosti musí být orgánem ochrany ovzduší zjištěno, což znamená, že nestačí prostá
písemná či ústní stížnost. Orgán ochrany ovzduší musí učinit zjištění. Například posoudit
fotodokumentaci či videodokumentaci nebo změřit tmavost kouře, pokud k porušování
povinnosti stále dochází.
V této fázi orgán ochrany ovzduší kontrolu neprovádí, neboť vlastník nebo uživatel prostor
není povinen jej do obydlí vpustit. Orgán ochrany ovzduší provozovatele na podezření na
porušování zákona pouze písemně upozorní a poučí jej, jaké povinnosti a zákazy související
s provozem spalovacího stacionárního zdroje platí dle zákona o ochraně ovzduší a jak
předcházet jejich porušování. Současně provozovatele upozorní, že následkem dalšího
podezření bude provedené kontroly zdroje. Provozovatel tak bude na podezření na
porušování zákona o ochraně ovzduší upozorněn a zároveň mu bude dána možnost
dobrovolně od porušování zákona upustit.
Z hlediska kontrolního řádu by první fáze proběhla v režimu § 3 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád) – tzv. úkony předcházející kontrole. Podle tohoto ustanovení může
kontrolní orgán provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů
pro posouzení, zda zahájit kontrolu. Pokud by okolnosti zjištěné v rámci těchto úkonů
neposkytovaly dostatek důkazů pro zahájení řízení o přestupku, zaslal by provozovateli
pouze písemné upozornění s poučením. Pokud by byl schopen porušení zákona prokázat
i bez kontroly v obydlí, zahájil by přestupkové řízení.
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Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR zpracují metodiku
pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností k provádění kontrol.
Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel opět porušil nebo
nadále porušuje některou z povinností podle zákona o ochraně ovzduší, bude orgán ochrany
ovzduší oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností. Vlastník
nebo uživatel těchto prostor bude povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu
stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům. Povinnost umožnit vstup je
stanovena vlastníku nebo uživateli (např. nájemce) prostor, v kterých je umístěn předmětný
spalovací zdroj, jeho příslušenství nebo palivo.
Pokud jde o bytové domy, povinnost umožnit přístup ke stacionárnímu zdroji se na ně
vztahuje již dle platné úpravy. V bytových domech jsou zdroje vytápění obvykle umístěny ve
společných prostorách bytového domu (chodby, vestibul, kotelna apod.) a tyto prostory
užívají všichni obyvatelé, kteří zpravidla nejsou osobami navzájem si blízkými, často se ani
neznají. Vzhledem k tomu, že právo na nedotknutelnost obydlí zakotvené v Listině má sloužit
k uchování elementárního soukromí, není v případě bytových domů na místě dovolávat se
ochrany soukromí.
Podmínky a průběh kontroly se budou řídit obecnou úpravou obsaženou v kontrolním řádu.
Navrženého § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší by představoval speciální úpravu vůči
§ 7 kontrolního řádu. Ve zbytku by kontrolní orgán postupoval dle kontrolního řádu.
Kontrolu by vykonávala fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil („kontrolující“),
tzn. nejčastěji zaměstnanec orgánu ochrany ovzduší disponující pověřením ke kontrole.
Kontrola by byla zahájena buď doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě
(součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících), nebo
prvním z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole
kontrolované osobě nebo povinné osobě. První, pro většinu případů doporučovaný způsob
zahájení kontroly je vhodný v případě, že nehrozí nebezpečí z prodlení. Druhý způsob je
třeba volit pouze ve výjimečných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení anebo provedení
tohoto kontrolního úkonu je nezbytné k dosažení účelu kontroly. Kontrolní orgán může
k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat i další fyzickou osobu (tzv.
přizvaná osoba), která musí mít rovněž pověření ke kontrole. Přizvanou osobou může být
např. odborný specialista (jako je odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h)
zákona) nebo zaměstnanec jiného kontrolního orgánu.
Kontrolující je dle kontrolního řádu v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn mimo jiné
požadovat poskytnutí podkladů vztahujících se k předmětu kontroly, pořizovat obrazové
nebo zvukové záznamy nebo odebírat vzorky. Současně je kontrolující povinen mimo jiné
šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, předložit jí pověření ke kontrole
a vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. Kontrolovaná
osoba je zejména oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole a podávat námitky
proti kontrolním zjištěním. Současně je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly
a poskytovat k tomu potřebnou součinnost.
V případě, že vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární
zdroj, neumožní kontrolujícímu přístup, bude mu hrozit pokuta za přestupek až 50 000 Kč
podle zákona o ochraně ovzduší.
K bodu 22 a 24
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V § 17 odst. 3 písm. c) se doplňuje chybějící slovo „plnění“ neboť plný název ohlašovacího
systému „ISPOP“ podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti
životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je integrovaný systém plnění ohlašovacích
povinností.
Počet roků, po které má provozovatel stacionárního zdroje povinnost uchovávat provozní
evidenci pro účely kontroly a povinnost průběžně zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat
výsledky jednorázového a kontinuálního měření emisí pro účely kontroly jsou v § 17 odst.
3 písm. c) a v § 17 odst. 3 písm. i) uvedeny do souladu. Povinné období pro uchovávání
informací o provozu je v návaznosti povinnost vyplývající ze schválené směrnice o středních
spalovacích zdrojích a po dohodě se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s Hospodářskou
komorou ČR prodlouženo na 6 let.
Navrhuje se, aby povinnost 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, platila pro všechny zdroje, které mají
povinnost provádět měření emisí, nikoli pouze pro zdroje uvedené v příloze č. 4 k zákonu.
Požadavek na uchovávání procesních a technických měření z ustanovení nevyplývá.
Provozovatel má povinnost uchovávat údaje pouze o měření, která má podle § 6 zákona
povinnost provádět. Na údaje o měření prováděných nad rámec povinností stanovených
zákonem se povinnost jejich uchovávání nevztahuje.
Dále se doplňuje výjimka z povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence pro
stacionární zdroje umístěné ve vojenských objektech. Ministerstvo obrany a jeho podřízená
organizace Armádní Servisní, p. o., provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší
v objektech spadajících pod režim zákona 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České
republiky, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně
utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, není
ohlašování souhrnné provozní evidence u výše uvedených zdrojů prováděno cestou
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, ale je předáváno na datovém nosiči
přímo odboru ochrany ovzduší MŽP. Zdroje ve vojenských objektech v převážné většině
nepřesahují tepelný příkon 5 MW a jsou z velké části plynofikovány. Jejich vliv na
znečišťování ovzduší je tedy zanedbatelný. Vzhledem k výše uvedenému je ohlašování
souhrnné provozní evidence za rezort Ministerstva obrany zatíženo zbytečnou
administrativou a výstupy z ní v konečném výsledku nijak neovlivní úroveň znečištění
ovzduší prezentovanou Informačním systémem kvality ovzduší vedeným Ministerstvem
životního prostředí.
K bodu 23
Navrhuje se zpřesnění ustanovení § 17 odst. 3 písm. e), f) a g), které mimo jiné transponuje
ustanovení článku 37 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Tento článek je zaměřen především
na rozhodující stavy technologie, které určují a kterými je posuzována řádná regulace
množství emitovaných znečišťujících látek a tímto je rovněž zajišťováno plnění stanovených
emisních limitů. Změna navržená v § 17 odst. 3 písm. e) a f) zdůrazňuje vazbu mezi
sledováním provozu zařízení na snižování emisí a povinností poskytovat informace
o nežádoucích stavech provozu zdrojů příslušným orgánům ochrany ovzduší.
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Povinnost odstraňovat technické závady a podávat o nich hlášení by se stejně jako dle
platné úpravy měla vztahovat i na zdroje, které nemají povinnost zpracovávat provozní řád.
Stacionární zdroje, které provozní řád zpracovávají, mají jako jednu z jeho náležitostí
upraveny i postupy pro odstraňování technických závad. K naplnění skutkové podstaty
správního deliktu neoznámení technické závady krajskému úřadu a inspekci by proto bylo
třeba kumulativně splnit nejen podmínku technické závady, ale také podmínku, že tato
technická závada by měla za následek vyšší úroveň znečišťování a současně nedodržení
podmínek provozu (tj. ustanovení se vztahuje pouze na závady, které vedou k nedodržení
podmínek provozu a zároveň vyšší úrovni znečišťování).
Změna navržená v § 17 odst. 3 písm. g) jasně definuje postup pro vyhodnocování stavů, za
kterých byla na zdroji zjištěna špatná funkce čistícího zařízení. S tímto vyhodnocením pak
souvisí hlavní nástroj čl. 37 směrnice, a to povinnost zastavit provoz zdroje při překročení
120 hodin provozu zdroje bez funkčního čistícího zařízení, s respektováním vzniku možných
stavů ohrožujících nutnou dodávku energie nebo navýšení emisí. Povinnost stanovená
v bodu g) se v souladu se směrnicí 2010/75/EU vztahuje pouze na spalovací stacionární
zdroje s celkovým jmenovitým příkonem 50 MW a vyšším.
K bodu 25
Do § 17 odst. 7 se doplňuje zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí, aby vyhláškou
stanovilo náležitosti dokladu o provedení kontroly § 17 odst. 1 písm. h) zákona. Podle § 17
odst. 1 písm. h) má každý povinnost zajistit si jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
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“),
provedení kontroly technického stavu a provozu 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. Na vyžádání obecního úřadu obce
s rozšířenou působností je provozovatel povinen předložit doklad o provedení kontroly
vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a se zákonem o ochraně ovzduší. Tato
povinnost je v zákoně č. 201/2012 Sb. upravena od 1. září 2012, nicméně dle přechodného
ustanovení v § 41 odst. 15 musí být první kontrola provedena nejpozději do 31. prosince
2016. Dle poznatků praxe je třeba specifikovat náležitosti dokladu o kontrole. Doklad bude
upraven novelou vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.
K bodu 26 až 31
Navrhuje se zpřesnění, které má zamezit výkladovým nejasnostem a zajistit praktickou
aplikaci, která bude v souladu s cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES
o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických
rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel a o změně
směrnice 1999/13/ES. Ve slovním spojení „barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních
vozidel“ se mění slovosled na „výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy a laky“,
neboť povinnosti v § 18 stanovené se týkají nejen barev a laků pro opravy nátěrů silničních
vozidel, ale barev a laků obecně.
Požadavky na evidenci, kterou musí vést osoba prodávající prodávající výrobky, barvy a laky
podle § 18 odst. 2, byly doplněny tak, že u právnické osoby musí být evidována i adresa
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a identifikační číslo provozovny tak, aby bylo možné ověřit, že výrobek, barva nebo lak byly
prodány v souladu s § 18 odst. 2.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování těkavých organických
látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích
a produktech pro opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES, požaduje
v čl. 3 odst. 1 po členských státech, aby zajistily, že výrobky pro opravy nátěru silničních
vozidel, barvy nebo laky, které nesplňují podmínky ohledně obsahu organických sloučenin
nebo směsi organických sloučenin (tzv. nadlimitní výrobky, barvy a laky) nebudou od roku
2007 a 2010 uváděny na trh. Toto ustanovení bylo transponováno do § 18 odst. 1 zákona
o ochraně ovzduší. Od povinnosti plnit podmínky ohledně obsahu organických sloučenin
nebo směsi organických sloučenin však jsou v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice osvobozeny
nadlimitní výrobky, barva a laky, které jsou prodávány výlučně k použití ke specifikovaným
činnostem (transponováno do § 18 odst. 2, přičemž se jedná o činnosti podle kódu 9.1. –
9.24. v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší). Tyto zdroje mají v rámci povolení provozu
stanoveny specifické emisní limity a emisní stropy, které mají emise těkavých organických
látek omezit v co největší možné míře.
Vzhledem k tomu, že nadlimitní výrobky, barvy a laky mohou být na trh uváděny za účelem
použití v rámci specifikovaných činností (zdrojů znečišťování ovzduší podle přílohy
č. 2 k zákonu), dochází v praxi k tomu, že jsou nelegálně prodávány také k použití v rámci
jiných činností, které nejsou regulovány, a tudíž tam dochází k emisím těkavých organických
látek bez omezení. Navrhuje se proto k zákazu uvádění na trh doplnit zákaz použití těchto
nadlimitních výrobků, barev a laků. Stanoví se, že tyto nadlimitní výrobky může používat
pouze provozovatel stacionárního zdroje uvedeného pod kódy 9.1. až 9.24.
v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, který má stanoven specifický emisní limit nebo
emisní strop. V ostatních případech je použití nadlimitních výrobků, barev a laků zakázáno.
K bodu 32 až 35 a 50 až 52
Cílem vypuštění § 19 odst. 2 je částečná implementace Víceletého programu podpory
dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období 2015 – 2020 (dále jen „Víceletý
program 2“), který vypracovalo Ministerstvo zemědělství a který byl schválen vládou dne
6. srpna 2014 usnesením vlády č. 655.
Čistá biopaliva a vysokoprocentní biopaliva je možné dle odst. 5 článku 16 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů
Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny daňově zvýhodnit pouze na
základě víceletých programů schválených Evropskou komisí. Z tohoto důvodu dne 17. října
2014 zaslala Česká republika Víceletý program 2 Evropské komisi ke schválení (notifikaci).
Evropská komise v průběhu notifikačního řízení informovala Českou republiku, že Víceletý
program 2 bude posuzován podle nových podmínek stanovených v Pokynech pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (2014/C 200/01),
které jsou závazné pro všechny státní podpory od 1. ledna 2016.
Článek 114 Pokynů uvádí, že pokud je podpora poskytnuta na biopaliva, která podléhají
povinnosti dodávky nebo přimíchání, bude mít Komise navíc za to, že podpora nezvyšuje
úroveň ochrany životního prostředí, a že ji proto nelze považovat za slučitelnou s vnitřním
trhem. Výjimkou jsou případy, kdy členský stát může prokázat, že podpora je omezena na
udržitelná biopaliva, která jsou příliš drahá na to, aby byla na trh uváděna pouze za účelem
dodávky nebo přimíchání.
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Evropská komise na základě tohoto článku podmínila schválení Víceletého programu
2 odstraněním možnosti zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního
podílu biopaliv dle § 19 odst. 1. Česká republika tento požadavek akceptovala.
V návaznosti na vypuštění § 19 odst. 2 je třeba přečíslovat další ustanovení a odkazy na ně.
Evropská komise dne 12. srpna 2015 vydala rozhodnutí C(2015) 5632 ve věci Státní
podpory SA.39654 (2015/NN) Víceletá podpora biopaliv v dopravě.
V části 2.9 (Připomínky a závazky členského státu) rozhodnutí se Česká republika zavazuje,
že přijme opatření, které zajistí, že čistá a vysokoprocentní biopaliva nebude možné
zohlednit do plnění minimálního podílu biopaliv dle § 19 odst. 1.
Účinnost ustanovení je navrhována od 1. ledna 2016. Platí proto, že za rok 2015 bude
možné paliva v souladu § 19 odst. 2 uvést.
K bodu 36 až 49 a 53 až 58
V návaznosti na výše uvedené změny povinností a doplnění nových povinností je třeba
upravit stávající a doplnit nové skutkové podstaty přestupků a správních deliktů, sazby pokut,
které za ně lze uložit, a orgány příslušné k jejich projednání.
Formulace skutkových podstat v § 25 odst. 1 písm. f) a g) se mění tak, aby postihovala
všechny provozovatele zdroje znečišťování ovzduší, na které se vztahuje povinnost podle
§ 17 odst. 1 písm. a). Platné znění umožňuje za neplnění povinnosti podle § 17 odst. 1 písm.
a) postihovat pouze provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů.
Správní delikt provozovatele lodí projednává, stejně jako ostatní správní delikty týkající se
kvality paliv, Česká obchodní inspekce.
Vzhledem k tomu, že kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva podle § 17 odst. 1 písm. h) jedním z klíčových bodů v opatření pro naplnění
Střednědobé strategie zlepšení kvality ovzduší v ČR, musí být vykonavatel této postižitelný,
pokud bude provádět kontrolu nesprávně či neoprávněně. V této souvislosti se doplňuje do
zákona skutková podstat správního deliktu. Kontrola, o jejímž provedení bude zpracován
doklad, jehož podobu bude upravovat samostatná vyhláška (§ 17 odst. 7), má prokazovat, že
zařízení výrobce, které před uvedením na trh muselo projít řádným certifikačním procesem,
bylo instalováno a v době uskutečnění kontroly provozováno a udržováno v souladu
s pokyny výrobce a dodavatele a tímto zákonem.
K bodu 59 a 60
Evropská komise zahájila 2. září 2014 šetření v rámci tzv. systému EU Pilot č. 6200/14/ENVI
ve věci provedení směrnice 2008/50/ES, v kterém mj. upozornila na nesoulad české právní
úpravy se směrnicí v několika bodech. Návrhem jsou proto do zákona implementována
ustanovení ohledně znečištění ovzduší přesahující hranice států (čl. 25 odst. 1 a 3 směrnice
2008/50/ES) a ustanovení ohledně informování veřejnosti (čl. 25 odst. 4 směrnice
2008/50/ES), u nichž je Komisí vytýkáno neúplné provedení transpozice. V souladu se
směrnicí se proto stanoví povinnost Ministerstva životního prostředí spolupracovat v oblasti
ochrany ovzduší s příslušnými orgány sousedních států, které navíc v případě vzniku
smogové situace, jsou-li jí tyto sousední státy dotčeny, informuje.
K bodu 61 až 72
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V návaznosti na zrušení povinnosti mít k ověřování emisí skleníkových plynů podle zákona
č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
autorizaci (nadále stačí pouze akreditace), je třeba zrušit také úpravu podmínek pro vydání
této autorizace v zákoně o ochraně ovzduší (§ 32 odst. 1 písm. f) a § 32 odst. 7). Změna
zákona č. 383/2012 Sb. byla provedena s účinností od 1. ledna 2015 zákonem č. 257/2014
Sb. Autorizace k ověřování emisí skleníkových plynů souvisí pouze s problematikou ochrany
klimatu, nikoli ovzduší.
Formulace ustanovení § 32 odst. 3 písm. d) se mění tak, aby odpovídala předmětu
autorizace pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění. Platné znění vyžaduje
seznam přístrojového vybavení jako součást žádosti o autorizaci pouze ve vztahu
k jednorázovému měření emisí, ačkoli přístrojové vybavení je třeba posoudit v rámci
udělování autorizace i k měření úrovně znečištění. Ustanovení § 32 odst. 3 písm. g) se
zrušuje, neboť je duplicitní s náležitostí žádosti uvedenou v písmeni e) téhož odstavce.
Ustanovení § 32 odst. 4 písm. g) se zrušuje, neboť informace o zajištění evidence a řádného
nakládání s odpady, může správní orgán získat ze systému ISPOP, není tedy třeba, aby tyto
informace žadatel o autorizaci předkládal.
V ustanoveních § 32 odst. 3 písm. i), § 32 odst. 4 písm. h) a § 32 odst. 5 písm. b) se
sjednocují a zpřesňují kvalifikační požadavky (vzdělání a praxe) pro žadatele o autorizace.
Ruší se důvod pro odebrání autorizace podle § 33 odst. 3 písm. c), neboť tento důvod je již
zahrnut v § 33 odst. 4.
V ustanovení § 33 odst. 6 se opravuje chybný odkaz.
Nově se stanoví kompetence Ministerstva životního prostředí vést a na internetu zveřejňovat
seznam osob, jimž byla udělena autorizace podle zákona o ochraně ovzduší. Podle
§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je informačním systémem veřejné správy
soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Informačním systémem
se podle § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb. rozumí funkční celek nebo jeho část
zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost; každý takový systém
obsahuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění,
provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informační činnosti. Za informační činnost
se podle § 2 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb. považuje získávání a poskytování informací,
reprezentace informací daty, shromažďování, vyhodnocování a ukládání dat na hmotné
nosiče a uchovávání, vyhledávání, úprava nebo pozměňování dat, jejich předávání, šíření,
zpřístupňování, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace dat ukládaných na
hmotných nosičích. Informační činnost je prováděna správci, provozovateli a uživateli
informačních systémů prostřednictvím technických a programových prostředků. Správcem
informačního systému veřejné správy je ministerstvo, jiný správní úřad a územní
samosprávný celek. S ohledem na skutečnost, že správcem seznamu autorizovaných osob
je Ministerstvo životního prostředí, seznam je veden prostřednictvím technických
a programových prostředků (je veden v elektronické podobě) a slouží k výkonu veřejné
správy, je třeba jej považovat za informační systém veřejné správy.
K bodu 73
Do § 40 odst. 2 doplněno, že závazné stanovisko k provedení a užívání stavby stacionárního
zdroje podle § 11 odst. 3 zákona (zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona) se nevydá, je-li
nahrazeno vydáním integrovaného povolení. Jedná se o zdroje neuvedené v příloze č. 2
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zákona, které jsou součástí zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve
znění pozdějších předpisů, a které proto podléhají integrovanému povolení. Navržená změna
zabrání tomu, aby tyto zdroje musely získat závazné stanovisko od obecního úřadu obce
s rozšířenou působností a zároveň byly povoleny v rámci integrovaného povolení.
K bodu 74
Vzhledem k změnám navrhovaným v příloze č. 10 s účinností od 1. ledna 2017 se současně
k zamezení výkladových rozporů navrhuje zrušit část ustanovení § 44 písm. c), která
stanovila účinnost části II. přílohy č. 10 až od 1. ledna 2018.
K bodu 75
Evropská komise zahájila 2. září 2014 šetření v rámci tzv. systému EU Pilot ve věci
provedení směrnice 2008/50/ES, v kterém mj. upozornila na nesoulad české právní úpravy
se směrnicí v rozsahu stanovení národního cíle a mezní hodnoty (česká právní úprava
používá pojem „imisní limit“) pro částice PM2,5. Národní cíl a imisní limit pro částice PM2,5,
kterého je ČR povinna dosáhnout od roku 2020, nejsou dosud nikde závazně stanoveny.
Vzhledem ke zpoždění termínu dokončení Národního programu snižování emisí ČR, bylo 15.
prosince 2014 schváleno vládou usnesení č. 1077 o stanovení národního cíle snížení
expozice pro částice PM2,5, jímž také vzala vláda na vědomí hodnotu imisního limitu a uložila
ministrovi životního prostředí předložit novelu zákona o ochraně ovzduší do konce roku
2017.
Imisní limit pro ochranu zdraví v bodě 1 přílohy č. 1 k zákonu se proto mění z 25 μg.m-3 na
20 μg.m-3, nicméně účinnost tohoto novelizačního bodu se stanovuje až k 1. lednu 2020,
od kterého je tento imisní limit dle směrnice 2008/50/ES pro členské státy závazný.
K bodu 76 77
Příloha č. 1
V příloze č. 1 upravující imisní limity se upřesňuje závaznost stanovených imisních limitů pro
troposférický ozon uvedených v bodech 4 a 5 přílohy č. 1 k zákonu. Doplnění poznámek
k tabulce v bodě 4 umožní úplné vypuštění tabulky v bodě 5 a uvede znění přílohy č. 1 do
souladu se zněním se směrnicí 2008/50/ES. Směrnice 2008/50/ES stanovuje dlouhodobé
cíle imisních limitů pro troposférický ozon, přičemž termín, do kterého je třeba dosáhnout této
cílové hodnoty, není stanoven. Dlouhodobý cíl ve smyslu směrnice je v podstatě bod
5 přílohy č. 1 současného znění zákona.
Směrnice 2008/50/ES dále vyžaduje v zónách a aglomeracích, v nichž jsou úrovně ozonu ve
vnějším ovzduší vyšší než dlouhodobé cíle, ale nižší než nebo stejně vysoké jako cílové
hodnoty, aby členské státy připravily a provedli nákladově efektivní opatření za účelem
dosažení dlouhodobých cílů. Tato opatření mají být přinejmenším v souladu se všemi
programy zlepšování kvality ovzduší a s Národním programem snižování emisí. Zákon
č. 201/2012 Sb., řeší tuto problematiku v Národním programu snižování emisí. Tato novela
proto v souladu s výše uvedenou směrnicí stanovuje, že v případě dodržení uvedeného
maximálního počtu překročení v jednotlivých zónách nebo aglomeracích, bude dále třeba
dosáhnout nulového počtu překročení. V případě dodržení uvedeného imisního limitu pro
ochranu vegetace v jednotlivých zónách nebo aglomeracích bude třeba dosáhnout imisního
limitu 6000 µg.m-3.h.
K bodu 78
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Příloha č. 2
Je navrhována revize přílohy č. 2 k zákonu. Navrhují se změny formálního a legislativně
technického charakteru a několik změn věcných.
Formulační úpravy přílohy č. 2 (např. změny formulace z „nad 5 MW“ na „více než 5 MW“)
bez věcných dopadů na zařazení zdroje do přílohy č. 2 a stanovení navazující povinnosti
tohoto zdroje nemají vliv na platnost stávajících povolení provozu. Tato povolení nemusí být
pouze z důvodu formulačních úprav v příloze č. 2 měněna.
U všech kapacitních prahů pro zařazení do přílohy č. 2 se doplňuje, že se jedná v souladu se
sčítacími pravidly podle § 4 odst. 7 zákona o celkový jmenovitý tepelný příkon, celkovou
projektovanou kapacitu nebo celkovou projektovanou spotřebu.
V příloze č. 2 je navržena nová kategorie 1.4. „Spalování paliv ve spalovacích stacionárních
zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které
nejsou uvedeny pod jiným kódem“ a „Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW, které nejsou uvedeny pod jiným
kódem“. Tato kategorie tak vedle teplovzdušných přímotopných spalovacích stacionárních
zdrojů zahrne i tzv. nepřímé procesní ohřevy, které dosud nebyly do přílohy č. 2 zahrnuty,
ačkoli se jedná o emisně významný zdroj, který je třeba povolením provozu regulovat.
U kódu 2.3. (Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o celkové projektované
kapacitě 10 t nebo větší na jednu zakládku nebo větší než 150 t zpracovaného odpadu
ročně), kódu 2.5. (Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků
z kontaminovaných zemin) s celkovým projektovaným výkonem vyšším než 1 t VOC včetně
za rok) a kódu 7.12. (Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž celková
projektovaná zpracovatelská kapacita je 12 t hotových výrobků denně nebo menší) se
navrhuje vypustit povinnost zpracování rozptylové studie. Rozptylové studie jsou obecně
požadovány tam, kde se jedná o činnosti, jejichž provozem mohou vznikat znečišťující látky,
pro které je stanoven imisní limit. Povinnost zpracování rozptylové studie se u uvedených
kategorií vypouští, neboť tyto zdroje mají méně významné dopady na ovzduší a jejich emise
látek, pro které jsou stanoveny imisní limity, jsou zanedbatelné.
Znění textu kódu 2.6. se navrhuje změnit na „Čistírny odpadních vod, které jsou primárně
určeny k čištění vod z průmyslových provozoven a provozů technologií produkujících
odpadní vody v množství větším než 50 m3 za den“. Úpravou dojde k uvedení názvu kódu do
souladu s výkladem Ministerstva životního prostředí. Provozovatelé čistíren v průmyslových
provozovnách se snaží uniknout ze zařazení do vyjmenovaných stacionárních zdrojů tím, že
namítají, že znečištění jejich odpadních vod je převoditelné na ekvivalentní obyvatele,
a následně se zařazují buď pod kód 2.7 (není vyžadován provozní řád) nebo dokonce jako
zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona pod žádným kódem, protože jim vychází převod na
ekvivalentní obyvatele nižší než 10 000 EO, a pak nemusí plnit ani technickou podmínku.
Navržená změna postaví najisto, že kód 2.6. se týká odpadních vod z průmyslových
provozoven a zamezí možnosti odchylného výkladu.
U kódu 3.2. bylo doplněno, že se jedná o procesní ohřev.
U kódu 4.8.1. bylo slovo „surovina“ nahrazeno zpřesňujícím slovem „vsázka“ za účelem
sjednocení názvosloví s kódem 4.6.1 a s názvoslovím ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.
Kód 4.12. je uveden do souladu s označením ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Z kategorie je
vyňata činnost spočívající v oplachu, neboť oplach není zdrojem znečišťování ovzduší.
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V kódu 4.1.3. bylo doplněno, že se nejedná pouze o manipulaci se spečencem, ale také
o jeho zpracování (což zahrnuje chlazení, drcení, mletí, třídění). V platném znění názvu kódu
„Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění“ je nesprávně použita
terminologie. Pojem „manipulace“ je totiž standardně používán pro přemísťování předmětu
z místa A do místa B. Uvedené činnosti chlazení, drcení, mletí a třídění nejsou manipulací
s předmětem, ale jeho zpracováním.
U kódu 4.10. je navrženo stanovení spodní kapacity pro zařazení do přílohy č. 2 („Tavení
a odlévání neželezných kovů a jejich slitin o celkové projektované kapacitě větší než 50 kg
za den“. Bez spodní hranice je zdrojem jakékoli tavení a odlévání neželezných kovů, jako je
např. výroba šperků, dekorativních předmětů, kde se pracuje s nízkými hmotnostmi kovů.
Formulace kategorie pod kódem 4.13. „Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů
s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW“ je měněna na „Broušení kovů a plastů
s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW“. V současné době jsou pod kód 4.13.
zařazovány veškeré typy obrábění. Vzhledem k tomu, že definice obrábění je velmi široká
a obsahuje činnosti, jejichž emisní významnost je zanedbatelná (obráběcí stroje, frézy
apod.), byla uvedená kategorie zúžená pouze na činnosti broušení, při kterých vzniká jemný
prach, který je významný z hlediska znečišťování ovzduší.
U kódu 4.14. bylo vyjádření výkonu v „kVA“ bylo nahrazeno vyjádřením v „kW“ tak, aby bylo
vyjádření příkonu v příloze č. 2 jednotné. V případě sváření stejnosměrným proudem
odpovídá reálný elektrický příkon (kW) zdánlivému elektrickému příkonu (kVA). V případě
sváření střídavým proudem představuje tato úprava určité snížení příkonového prahu
(v závislosti na uspořádání obvodu), neboť zdánlivý výkon/příkon (kVA) je v praxi téměř vždy
o něco vyšší než reálný výkon/příkon (kW) v závislosti na vzájemném fázovém posunu
proudu a napětí.
Navrhuje se sloučení kódů 5.11. až 5.13. do jednoho kódu 5.11. Sloučení je vhodné, protože
je velmi složité oddělit pojmy „Kamenolom“, „Těžba kameniva“ (kód 5.11.) a „Povrchový důl
nerostné suroviny“ (kód 5.13.), jelikož se prakticky jedná o totéž. Legislativně nejsou tyto
pojmy nijak definovány. Výroba umělého kameniva v současnosti nespadá pod kód 5.11.
(spadá tam pouze jeho následné zpracování) a výroba stavebních hmot nemusí být v praxi
ztotožněna s pojmem „příprava“ stavebních hmot v kódu 5.12. Výrobu a zpracování surovin
pro výrobu stavebních hmot je někdy problematické zařadit pod kód 5.12., jelikož
zpracovávaný materiál nemusí zcela odpovídat pojmu „stavební hmota“ tak, jak se tento
pojem běžně používá (např. zpracování popílků mletím, popílek sám o sobě není stavební
hmotou v tom smyslu, jak ji definuje odborná literatura). Mobilní drtiče a třídiče spadají pod
3 kódy v závislosti na tom, zda v danou chvíli zpracovávají kamenivo v kamenolomu (5.11.),
recyklují stavební hmoty (5.12.) nebo zpracovávají kamenivo v štěrkopískovnách (5.13.);
obdobně může být např. suška používána k sušení rozdílných materiálů (kamenivo 5.11.,
stavební hmoty 5.12.). Nastávají situace, kdy např. těžba přechází přes úpravu suroviny až
po výrobu stavebních hmot, přičemž je složité vymezit, co je např. ještě kód 5.13. a co už
5.12. Výše uvedené sloučení by mělo tyto problémy aplikační praxe minimalizovat. Pro nově
sloučenou kategorii 5.11. je navrhováno povinné zpracování rozptylové studie v souladu
s dosavadní právní úpravou (vysoké emise TZL) a povinné zpracování provozního řádu
(podrobnější úprava provozních a technologických opatření k omezení prašnosti). Pro
společnou kategorii není požadováno uložení kompenzačních opatření, neboť žádný ze
zdrojů zde uvedených nemá uloženy emisí limity v prováděcím předpisu (§ 11 odst. 5). Tuhé
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znečišťující látky emitované z těchto provozů jsou omezovány pomocí technických
a provozních opatření.
Souhrnný nadpis pro kategorie 6.24. a 6.25. byl upraven tak, aby se zamezilo možnému
výkladu, že pod tyto kódy se mohou zařadit pouze činnosti, které jsou součástí rafinérií.
U kódu 6.5. bylo vypuštěno slovo „ostatních“, neboť tato kategorie se má vztahovat na
zpracování veškerých syntetických polymerů. Jedná se o sběrnou kategorii, která se
subsidiárně vztahuje na výrobu nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů,
s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem v příloze
č. 2. Zároveň došlo k rozdělení činnosti podle kódu 6.5. do dvou kategorií (obě označeny
kódem 6.5.). Samostatně je pod bodem 6.5. upraveno „Řezání syntetických polymerů
laserem nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok“.
Prahová kapacita pro zařazení řezání laserem nebo odporovým drátem do přílohy č. 2 je
oproti běžnému zpracování polymerů snížena o řád. Je tomu tak proto, že u těchto procesů
dochází i k částečné oxidaci materiálů za vzniku látek způsobující pachově postižitelný vjem.
Dosavadní praxe také ukázala, že problematické mohou být i provozy s poměrně nízkou
projektovanou spotřebou podkračující hodnotu 100 tun/rok. Z tohoto důvodu byla zvolena
projektovaná kapacita 10 tun/rok, která stále ještě zaručuje, že do kategorie nebudou
zařazovány řemeslné malovýroby (např. modelářství).
Pod kódy 7.2. a 7.3. se navrhuje zařadit také výrobu krmiv, neboť se jedná o obdobnou
technologii se srovnatelnými emisemi. Výroba potravin a krmiv navíc zařazena do stejné
kategorie u zdrojů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a na obě tyto činnosti se
vztahují společné technologie a postupy v referenčních dokumentech (BREF).
U kódu 7.7. bylo odstraněno slovo „průmyslové“ z toho důvodu, že veškeré činnosti
vyjmenované v příloze č. 2 jsou ze své podstaty průmyslové.
Do kategorie 7.15. bylo doplněno, že se vztahuje i na zařízení k výhradnímu spalování těl
zvířat. Tato změna potvrzuje stávající povolovací praxi, podle které zařízení k výhradnímu
spalování těl zvířat byla zařazována do kategorie 7.15. Komerční spalovny zvířat ze
zájmových chovů nicméně nelze označovat za krematoria (ta slouží výhradně ke
zpopelňování lidských pozůstatků), a proto je třeba znění názvu kategorie 7.15. upravit.
Kód 9.24. se rozšiřuje o rafinaci živočišných tuků, neboť extrakce i rafinace bývá součástí
jednoho provozu.
Z důvodu provedení velkého množství legislativně-technických, formálních a několika
věcných změn, je příloha č. 2 nahrazována jako celek.
K bodu 79
V příloze č. 4 části A druhém pododstavci v písmeni d) se upravuje chyba, neboť sloučenina
uvedeného názvu neexistuje.
K bodu 80
Podmínky pro vyhlášení smogové situace, překročení regulačních a varovných prahových
hodnot a podmínky ukončení těchto stavů jsou nově v příloze č. 6 nastaveny tak, aby jejich
uplatnění v praxi bylo efektivnější. Cílem úpravy je vyhlašovat a odhlašovat smogové situace
a regulace nebo varování co nejpružněji, aby nebyl rozpor mezi aktuálními koncentracemi
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znečišťujících látek v ovzduší a vyhlášenou informací. Vyhlášení smogové situace má sloužit
především k včasnému informování veřejnosti. Dle platné úpravy jsou podmínky vyhlášení
smogové situace a překročení regulačních nebo varovných prahových hodnot nastaveny tak,
že smogová situace a překročení regulačních prahových hodnot je často vyhlášeno
i s několikadenním zpožděním po nárůstu koncentrací znečišťujících látek. Informování
veřejnosti, respektive regulační opatření na zdrojích jsou v takové situaci již nadbytečná. Pro
průběh situací meteorologicky nepříznivých pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší je totiž
v praxi charakteristický poměrně rychlý vzestup koncentrací PM10 a překročení prahových
hodnot zpravidla v počátcích takovéto situace.
Navrhuje se proto úprava podmínek vyhlašování a zpřesnění některých formulací, tak aby
smogové situace a regulace či varování skutečně sloužily svému účelu, což je informování
veřejnosti a včasná aplikace krátkodobých opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a aby byl
výklad podmínek vyhlašování jednoznačný. U vyhlašování smogové situace a regulace či
varování se navrhuje zohlednit předpokládaný vývoj situace během následujících 24 hodin,
u vyhlašování smogové situace a regulace pro PM10 se upravuje statistika posuzování
průběhu koncentrací z 24hodinové průměrné koncentrace na 12hodinové klouzavé průměry,
které jsou pružnější. S ohledem na nesoulad zákona se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2008/50/ES se rovněž vložila povinnost informovat veřejnost při lokálním překročení
(tj. překročení alespoň na jedné reprezentativní stanici) regulačních prahových hodnot pro
SO2 a NO2.
Navrhovaná změna přílohy č. 6 vychází z podrobné analýzy provedené Českým
hydrometeorologickým ústavem, která měla za cíl nalézt vhodnou úpravu podmínek pro
vyhlašování smogových situací a regulací, která by flexibilně reagovala na mimořádné
zhoršení kvality ovzduší (nikoliv na krátkodobý výkyv), čímž by se naplnil skutečný účel
přílohy č. 6 a § 10 zákona o ochraně ovzduší (tj. včas informovat veřejnost o nastalé situaci,
podat zdravotní doporučení a včas aplikovat opatření).
Analýzy vyhotovené v rámci přípravy nových podmínek vyhlašování smogových situací
a regulací indikují, že počet vyhlášení nebude dosahovat úrovně počtu smogových situací
a regulací vyhlášených dle podmínek obsažených ve zrušeném zákoně o ochraně ovzduší
č. 86/2002 Sb. Navržené podmínky vyhlašování představují kompromis mezi pravidly podle
zákona č. 86/2002 Sb. a platnými podmínkami, které se však v praxi neosvědčily, jelikož
neslouží svému účelu.
Počet vyhlášených smogových situací a regulací je vždy závislý na konkrétních rozptylových
podmínkách v daném roce, tj. jsou-li v konkrétním roce špatné rozptylové podmínky, bude
počet vyhlášených smogových situací a regulací vždy vyšší než v roce s velmi dobrými
rozptylovými podmínkami a to bez ohledu na nastavení statistiky vyhodnocování
koncentrací. Statistika vyhlašování pouze ovlivňuje, zda je smogová situace či regulace
vyhlášená včas nebo opožděně ve vztahu ke zhoršenému stavu ovzduší. Navržená pravidla
sice posuzují překročení prahové hodnoty na základě 12 hodinových klouzavých průměrů,
avšak je současně třeba zohlednit i předpověď meteorologických podmínek a vývoj
koncentrací v následujících 24 hodinách. To mimo jiné zajistí, že regulace nebude vyhlášena
v případě, že bude na základě předpovědi meteorologických podmínek známo, že špičkové
koncentrace v nejbližších hodinách opětovně samovolně poklesnou. Současné podmínky
vyhlašování tento faktor neumožňují zohlednit, což může vést k vyhlášení smogové situace
či regulace i v případě, kdy koncentrace krátce po vyhlášení opět poklesnou, a vyhlášení by
proto nebylo účelné. Navržená právní úprava proto chrání provozovatele před zbytečnými
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výdaji za regulační opatření. Dle právní úpravy dochází k situacím, kdy jsou provozovatelé
nuceni regulovat s velkým zpožděním, tj. i v době, kdy koncentrace poklesly pod prahové
hodnoty a regulace již není opodstatněná.
K bodu 81 až 83
V příloze č. 8 se dále navrhuje zpřesnění, které postaví najisto, že výjimka z pravidel provozu
ve vyhlášené nízkoemisní zóně se bude ze zákona vztahovat pouze na vozidla, která
doručují zásilky na základě poštovní licence udělené dle zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů. Držitelé poštovní licence mají povinnost zajistit všeobecnou dostupnost
základních poštovních služeb na celém území České republiky, tedy doručovat zásilky i na
území nízkoemisní zóny. Proto je výjimka v případě vozidel držitelů poštovní licence
odůvodněná. V případě, že by se výjimka vztahovala na všechny provozovatele poštovních
služeb, jimž oprávnění k provozování poštovních služeb vzniká na základě pouhého
oznámení, byl by dán široký prostor její zneužití v praxi.
Dále se navrhuje doplnit do Přílohy č. 8 výjimku i pro tzv. historická vozidla s bílou poznávací
značkou, tj. vozidla zapsaná v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad
o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle ustanovení § 79c
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dle
platného znění zákona se vztahuje automatická výjimka podle příloha č. 8 pouze na
historická vozidla, která jsou zapsána v registru historických a sportovních vozidel podle
§ 79a zákona č. 56/2001 Sb. tzv. historická vozidla s tzv. zelenou veteránskou poznávací
značkou. Historická vozidla s bílou poznávací značkou jsou tak znevýhodněna. Pokud by
však majitel historického vozidla s bílou poznávací značkou chtěl vozidlo převést z registru
silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel, musel by odevzdat technický
průkaz vozidla, který je u historických vozidel velmi cenný. Pro prokázání historické
původnosti vozidla se používá tzv. klubové testování historického vozidla. Toto testování
provádí právnická osoba, která má oprávnění udělené Mezinárodní federací historických
vozidel (FIVA) nebo Mezinárodní automobilovou federací (FIA), a to v rozsahu uděleného
oprávnění, prostřednictvím svých testovacích komisí. V ČR Mezinárodní federace FIVA
udělila patřičné oprávnění takto testovat historická vozidla Federaci klubů historických
vozidel ČR (FKHV). Po úspěšném testování vozidla na historickou původnost může být
vozidlo zapsáno do registru historických a sportovních vozidel.
Do přílohy č. 8 se také přesouvá výjimka pro silniční motorová vozidla určená k přepravě
tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů
a školských zařízení. Z povahy veřejně prospěšného účelu těchto vozidel vyplývá, že výjimka
pro vjezd do nízkoemisní zóny by pro ně měla být automatická na základě zákona a není
třeba o ní rozhodovat ve správním řízení. Způsob označení těchto vozidel k usnadnění jejich
identifikace v provozu si obecní úřad může v opatření obecné povahy stanovit.
K bodu 84 až 86
Příloha č. 10
Navrhuje se uvést přílohu č. 10 do souladu s prováděcími nařízeními ke směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, o stanovení rámce pro určení požadavků na
ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, a to konkrétně nařízením Komise (EU)
813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o požadavky na zařízení spalující zemní plyn, a nařízením Komise (EU) 2015/1189,
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kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Jelikož požadavky vnitrostátní úpravy
nemohou jít nad rámec těchto nařízení a vnitrostátní úprava nemůže duplicitně upravovat
totéž, co přímo použitelná nařízení Komise, je účinnost příslušných částí přílohy č. 10
omezena daty vstupů v platnost těchto nařízení.
V návaznosti na jednání s Hospodářskou komorou České republiky se také navrhuje, aby
část II přílohy č. 10, která stanoví požadavky omezující uvádění na trh kotlů na pevná paliva
3. třídy emisí podle technické normy ČSN EN 303-5 vstoupila v platnost o rok dříve, tedy
k 1. 1. 2017. Zkrácení termínu, do kterého je možné na trh uvádět kotle o výkonu do 300 kW
s emisní třídou 3 je odůvodněno tím, že v současné době jsou na trhu běžně dostupné kotle
s emisní třídou 4, a není tudíž důvod prodlužovat dobu, po kterou budou uváděny na trh
a následně používány kotle s horšími parametry a závažnějšími dopady na kvalitu ovzduší.
Dalším cílem je v návaznosti na přijaté nařízení Komise 2015/1189, kterým se od 1. 1. 2020
stanoví relativně přísné požadavky na uvádění na trh pro kotle na pevná paliva, zamezit, aby
při naplňování požadavku § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
který předpokládá, že bude do roku 2022 (s ohledem na § 41 odst. 16 zákona) vyřazeno
z provozu velké množství stávajících kotlů na pevná paliva, byly tyto kotle ve větší míře
nahrazovány emisně horšími topidly na pevná paliva. Proto MŽP v rámci Národního
programu snižování emisí navrhlo, aby byl urychlen vstup v platnost požadavků jiného
prováděcího nařízení ke směrnici o ekodesignu, a to nařízení Komise (EU) 2015/1185,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva.
Část II. přílohy č. 10 dle platné právní úpravy se navrhuje rozdělit do dvou částí (část I. a II. –
bod 95 a 96), které od 1. ledna 2017 nahradí dosavadní část I. a II. Navržená část I. (bod 95)
bude v platnosti od 1. ledna 2017 do konce roku 2019, od kdy bude aplikovatelné přímo
použitelné nařízení Evropské unie ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.
Navržená část II. (bod 96) bude v platnosti od 1. ledna 2017 bez omezení, neboť tato
zařízení přímo použitelná nařízení Komise neregulují (s výjimkou zařízení, na které se
vztahuje nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES). Navržená část III. (bod 97) má nabýt účinnosti dnem
1. ledna 2020 a pozbýt platnosti uplynutím dne 31. prosince 2021, od kdy bude aplikovatelné
další přímo použitelné nařízení Evropské unie ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES.
K čl. II – Přechodná ustanovení
Přechodné ustanovení v bodě 1 stanoví najisto, že správní řízení, která nebyla pravomocně
skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (zejména řízení podle stavebního
zákona, k nimž vydávají orgány ochrany ovzduší jako dotčené orgány závazná stanoviska,
a řízení o povolení provozu) se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V návaznosti
na zrušení povinnosti podle § 11 odst. 3 získat závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší
k domovním čistírnám odpadních vod, je třeba konstatovat, že závazné stanovisko nebude
vyžadováno od okamžiku nabytí účinnosti zákona. Platí, že formulační úpravy přílohy
č. 2 (např. změny formulace z „nad 5 MW“ na „více než 5 MW“) bez věcných dopadů na
zařazení zdroje do přílohy č. 2 a stanovení navazující povinnosti tohoto zdroje nemají vliv na
platnost stávajících povolení provozu. Tato povolení nemusí být pouze z důvodu
formulačních úprav v příloze č. 2 měněna.
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Přechodná ustanovení v bodě 2 a 3 stanoví povinnost požádat o vydání nového povolení
provozu nebo o změnu stávajícího povolení provozu ve lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti
zákona. Týká se to provozovatelů zdrojů, kteří jsou nově zařazeni do přílohy č. 2 a nemají
proto povolení, respektive těch provozovatelů, kteří jsou povinni mít povolení provozu již dle
platné úpravy, ale jejichž povinnosti promítající se do povolení provozu se v důsledku nabytí
účinnosti novely zákona změní. V případech, kdy jsou povolení provozu podle § 40 odst.
2 zákona o ochraně ovzduší nahrazována integrovaným povolením, platí lhůta 1 roku i pro
změnu integrovaného povolení.
Přechodné ustanovení v bodě 4 souvisí se změnami v příloze č. 2, zejména stanovením
dolních kapacit pro zařazení do přílohy č. 2. Zdroj, který dle platné úpravy spadal do přílohy
č. 2, tak v důsledku stanovení dolní kapacity může být po nabytí účinnosti novely nadále
zdrojem nevyjmenovaným v příloze č. 2. Zdroje nevyjmenované v příloze č. 2 nemají
povinnost mít povolení provozu. Přechodné ustanovení proto stanoví, že povolení provozu
zdrojů, které po nabytí účinnosti novely zákona přestanou být zdroji vyjmenovanými v příloze
č. 2 (včetně povolení provozu podle zákona č. 86/2002 Sb., která se podle § 41 odst.
4 považují za povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.) zaniknou.
Přechodné ustanovení v bodě 5 souvisí se změnou formy zřízení nízkoemisní zóny.
Nízkoemisní zóny, které by byly stanoveny podle dosavadních právních předpisů (dosud
žádná stanovena nebyla), by se považovaly za nízkoemisní zóny stanovené podle § 14 ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti navržené novely zákona. V případě, že by po nabytí
účinnosti této novely došlo ke změně nebo zrušení nízkoemisní zóny stanovené podle
dosavadních právních předpisů, bylo by třeba nízkoemisní zónu nově stanovit postupem
navrženým v § 14 (tj. formou opatření obecné povahy).
K části druhé
Změna zákona o správních poplatcích
Do zákona o správních poplatcích se navrhuje nová položka 27A, která upravuje správní
poplatky a jejich sazby za administrativní úkony obecních úřadů spojené s vydáváním
výjimek pro vjezd do nízkoemisní zóny, a to konkrétně za vydání individuální trvalé výjimky
k vjezdu do nízkoemisní zóny, vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní
zóny a za vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu
trvalého pobytu na území nízkoemisní zóny. Obce, které si stanoví nízkoemisní zónu, budou
moci udělovat na základě individuální žádosti ze zákonem stanovených důvodů individuální
dočasné nebo trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny i pro vozidla, která by dle svých
emisních parametrů podmínky pro vjezd do zóny nesplnila. Obec také může při vymezení
zóny stanovit, zda bude platit plošná výjimka pro vozidla osob s trvalým pobytem na území
zóny. V takovém případě bude třeba, aby vozidla těchto „rezidentů“ byla označena tak, aby
bylo snadno zjistitelné, že se na ně výjimka vztahuje. Udělování výjimek a vydávání
osvědčení „rezidentům“ bude poměrně administrativně náročné, proto je za tyto úkony
navržen v zákoně o správních poplatcích navržen správní poplatek s odpovídající sazbou
100 Kč.
K čl. III - Účinnost
Nabytí účinnosti se navrhuje dnem 1. června 2016, s následujícími výjimkami:
a) ustanovení čl. I bodu 21, 39, pokud jde o § 23 odst. 1 písm. j), a 85, jejichž účinnost se
navrhuje dnem 1. ledna 2017.
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V případě bodu 21 a bodu 39 (správní delikt podle § 23 odst. 1 písm. j) zákona) se jedná
o ustanovení upravující novou pravomoc obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
kontrolovat spalovací stacionární zdroje v domácnostech. Vzhledem k významu navrhované
změny, ale také s ohledem na nutnost promítnout předpokládané finanční dopady na obecní
úřady obcí s rozšířenou působností do zákona o státním rozpočtu, se navrhuje odložit
účinnost těchto ustanovení až na rok 2017.
Bod 85 se týká navržených úprav v příloze č. 10.
Část II. přílohy č. 10 dle platné právní úpravy se navrhuje rozdělit do dvou částí (část I. a II. –
bod 85), které od 1. ledna 2017 nahradí dosavadní část I. a II. Navržená část I. bude
v platnosti od 1. ledna 2017 do konce roku 2019, od kdy bude aplikovatelné přímo použitelné
nařízení Evropské unie ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Navržená
část II. bude v platnosti od 1. ledna 2017 bez omezení, neboť tato zařízení nejsou přímo
použitelnými nařízeními Komise regulována (s výjimkou zařízení, na které se vztahuje
nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/125/ES).
c) ustanovení čl. I bodu 75 a 86, jejichž účinnost se navrhuje dnem 1. ledna 2020.
Bod 75 se týká přílohy č. 1 k zákonu a upravuje imisní limit pro částice PM2,5. Jeho účinnost
je v souladu s termínem stanoveným pro plnění tohoto imisního limitu ve směrnici
2008/50/ES navržena až na 1. leden 2020.
Bod 86 se týká navržených úprav v příloze č. 10. Navržená část III. (bod 100) má nabýt
účinnosti dnem 1. ledna 2020 a pozbýt platnosti uplynutím dne 31. prosince 2021, od kdy
bude aplikovatelné další přímo použitelné nařízení Evropské unie ke směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2009/125/ES.
Jak je uvedeno výše v návaznosti na přímo použitelná nařízení Komise (EU) 813/2013,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde
o požadavky na zařízení spalující zemní plyn, a nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign kotlů na tuhá paliva, se navrhuje i omezení platnosti těch částí přílohy č. 10, které
by upravovaly povinnosti duplicitně ve vztahu k uvedeným nařízením.

V Praze dne 14. prosince 2015

předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.

ministr životního prostředí
Mgr. Richard Brabec, v.r.
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