PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

678/4
Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, 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

Doručeno poslancům: 27. května 2016 v 9:30

Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, 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
(tisk 678)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro životní prostředí č. 100
z 33. schůze konané dne 28. dubna 2016 (tisk 678/3)
A.1

V části první čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:
„1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského
Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých
znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.“.“.
Následující body se přečíslují.

A.2

V části první čl. I se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 4 odst. 9 se za slova „emisní limity,“ vkládají slova „způsob stanovení specifických
emisních limitů v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro látky obtěžující zápachem,“.“.
Následující body se přečíslují.

A.3

V části první čl. I se za dosavadní bod 2 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 6 odst. 8 větě první se slova „v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin“ nahrazují
slovy „nepřekročí 500 hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních
let“.“.
Následující body se přečíslují.

A.4

V části první čl. I se za dosavadní bod 3 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 10 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou: „Současně neprodleně informuje inspekci,
dotčené krajské úřady, dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád, dále obce, které
mají stanovenu nízkoemisní zónu a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly
uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.“.“.
Následující body se přečíslují.

A.5
V části první čl. I se za dosavadní bod 9 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 12 odst. 2 se za slova „vyjádření k“ vkládají slova „vydání závazného stanoviska podle §
11 odst. 2 písm. c) a k“.“
Následující body se přečíslují.
A.6
V části první čl. I se v dosavadním bodě 14 v § 14 odst. 3 větě první za slova „podle odstavce
2“ doplňují slova „nebo 5“.
A.7

V části první čl. I se za dosavadní bod 16 vkládají dva nové body, které znějí:
„X. V § 16 odst. 7 se slova „pro ni“ a „a ekonomicky přijatelné“ zrušují a doplňuje se věta, která
včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: „To neplatí, pokud energetický posudek33) prokáže, že
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zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.
_________________________
33) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
X. V § 16 odst. 8 se spojka „a“ mezi slovy „paliv“ a „požadavky“ nahrazuje čárkou a čárka mezi
slovy „plnění“ a „obsahové náležitosti“ se nahrazuje spojkou „a“ a slova „a pravidla pro stanovení
ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje
energie, který není stacionárním zdrojem“ se zrušují.“.“.
Následující body se přečíslují.
A.8.1 Var. I tohoto bodu:
A.8.1.1 V části první čl. I bod 32 zní:
„32. V § 19 odstavec 5 zní:
„(5) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva,
která
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění
obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů
vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese
odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze
požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písm. e), předkládá
dodavatel pohonných hmot čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o
splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.“.“
A.8.1.2 V části první čl. I bod 33 zní:
„33. V § 19a odstavec 3 zní:
„(3) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva,
která
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění
obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů
vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese
odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze
požadovat. K prokázání skutečnosti, že biopalivo nebylo dosud zohledněno podle písm. e), předkládá
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splnění kritérií udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12.“.“
A.8.1.3 V části první čl. I bod 34 zní:
„34. V § 20 odst. 1 se slova „o 4 %“ nahrazují slovy „o 3,5 %“.“
A.8.1.4 V části první čl. I bod 35 zní:
„35. V § 20 odst. 2 se slova „nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo
uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové
území České republiky pro dopravní účely“ zrušují.“.“
A.8.1.5 V části první čl. I se za dosavadní bod 35 vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 20 odstavec 7 zní:
„(7) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci
1 zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva
a) byla na daňovém území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
vyrobena nebo na daňové území České republiky v režimu podmíněného osvobození od daně
dopravena,
b) splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem,
c) byla na daňovém území České republiky spotřebována,
d) nebyla opakovaně uvedena do volného daňového oběhu a
e) nebyla dosud zohledněna pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 ani ke splnění
obdobné povinnosti na území jiného členského státu Evropské unie.
Splnění kritérií udržitelnosti se prokazuje způsobem uvedeným v § 21. K prokázání skutečnosti, že
biopaliva nebyla dosud zohledněna podle písm. e), předkládá dodavatel pohonných hmot celnímu
úřadu čestné prohlášení vydané osobou, která je oprávněna vydat doklad o splnění kritérií
udržitelnosti podle § 21 odst. 1, 11 nebo 12“.“
Následující body se přečíslují.
A.8.1.6 V části první čl. I se dosavadní body 50 až 52 zrušují.
Následující body se přečíslují.
A.8.2

Var. II tohoto bodu:

V části první čl. I se dosavadní body 32 až 35 a 50 až 52 zrušují.
Následující body se přečíslují.
A.9

V části první čl. I dosavadní bod 85 zní:
„85. V příloze č. 10 části I a II znějí:
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1. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, které se použijí do 31. prosince 2017
Mezní hodnoty emisí1)
Jmenovitý
Dodávka
Palivo
tepelný příkon
CO
TOC2),3)
TZL
paliva
-3
(kW)
mg.m
≤65
5 000
150
150
Biologické
>65 až 187
2 500
100
150
>187 až 300
1 200
100
150
Ruční
≤65
5 000
150
125
Fosilní
>65 až 187
2 500
100
125
>187 až 300
1 200
100
125
≤65
3 000
100
150
Biologické
>65 až 187
2 500
80
150
>187 až 300
1 200
80
150
Samočinná
≤65
3 000
100
125
Fosilní
>65 až 187
2 500
80
125
>187 až 300
1 200
80
125
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 %.
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.
2. 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 do 31. prosince 2017
Mezní hodnoty emisí1)
Palivo
Druh spalovacího zdroje
NOx
CO
mg.m-3
Kapalné
kotle
130
100
kotle
120
100
Plynné
pístové spalovací motory
500
650
plynové turbíny
350
100
1)
Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu
kyslíku 3 % v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě
plynových turbín.
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Část II.
1. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, které se použijí
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Dodávka
paliva
Ruční
Samočinná

Palivo
Biologické/
fosilní
Biologické/
fosilní

Mezní hodnoty emisí1)

Jmenovitý tepelný příkon
(kW)

CO

TOC2),3)
mg.m-3

TZL

≤ 300

1 200

50

75

≤ 300

1 000

30

60

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 %.
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.
2. 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 2018

Palivo

Druh spalovacího zdroje

Kapalné

kotle
kotle
pístové spalovací motory
plynové turbíny

Plynné

1)

Mezní hodnoty emisí1), 2)
NOx
CO
-3
mg.m
130
80
65
80
500
650
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.“.“
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V části třetí čl. IV zní:
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodu 75 a 86, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.“

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 25. května 2016
B. Poslanec Jan Zahradník
SD 4394
B.1
Vypouští se bod 21.
Ostatní body se přečíslují.
B.2 Dosavadní bod 39. má nové znění:
„39.

V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
„i)

j)

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
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.“.“

B.3 Dosavadní bod 40. má nové znění:
„40.

V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „nebo g)“ nahrazují slovy „ , g), i) nebo j)“.“

C. Poslanec Václav Horáček
SD 4396
C.1 Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body 1 a 2, které znějí:
„1.

V § 2 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
„q)

2.

obtěžováním zápachem tok pachových látek ze zdroje, kdy po výpočtu rozptylové
studie pro pachové látky je vypočtena koncentrace imisí pachových látek v obytné
zóně vyšší než 5 ouE.m-3 a v průmyslové zóně vyšší než 10 ouE.m-3 po dobu delší než
2 % ročního období.“
V § 4 odst. 2 se za slovo „ovzduší“ doplňují slova „ , pro které byly stanoveny“.“.

Následující body se přečíslují.
C.2

Za dosavadní bod 1 se vkládá nový bod, který zní:
„X.

V § 4 se na konci textu odstavce 9 doplňují slova „ , a způsob stanovení specifických emisních
limitů zdrojů způsobujících pachové obtěžování“.“.

Následující body se přečíslují.
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SD 4413
D.1 V čl. I. návrhu zákona se bod 21 vypouští.
Ostatní body se přečíslují.
D.2

Bod 39. (bod 38. po změně podle bodu 1) zní:

„39.
„i)

j)

V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
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
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.“.“.

V Praze dne 27. května 2016

Ing. Václav Z e m e k, v.r.
zpravodaj garančního výboru pro životní prostředí

Mgr. Jan K l á n, v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

