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Vládní návrh
na vydání

zákona

o ochraně ovzduší

Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …. 2011

o ochraně ovzduší

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

(1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně
znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší,
snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy
a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku
znečištění ovzduší.
32008L0050, 32004L0107, 32001L0081, 32000L0076, 32001L0080

(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a
čistším ovzduší pro Evropu.
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti,
niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

2

a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich
vyhodnocení,
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,
e) práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při
sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.
32008L0050, 32009L0030

(3) Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů2) do ovzduší, na zdolávání požárů a na
práce při odstraňování následků nebezpečných epidemií, živelních pohrom i jiných
mimořádných událostí, prováděné podle jiných právních předpisů3).

(4) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a
předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech
pro některé znečišťující látky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 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 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES,
pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a
snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného
plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS.
2)
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3

a) ovzduším vnější ovzduší v troposféře,
32008L0050
b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít
škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem,
32008L0050
c) znečišťováním (emisí) vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší,
32001L0081, 32001L0080, 32000L0076
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její
depozice na zemský povrch za jednotku času,
32008L0050
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka
nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou
jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů,
f) mobilním zdrojem se rozumí samohybná a další pohyblivá, případně přenosná technická
jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu pohonu nebo je
zabudován jako nedílná součást technologického vybavení,
g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se oxidují paliva za účelem
využití uvolněného tepla,
32001L0080
h) provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která stacionární zdroj skutečně provozuje;
není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník
stacionárního zdroje,
i) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících
látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje,
32001L0080
j) emisním stropem nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší
za kalendářní rok,
k) imisním limitem nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto zákonem,
32008L0050
l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho
výrobcem ke spalování ve stacionárním zdroji za účelem uvolnění energetického obsahu
tohoto materiálu,
m) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo směs organických
sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo
má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití,
4

31999L0013, 32008L0050
n) organickým rozpouštědlem jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně
nebo ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění
surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění
znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek
používaný k úpravě viskozity nebo povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako
ochranný prostředek,
31999L0013
o) tepelným zpracováním odpadu oxidace odpadu nebo jeho zpracování jiným termickým
procesem, včetně spalování vzniklých látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni
znečišťování oproti spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném energetickém
obsahu,
32000L0076
p) spalovnou odpadu stacionární zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu, jehož hlavním
účelem není výroba energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více
než 40 % tepla vzniká tepelným zpracováním nebezpečného odpadu nebo směsného
komunálního odpadu nezpracovaného mechanicko-biologickou úpravou.
32000L0076

ČÁST DRUHÁ
ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§3
Přípustná úroveň znečištění

(1) Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto
zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti
podle tohoto zákona.
32008L0050

(2) Přípustná úroveň znečištění stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na ovzduší
ve venkovních pracovištích, do nichž nemá veřejnost volný přístup.
5

32008L0050

§4
Přípustná úroveň znečišťování

(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy, technickými
podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.

(2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínu nebo výduchu do ovzduší. Emisní
limity se dělí na
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a
jejich skupiny a
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo v povolení podle
§ 11 odst. 2 písm. d) pro stacionární zdroj.
32001L0080, 31999L0013

(3) Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních limitů
nebo jeden nebo více emisních stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity. Specifický
emisní limit stanovený v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) nesmí být stejný nebo
vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný
stacionární zdroj.

(4) Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních nebo mobilních
zdrojů, provozovnu4) nebo vymezené území.

(5) Emisní stropy doplňují emisní limity s výjimkou stacionárních zdrojů uvedených pod
kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, u kterých může být emisní limit pro těkavé
organické látky emisním stropem nahrazen.

(6) Technické podmínky provozu doplňují emisní limity s výjimkou spalovacích
stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším spalujících
4)

§ 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
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uhlí těžené v České republice a specificky konstruovaných pro toto palivo, u kterých může
být emisní limit pro oxid siřičitý stanovený prováděcím právním předpisem, nelze-li jej
dosáhnout, nahrazen technickou podmínkou provozu stanovenou prováděcím právním
předpisem.

(7) Pro účely stanovení celkového jmenovitého tepelného příkonu spalovacích stacionárních
zdrojů nebo celkové projektované kapacity jiných stacionárních zdrojů se jmenovité tepelné
příkony spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektované kapacity jiných než spalovacích
stacionárních zdrojů sčítají, jestliže se jedná o stacionární zdroje označené stejným kódem
podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu, které jsou umístěny ve stejné provozovně4) a u kterých
dochází nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným
výduchem nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů. Obdobně se postupuje
u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. V případě, že výrobce
spalovacího stacionárního zdroje neuvádí jeho jmenovitý tepelný příkon, vypočte se jako
podíl jmenovitého tepelného výkonu a jemu odpovídající tepelné účinnosti, případně
výpočtem z jiných dostupných parametrů.
32001L0080

(8) Odstavec 7 se nepoužije u
a) spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 15 MW;
tyto stacionární zdroje se nepřičítají k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu,
pokud by celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený postupem podle odstavce 7
dosáhl 50 MW a více,
b) spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
umístěných v rodinném nebo bytovém domě; tyto stacionární zdroje se nesčítají,
c) stacionárních zdrojů uvedených pod kódem 8. v příloze č. 2 k tomuto zákonu; tyto
stacionární zdroje se sčítají vždy, jsou-li umístěny ve stejné provozovně4),
d) stacionárních zdrojů používajících organická rozpouštědla, které typově spadají pod
stejný kód podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu; tyto zdroje se sčítají, jsou-li umístěny
ve stejné provozovně, bez ohledu na to, zda dosahují hranice projektované spotřeby
uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(9) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou stanoví obecné a
specifické emisní limity, technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností nebo
technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje, způsob stanovení emisních stropů
a emisních limitů, podmínky, za kterých jsou považovány za plněné, a přípustnou tmavost
kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je považována za plněnou.
32001L0080, 31999L0013
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§5
Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění

(1) Za účelem vyhodnocení úrovně znečištění ministerstvo zajišťuje posuzování úrovně
znečištění a porovnání výsledné úrovně znečištění s imisními limity stanovenými v příloze č.
1 k tomuto zákonu.
32008L0050

(2) Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí pro území vymezené pro účely
posuzování a řízení kvality ovzduší (dále jen "zóna") a pro zónu, která je městskou
aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 250 000 (dále jen "aglomerace"). Seznam zón a
aglomerací je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
32008L0050, 32004L0107

(3) Posuzování úrovně znečištění provádí ministerstvo stacionárním měřením, výpočtem nebo
jejich kombinací, podle toho, zda v zóně nebo aglomeraci došlo k překročení dolní nebo horní
meze pro posuzování úrovně znečištění. Ministerstvo provádí hodnocení, zda v jednotlivých
zónách a aglomeracích došlo k překročení dolní nebo horní meze pro posuzování úrovně
znečištění.
32008L0050, 32004L0107

(4) Ministerstvo za účelem stacionárního měření stanoví státní síť imisního monitoringu a tuto
síť provozuje. Státní síť imisního monitoringu ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí
32008L0050, 32004L0107

(5) Pro vyhodnocení úrovně znečištění se použijí i výsledky měření úrovně znečištění
prováděné osobou, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci (dále jen “autorizovaná osoba“)
pro měření úrovně znečištění podle § 32 odst. 1 písm. b). Ministerstvo uvědomí
autorizovanou osobu o způsobu využití těchto výsledků.

(6) Ministerstvo vyhláškou stanoví podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, cíle v oblasti kvality údajů, postup hodnocení zón a aglomerací, umístění bodů
8

vzorkování pro stacionární měření, minimální počty bodů vzorkování pro stacionární měření a
referenční metody pro posuzování úrovně znečištění.
32008L0050

§6
Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování

(1) Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel
a) u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit, emisní strop
nebo technickou podmínku provozu a
b) u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto
zákonu.
32001L0080

(2) Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování měřením. V případě, kdy
nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň
znečišťování, nebo v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé
organické látky uvedených v prováděcím právním předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost
provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto měření použije výpočet.
Výpočet namísto měření se použije také v případě záložních zdrojů energie podle odstavce 8 a
v případě stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a
na možnost ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní předpis.
32001L0080

(3) Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází ke změnám ve složení odpadních
plynů vnášených do ovzduší nebo v jiném místě, které je přesně definováno obsahem
referenčního kyslíku. Dochází-li u stacionárního zdroje ke znečišťování prostřednictvím více
komínů nebo výduchů, zjišťuje se úroveň znečišťování na každém z nich, pokud není
v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) stanoveno jinak.
32001L0080

(4) Úroveň znečišťování se zjišťuje jednorázovým měřením emisí v intervalech stanovených
prováděcím právním předpisem nebo kontinuálním měřením emisí. Jednorázové měření emisí
zajišťuje provozovatel prostřednictvím autorizované osoby podle § 32 odst. 1 písm. a).
9

Kontinuální měření emisí provádí provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 4
k tomuto zákonu.
32001L0080

(5) Kontinuálním měřením emisí se zjišťují emise znečišťujících látek a provozní parametry
uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření
zajistí provozovatel jednorázovým měřením emisí provedeným autorizovanou osobou podle §
32 odst. 1 písm. a) jednou za kalendářní rok. Každé 3 kalendářní roky provozovatel zajistí
kalibraci kontinuálního měření emisí.
32001L0080

(6) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) při výkonu kontroly provádí
měření emisí za účelem ověření plnění emisních limitů a zjištění úrovně znečišťování.
Protokol o tomto měření zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na vědomí příslušnému
krajskému úřadu. Tímto měřením emisí prováděným inspekcí není dotčena povinnost
provozovatele zjišťovat úroveň znečišťování podle odstavce 1 a ověřovat správnost výsledků
podle odstavce 5.

(7) Za jednorázové měření emisí podle odstavců 4 a 5 se považuje pouze takové měření,
kterému předchází oznámení inspekci učiněné provozovatelem nejméně 5 pracovních dní
před provedením tohoto měření. Pokud dojde ke změně nebo zrušení termínu plánovaného
měření z předem předvídatelných důvodů, musí tuto skutečnost provozovatel inspekci
oznámit nejméně 1 pracovní den před původně plánovaným termínem.

(8) Provozovatel stacionárního zdroje označeného kódem 1.1., 1.2., nebo 1.3. v příloze č. 2
k tomuto zákonu nezjišťuje úroveň znečišťování u tohoto zdroje měřením, slouží-li tento
zdroj jako záložní zdroj energie a jeho provozní hodiny, stanovené způsobem podle
prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin. To neplatí
v případě, kdy uplatněním postupu podle § 4 odst. 7 nebo 8 vzniká celkový jmenovitý tepelný
příkon 50 MW a vyšší.

(9) Ministerstvo vyhláškou stanoví stacionární zdroje, u kterých se s ohledem na jejich vliv na
úroveň znečištění a možnost ovlivnění výsledných emisí použije výpočet namísto měření,
způsob, podmínky a intervaly zjišťování úrovně znečišťování, rozsah, způsob a podmínky
zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků zjišťování úrovně
znečišťování a způsob stanovení počtu provozních hodin.
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32001L0080

§7
Informační systém kvality ovzduší

(1) Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede ministerstvo v informačním
systému kvality ovzduší. Součástí informačního systému kvality ovzduší je také registr emisí
a stacionárních zdrojů, ve kterém jsou vedeny údaje o stacionárních zdrojích a množství
znečišťujících látek, které jsou vnášeny do ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů.
32008L0050, 32004L0107

(2) Ministerstvo provádí na základě shromážděných dat emisní inventuru, spočívající
ve zjišťování celkového množství znečišťujících látek, které byly v předchozím kalendářním
roce vneseny do ovzduší a emisní projekci, spočívající v odhadu vývoje množství
znečišťujících látek, které budou vneseny do ovzduší v dalších kalendářních letech.
Ministerstvo každý rok zveřejní zprávu o ochraně ovzduší zpracovanou na základě dat
z informačního systému kvality ovzduší.
32008L0050, 32001L0081

(3) Ministerstvo vyhláškou stanoví strukturu emisní inventury, metodiku jejího provádění,
metodiku provádění emisní projekce a poměr částic, které projdou velikostně-selektivním
vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 %
(dále jen „částice PM10“), a částic, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem
vykazujícím pro aerodynamický průměr 2,5 µm odlučovací účinnost 50 % (dále jen „částice
PM2,5“), vůči tuhým znečišťujícím látkám v emisích.
32008L0050, 32001L0081

ČÁST TŘETÍ
NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ

§8
Národní program snižování emisí České republiky
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(1) Za účelem snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování v České republice
ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ústředními správními úřady zpracovává Národní
program snižování emisí České republiky (dále jen „národní program“). Národní program se
zpracovává nejméně jednou za 4 roky. Národní program schvaluje vláda.
32001L0081, 32008L0080

(2) Národní program obsahuje
a) analýzu úrovní znečištění a znečišťování,
b) scénáře vývoje úrovní znečištění a znečišťování,
c) cíle v oblasti snižování úrovně znečištění a znečišťování, a to
1. emisní stropy pro Českou republiku,
2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a zatížení troposférickým ozonem,
3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5,
d) opatření ke snižování úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoveny
imisní limity a úrovně znečišťování a předpokládaný přínos těchto opatření, zejména
emisní stropy pro skupiny stacionárních zdrojů a skupiny mobilních zdrojů,
e) lhůty pro dosažení hodnot uvedených v písmeni c) a harmonogram pro realizaci opatření
uvedených v písmeni d),
f) orgány odpovědné za realizaci národního programu,
g) indikátory pro hodnocení plnění národního programu zohledňující vliv na zdraví a
kvalitu ovzduší.
32001L0081, 32008L0050

§9
Programy zlepšování kvality ovzduší

(1) V případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v bodech 1 až 3
v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nebo v případě, že je v zóně nebo aglomeraci imisní limit
stanovený v této příloze v bodu 1 překročen vícekrát, než je zde stanovený maximální počet
překročení, zpracuje ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním
úřadem do 18 měsíců od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního
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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.
32008L0050

(2) Požadavky na obsah programu zlepšování kvality ovzduší jsou uvedeny v příloze č. 5
k tomuto zákonu. Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme
taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.
32008L0050

(3) Emisní stropy podle odstavce 2 zohlední krajský úřad v podmínkách povolení provozu
podle § 11 odst. 2 písm. d) a ministerstvo v podmínkách závazného stanoviska podle § 11
odst. 1 písm. b).

(4) Námitku proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší může podat pouze
provozovatel stacionárního zdroje, u kterého byl při zpracování programu zlepšování kvality
ovzduší identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu. Přezkumné řízení
lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti programu zlepšování kvality
ovzduší.

(5) Ministerstvo ve spolupráci s příslušným krajským úřadem nebo obecním úřadem
aktualizuje program zlepšování kvality ovzduší podle potřeby, nejméně však jednou za 3
roky.

§ 10
Smogová situace

(1) Smogová situace je 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.
32008L0050
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(2) Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně
přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a
dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly
uloženy zvláštní podmínky provozu podle odstavce 3.
32008L0050

(3) Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu
stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární
zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění. Krajský úřad informuje
ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů.
32008L0050

(4) Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace regulační řád. Regulační řád
obsahuje opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. Regulační řád se
nevydá, je-li zřejmé, že omezení provozu vozidel v obci nemůže přispět ke snížení úrovně
znečištění. Regulační řád vydává obec formou nařízení5) a zároveň o jeho vydání informuje
ministerstvo. Odbornou pomoc při zpracování regulačních řádů poskytuje obcím ministerstvo.
32008L0050

(5) V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna podle § 14, jsou opatření na
omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace
stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.

(6) Osoba, která provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinna bez nároku na
úhradu nákladů neprodleně a bez úprav obsahu a smyslu zveřejnit jí poskytnuté informace o
riziku vzniku nebo o vzniku smogové situace a o jejím ukončení, a to na základě žádosti
ministerstva.
32008L0050

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11

5)

§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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(1) Ministerstvo životního prostředí vydává
a) stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich
pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce
o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin
v návrhovém období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a parkoviště
s kapacitou nad 100 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu6),
c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje, využívajícího technologii, která
doposud nebyla na území České republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje
závazné stanovisko a povolení podle odstavce 2 písm. b) až d) a stanoví se jím pouze
1. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie podle
odstavce 9, případně pro jaké znečišťující látky,
2. zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační opatření
podle odstavce 5,
3. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako součást
povolení provozu podle odstavce 2 písm. d),
4. emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný
typ zdroje.
(2) Krajský úřad vydává
a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu, k řízením podle jiného právního předpisu6),
c) závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v
příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále
jen „povolení provozu“).
(3) 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.
(4) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů
ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto
zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti
jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou
průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo
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je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“).

(6) K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se
použije průměr hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5
kalendářních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a
aglomerace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kompenzační opatření musí být
prováděna v oblasti podle odstavce 5, přednostně tam, kde budou dosahovány nejvyšší
hodnoty úrovně znečištění. Pokud není možné splnit tuto podmínku, lze kompenzační
opatření provést i v jiném území, především tam, kde jsou překračovány imisní limity, avšak
vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace.

(7) Kompenzační opatření navrhuje žadatel o vydání závazného stanoviska. Jako
kompenzační opatření mohou být stanovena opatření ke snížení emisí u stávajících
stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění. Pokud se
kompenzační opatření realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího stacionárního
zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, krajský úřad na základě žádosti
provozovatele změní povolení provozu tohoto stávajícího zdroje. K uvedení nového
stacionárního zdroje do provozu může dojít nejdříve ke dni nabytí účinnosti změny povolení
provozu stávajícího stacionárního zdroje. Kompenzační opatření na stacionárních zdrojích
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu se realizují na základě veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi krajským úřadem, žadatelem o vydání závazného stanoviska a provozovatelem
stacionárního zdroje, který provede kompenzační opatření. Pokud se kompenzační opatření
realizuje formou opatření ke snížení emisí u stávajícího stacionárního zdroje neuvedeného
v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo formou jiného opatření zajišťujícího snížení úrovně
znečištění, nesmí k uvedení nového stacionárního zdroje do provozu nebo vydání
kolaudačního souhlasu pro pozemní komunikaci dojít dříve, než jsou provedena kompenzační
opatření.

(8) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) předloží žadatel
odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. d). Není-li
vedeno řízení podle jiného právního předpisu6), předloží žadatel tento odborný posudek
k řízení o vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost předložení odborného posudku se
nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódem 1.1. až 1.4. v příloze č. 2
k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5
MW a dále na řízení o změnách povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení
projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí.
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(9) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2 písm. b) a
k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo
kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje označeného ve sloupci A v příloze č.
2 k tomuto zákonu předloží žadatel rozptylovou studii pro znečišťující látky, které mají
stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, zpracovanou
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e). Povinnost předložení rozptylové studie se
nevztahuje na spalovací stacionární zdroje označené kódem 1.1. až 1.4. v příloze č. 2
k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5
MW a na stacionární zdroje označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující
výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW.

(10) Žadatel o vydání závazného stanovisko podle odstavce 2 písm. b), jde-li o spalovací
stacionární zdroj o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je povinen spolu se
žádostí o vydání závazného stanoviska přiložit odůvodněné posouzení splnění následujících
podmínek:
a) jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,
b) je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení,
c) je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání
oxidu uhličitého.
32009L0031

(11) Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

§ 12

(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 a 2
vychází ministerstvo a krajský úřad z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně
znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 2 přílohy č.
1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodech
3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží.

(2) Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů od
doručení ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
Vyjádření inspekce je podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu.
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(3) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b) a povolení
provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle jiného právního
předpisu6), obsahuje podmínky umístění stacionárního zdroje a umístění stavby a stavby
pozemní komunikace. V případě uložení kompenzačních opatření na stacionárních zdrojích
neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo jiných kompenzačních opatření
zajišťujících snížení úrovně znečištění obsahuje závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm.
b) a § 11 odst. 2 písm. b) také příslušná kompenzační opatření.

(4) Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje, kterými
jsou
a) specifické emisní limity,
b) způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování,
32000L0076
c) emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu4), které je stacionární zdroj
součástí,
d) provozní řád, jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2
k tomuto zákonu; provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně
opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního
stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší,
32001L0080
e) technické podmínky provozu stacionárního zdroje, pokud nejsou obsahem provozního
řádu podle písmene d),
f) podmínky provádění činností a provozu technologií souvisejících s provozem nebo
zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění,
g) zvláštní podmínky provozu při překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního
zdroje podle § 10 odstavce 3,
h) kompenzační opatření, pokud byla uložena,
i) stanovení množství odpadu a určení kategorií odpadu, které lze spalovat, specifikaci
minimálních a maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich
minimální a maximální spalné teplo a jejich maximální obsah znečišťujících látek,
pokud se jedná o tepelné zpracování odpadu, nebo
32000L0076
j) podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo řízení podle jiného
právního předpisu6).

(5) Jsou-li splněny podmínky podle § 11 odst. 10 písm. a) až c), krajský úřad stanoví
v závazném stanovisku podmínku, na základě které bude v místě stacionárního zdroje
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vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu
uhličitého postupem podle jiného právního předpisu6).
32009L0031

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

(7) Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou. Má-li být ve
stacionárním zdroji tepelně zpracován odpad, lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25
let a krajský úřad toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu
ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu jako součást
informačního systému kvality ovzduší podle § 7.
32000L0076

(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozního řádu a způsob uplatnění
kompenzačních opatření.

Změna a zánik povolení provozu
§ 13

(1) U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší
podle § 9 odst. 1 identifikován významný příspěvek k překročení 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. Snížení úrovně znečištění krajský úřad
prokazuje na základě rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1
písm. e).
32000L0076

6)

§ 79 nebo § 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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(2) Krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d), jím vydané
povolení změní, dojde-li ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných
podmínek pro provoz stacionárního zdroje podle § 12 odst. 4.
32000L0076

(3) Vydané povolení se zruší, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu delší než 8
let.

Nízkoemisní zóny
§ 14

(1) Ve zvláště chráněných územích7), lázeňských místech8), nebo pokud došlo k překročení
některého z imisních limitů uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, může
obec na svém území, nebo jeho části, stanovit vyhláškou zónu s omezením provozu
motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“) postupem podle tohoto zákona a
prováděcích právních předpisů.

(2) Obec ve vyhlášce vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají
dovolen vjezd do této zóny. Pro případy vzniku smogové situace podle § 10 odst. 1 může
obec stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny, zejména zpřísnit emisní
kategorie vozidel, která mohou vjíždět do nízkoemisní zóny po dobu trvání smogové situace.
Na průjezdním úseku dálnice nebo silnice9) lze nízkoemisní zónu stanovit pouze v případě, že
na území obce mimo nízkoemisní zónu anebo mimo zastavěné území téže nebo sousední obce
existuje jiná dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy10), po které je možné zajistit obdobné
dopravní spojení.

(3) Účinnost vyhlášky o vyhlášení nízkoemisní zóny lze stanovit nejdříve 12 měsíců ode dne
jejího vyhlášení. Obec informuje ministerstvo o přijetí vyhlášky nejpozději 1 měsíc ode dne
jejího vyhlášení. Ministerstvo vede seznam vyhlášených nízkoemisních zón způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

7)

§ 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
§ 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních, lázeňských místech (lázeňský zákon).
9)
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8)
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(4) Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v nízkoemisní zóně stanoví příslušný
úřad postupem podle jiného zákona10). Začátek a konec nízkoemisní zóny je označen svislou
dopravní značkou podle jiného zákona11), 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 podle prováděcího předpisu a v souladu s podmínkami
stanovenými příslušnou dopravní značkou a dále pro vozidla uvedená v příloze č. 8 k tomuto
zákonu. 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 prováděcí právní předpis. Polovina z této úplaty je
příjmem Státního fondu životního prostředí a polovina je příjmem osoby, která plaketu
distribuuje.

(5) Obecní úřad obce, která stanovila svou vyhláškou nízkoemisní zónu, může v samostatné
působnosti na základě žádosti provozovatele vozidla povolit dočasnou nebo trvalou
individuální výjimku pro vozidla
a) se speciálním vybavením, například nákladní dopravníky, zábavní zařízení, vozidla
užívaná jako pracoviště,
b) určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních,
vzdělávacích a výchovných, například dětské tábory, nebo
c) určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic,
sociálních ústavů a školských zařízení.

(6) Obecní úřad podle odstavce 5 může dále na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou
individuální výjimku z důvodu
a) nemoci, bezmoci nebo jiného postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání
označení pro osobu těžce zdravotně postiženou,
b) pracovní doby žadatele o výjimku neumožňující přepravovat se hromadnou dopravou,
nebo
c) zásadního významu pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo
výrazně ohrozit nebo znemožnit podnikání.

10)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
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(7) Pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen
předložit technický průkaz silničního motorového vozidla. U vozidel registrovaných
v zahraničí se emisní plaketa přiděluje podle data první registrace motorového vozidla, pokud
nelze prokázat jeho emisní třídu.

(8) Vláda nařízením stanoví 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.

Poplatek za znečišťování
§ 15

(1) Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného
v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné
stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň
znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).

(3) Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním
zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí
méně než 5 000 Kč.

(4) Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů
v tunách.

(5) Sazby poplatku za znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto zákonu. Poplatek za
znečišťování se vypočte jako součin základu poplatku a sazby a po sečtení poplatků za
jednotlivé znečišťující látky za všechny stacionární zdroje v rámci provozovny4) se celková
částka zaokrouhlí se na celé stokoruny nahoru.
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(6) Pro výpočet poplatku za znečišťování se u znečišťující látky vypouštěné stacionárním
zdrojem použije sazba uvedená v příloze č. 9 k tomuto zákonu pro roky 2012 až 2016 namísto
sazby uvedené v této příloze pro příslušný kalendářní rok, pokud
a) je na tomto stacionárním zdroji provedena rekonstrukce nebo modernizace, v jejímž
důsledku dosahuje v poplatkovém období nižších ročních emisí tuhých znečišťujících
látek nejméně o 30 %, oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý nejméně o 55 %, oxidů
dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý nejméně o 55 % nebo těkavých organických látek
nejméně o 30 % ve srovnání s rokem 2010,
b) stacionární zdroj, pro nějž jsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje
v poplatkovém období dolní hranice úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými
technikami podle informací zveřejňovaných Evropskou komisí, nebo
c) stacionární zdroj, pro nějž nejsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje
v poplatkovém období nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického
emisního limitu.

(7) Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
(8) Poplatník je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období
podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle jiného právního předpisu11).
Poplatkové přiznání není povinen podat poplatník, u něhož celková výše poplatků za
provozovnu za poplatkové období činí méně než 5000 Kč.
(9) Krajský úřad vydá do 4 měsíců od podání poplatkového přiznání platební výměr. Poplatek
za znečišťování ovzduší je splatný do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(10) Pokud výše stanoveného poplatku za skončené poplatkové období přesahuje částku
200 000 Kč, je poplatník povinen platit měsíční zálohy pro poplatkové období bezprostředně
následující po kalendářním roce, ve kterém měl povinnost podat poplatkové přiznání za
skončené poplatkové období, a to ve výši jedné dvanáctiny stanoveného poplatku. Krajský
úřad rozhodne o povinnosti platit poplatek za znečišťování ovzduší prostřednictvím záloh
v rámci platebního výměru za skončené poplatkové období. Poplatník je povinen zaplatit
měsíční zálohu do dvacátého pátého dne kalendářního měsíce, ke kterému se vztahuje.
(11) Dojde-li k uvedení stacionárního zdroje do provozu a je zřejmé, že poplatek za
znečišťování ovzduší vztahující se k tomuto zdroji přesáhne v bezprostředně následujícím
poplatkovém období částku 200 000 Kč, rozhodne krajský úřad o stanovení záloh pro dvě
poplatková období bezprostředně následující po roce uvedení stacionárního zdroje do

11)

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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provozu; přitom vychází ze jmenovitého tepelného příkonu nebo z projektované kapacity
tohoto zdroje.
(12) Krajský úřad zašle stejnopis platebního výměru do 7 dní od jeho doručení příslušnému
celnímu úřadu.
(13) Správu poplatku za znečišťování ovzduší vykonávají krajské úřady místně příslušné
podle umístění jednotlivých stacionárních zdrojů. Správu placení tohoto poplatku vykonávají
příslušné celní úřady.
(14) Výnos z poplatků za znečišťování je do roku 2016 včetně příjmem Státního fondu
životního prostředí. Od roku 2017 je 75 % výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší
příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky, 25 % příjmem kraje, na jehož
území se stacionární zdroj nachází. Výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje,
může být použit jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

ČÁST ČTVRTÁ
POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV

§ 16
Povinnosti osob

(1) Osoba uvádějící na trh v České republice paliva smí na trh uvést pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Splnění těchto
požadavků je povinna odběrateli paliva prokázat způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem vždy při první dodávce paliva a následně při změně kvality paliva nebo na
vyžádání odběratele. Osoby uvádějící na trh paliva stanovená prováděcím právním předpisem
mají povinnost ohlásit údaje stanovené prováděcím právním předpisem ministerstvu
do 31. března následujícího roku.

(2) Osoba uvádějící na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, je povinna prokázat certifikátem podle jiného právního předpisu12), že
12)

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
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spalovací stacionární zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy
č. 10 k tomuto zákonu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje k dispozici jiné osobě
anebo dováží výrobek používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1 až 9.24 v příloze č.
2 k tomuto zákonu, který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, je
povinna zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu těkavých organických látek
způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu.
32004L0042

(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami.

(5) Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu
v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný
způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu13). Při stanovení podmínek nebo
zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

(6) Odpad podle jiného právního předpisu14), s výjimkou odpadu uvedeného v prováděcím
právním předpisu, může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je
tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d). Tepelné zpracování odpadu
je možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c).

(7) Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to pro ni technicky možné a ekonomicky
přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze
soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem.

(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky na kvalitu paliv a požadavky na způsob
prokazování jejich plnění, obsahové náležitosti hlášení o kvalitě paliv a pravidla pro stanovení
ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje
energie, který není stacionárním zdrojem.

13)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 17
Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

(1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými
tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
b) dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou
tmavost kouře podle § 4,
32000L0076
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv
stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje
nebo paliva uvedená v povolení provozu,
d) předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu
stacionárního zdroje a jeho emisích, včetně údajů o vnášení skleníkových plynů do
ovzduší,
e) umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou
působností a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a technologiím souvisejícím s
provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň
znečištění, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona,
f) provést kompenzační opatření uložená krajským úřadem podle § 11 odst. 5.
(2) Povinnost uvedená v odstavci 1 písm. e) se 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.

(3) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu je, kromě
povinností uvedených v odstavci 1, dále povinen
a) provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu,
32000L0076, 32001L0080
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
32001L0080
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c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji,
popisujících tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a
každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného
systému ohlašovacích povinností podle jiného právního předpisu13); provozní evidenci je
povinen uchovávat po dobu alespoň 3 let v místě provozu stacionárního zdroje tak, aby
byla k dispozici pro kontrolu,
d) odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší komínem nebo výduchem,
pokud v povolení provozu není uvedeno jinak; výška, ve které dochází ke znečišťování,
musí být vypočtena tak, aby provozem tohoto zdroje nedošlo k překročení imisního limitu
uvedeného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu; to neplatí v případě, kdy se
postupuje podle § 11 odst. 5,
32001L0080, 32000L0076
e) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující
kvalitu ovzduší,
f) nejpozději do 24 hodin podat zprávu krajskému úřadu a inspekci o výskytu stavu
ohrožujícího přípustnou úroveň znečištění,
g) 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 dotčena14); provozovatel je povinen
informovat krajský úřad a inspekci o této technické závadě nejpozději do 48 hodin od
jejího vzniku,
h) předložit inspekci protokol o jednorázovém měření emisí podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 90
dnů od data provedení tohoto měření,
i) 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,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro kontinuální měření emisí, pokud se
jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

14)

Například zákon č. 59/2006 Sb., prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a
zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.
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32001L0080

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

(5) Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je
zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

(6) Provozovatel stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně zpracován odpad, je kromě
povinností uvedených v odstavcích 1 a 3 dále povinen
a) v případě přebírání nebezpečného odpadu provést odběr reprezentativních vzorků
odpadu, a to pokud možno před jeho vyložením, a tyto vzorky uchovávat po dobu nejméně
1 měsíce po spálení odpadu; tato povinnost se nevztahuje na infekční odpad ze
zdravotnické a veterinární péče uzavřený v ochranných obalech,
32000L0076
b) zastavit bezodkladně, nejdéle za 4 hodiny, tepelné zpracování odpadu, pokud je z
měření emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní limity do doby, než jsou
odstraněny příčiny tohoto stavu; opětovné zahájení provozu po odstranění příčin je
možné při splnění podmínek a postupem stanoveným v provozním řádu a
32000L0076
c) oznámit překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci.
32000L0076

(7) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní
evidence.

§ 18
Povinnosti osob nakládajících
s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doveze nebo poskytne k dispozici
jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v
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prováděcím právním předpisu, je povinna zajistit, aby obsah organických sloučenin nebo
směsi organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto výrobku nepřesahoval
limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím právním předpisem.
32004L0042
(2) Obsah sloučenin podle odstavce 1 vyšší než stanoví prováděcí právní předpis je přípustný
u výrobků, které jsou prodávány pouze k výlučnému použití ve stacionárních zdrojích
uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu, kterým bylo vydáno
povolení provozu a které mají stanoveny specifické emisní limity nebo emisní stropy. Osoba
prodávající tyto výrobky je povinna vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků, o
osobách, kterým byl tento výrobek prodán, s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a
adresy fyzické osoby nebo názvu a adresy právnické osoby. Tuto evidenci je povinna uchovat
pro účely kontroly po dobu 5 let.
32004L0042
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která doveze nebo poskytne k dispozici
jiné osobě barvu, lak nebo výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedený v
prováděcím právním předpisu, je povinna zajistit označení tohoto výrobku údaji o obsahu
těkavých organických látek a o jeho kategorizaci způsobem stanoveným v prováděcím
právním předpisu.
32004L0042
(4)

Ministerstvo vyhláškou stanoví barvy, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel
obsahující organické sloučeniny nebo směs organických sloučenin, pro které jsou stanoveny
limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku, limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve
výrobku a analytické metody pro stanovení jejich obsahu ve výrobku a dále seznam barev,
laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel, u kterých je nutné zajistit označení a způsob tohoto
označení.

§ 19
Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv

(1) Osoba uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoba, která dodává na daňové
území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené
do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie (dále jen „dodavatel
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pohonných hmot“), je povinna zajistit, aby v těchto pohonných hmotách, které uvádí do
volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za
kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě
Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely za
kalendářní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliva podle jiného právního předpisu
upravujícího pohonné hmoty15)
a) ve výši 4,1 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných
do motorových benzinů,
b) ve výši 6,0 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do
motorové nafty.
2009L0028

(2) Povinnost podle odstavce 1 lze splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva
podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty16) do volného daňového oběhu
na daňovém území České republiky pro dopravní účely 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 v rozsahu podle
odstavce 1.

(3) V případě, že dodavatel pohonných hmot překročí v kalendářním roce povinné minimální
množství biopaliv stanovené v odstavci 1, může toto nadměrné množství biopaliv převést do
plnění povinnosti podle odstavce 1 v následujícím kalendářním roce. Množství biopaliv
převáděné do následujícího kalendářního roku může činit nejvýše 0,2 % z celkového
množství motorových benzinů a motorové nafty uvedených do volného daňového oběhu na
daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo uvedených do volného daňového
oběhu pro dopravní účely v jiném členském státě Evropské unie a dodaných na daňové území
České republiky v uplynulém kalendářním roce.

(4) Pokud dodavatel pohonných hmot hodlá v následujícím kalendářním roce uplatnit
nadměrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinen to písemně sdělit místně
příslušnému celnímu úřadu ve lhůtě stanovené pro podání hlášení podle odstavce 9. Sdělení
musí obsahovat následující údaje

15)

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a
jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní
formu a sídlo a daňové identifikační číslo osoby,
b) množství biopaliv, které odpovídá výši povinnosti podle odstavce 1 v uplynulém
kalendářním roce,
c) množství biopaliv, o které byla překročena povinnost podle odstavce 1 v uplynulém
kalendářním roce,
d) množství biopaliv, které má být zahrnuto do plnění povinnosti podle odstavce 1 v
následujícím kalendářním roce.

(5) Dodavatel pohonných hmot je povinen vést odděleně evidenci o množství přijatého a
vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a směsných paliv a
evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot s uvedením druhu a podílu biopaliv,
které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní
účely nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské
unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely. Tyto evidence je
dodavatel pohonných hmot povinen uzavřít vždy k 31. prosinci příslušného kalendářního
roku.

(6) Pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 jsou zohledňována pouze biopaliva,
která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění těchto
kritérií 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.
32009L0028

(7) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich
obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

(8) Dodavatel pohonných hmot, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového
oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky nebo který dodává na daňové
území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového
oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři vydaném Generálním

16)

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů.
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ředitelstvím cel sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot
místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů
obsahují biopalivo, tak, aby bylo celnímu úřadu nebo celnímu ředitelství umožněno odebrat
vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v předložených dokladech.

(9) Dodavatel pohonných hmot je povinen každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému
celnímu úřadu hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do
volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního
množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných
hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za
uplynulý kalendářní rok (dále jen „hlášení“), obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí
podle odstavce 5. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

(10) Celní úřad uloží dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou
v odstavci 1, pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Výše pokuty z nedodaného objemu
biopaliv se stanoví jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 v litrech a
částky 40 Kč. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení
rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta z nedodaného objemu
biopaliv se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.

(11) Dodavatel pohonných hmot je povinen uvést v dokladu vydaném podle zákona o
spotřebních daních17) druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné
místo procenta objemových.

§ 20
Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen postupně snižovat emise skleníkových plynů na
jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě v úplném životním cyklu pohonné hmoty tak,
aby dosáhl, ve srovnání se základní hodnotou produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní
pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem, snížení o 2 % do 31. prosince
2014, o 4 % do 31. prosince 2017 a o 6 % do 31. prosince 2020.

17)

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Emisemi skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě se rozumí
celkový objem emisí skleníkových plynů vyjádřený v ekvivalentu CO2 vyprodukovaných
v úplném životním cyklu pohonné hmoty, dělený celkovým energetickým obsahem pohonné
hmoty vyjádřeným hodnotou spodní výhřevnosti. Za emise skleníkových plynů vzniklé
během úplného životního cyklu pohonné hmoty se považují celkové čisté hodnoty emisí CO 2,
CH4 a N2O, které jsou přičitatelné této pohonné hmotě, a to včetně přimíšených složek, za
období zahrnující všechny etapy procesu výroby a spotřeby pohonné hmoty od těžby nebo
obdělávání půdy, včetně změn ve využívání půdy, přes dopravu, distribuci a zpracování, až po
spalování, a to bez ohledu na to, kdy tyto emise vznikají.
32009L0030

(3) Dodavatel pohonných hmot je povinen podávat každoročně do 15. března ministerstvu a
celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot za
uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Tato zpráva musí obsahovat tyto
informace
a) celkový objem každého typu dodané pohonné hmoty s udáním místa nákupu a původu,
b) objem emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě
zjištěný během úplného životního cyklu pohonné hmoty, včetně členění na jednotlivé
typy pohonných hmot.
32009L0030

(4) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit ověření informací uvedených v odstavci 3
autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) a kopii protokolu o ověření přiložit ke
zprávě o emisích. Nepředloží-li tuto zprávu včetně ověření ani v náhradním termínu
stanoveném celním úřadem, má se za to, že povinnost uvedenou v odstavci 1 nesplnil.
32009L0030

(5) Bude-li mezi dodavateli pohonných hmot uzavřena smlouva o sdružení18) za účelem
splnění povinnosti uvedené v odstavci 1, bude splnění této povinnosti posuzováno jako
vážený průměr hodnot povinného snížení emisí skleníkových plynů připadajících na
jednotlivé povinné osoby ve sdružení. Povinnost podávání zprávy o emisích, včetně jejího
ověření podle odstavce 4, se vztahuje na jednotlivé dodavatele pohonných hmot ve sdružení
zvlášť; spolu se zprávou o emisích za kalendářní rok 2014, 2017 a 2020 předloží dodavatelé
pohonných hmot také kopii smlouvy o sdružení. Nebude-li kopie smlouvy o sdružení

18)

§ 829 a násl. občanského zákoníku.
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předložena současně se zprávou o emisích nebo pokud nebude v rámci sdružení dosaženo
celkového požadovaného snížení emisí, nebude na obsah smlouvy brán zřetel.
32009L0030

(6) Energie obsažená v biopalivech se pro účely splnění povinností uvedených v odstavci 1
zohlední pouze za předpokladu, že tato biopaliva splňují kritéria udržitelnosti stanovená
prováděcím právním předpisem. Splnění těchto kritérií se prokazuje způsobem uvedeným v §
21.
32009L0030

(7) Vláda nařízením stanoví základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní
pohonné hmoty.
32009L0030

§ 21
Kritéria udržitelnosti biopaliv

(1) Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v § 19 odst. 1 a § 20 odst. 1 musí
splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. Splnění kritérií
udržitelnosti se dokládá prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným výrobcem,
dovozcem do České republiky (dále jen „dovozce“) nebo prodejcem biopaliva. Toto
prohlášení je výrobce, dovozce a prodejce biopaliva oprávněn vydat pouze v případě, že
a) je držitelem platného certifikátu vydaného autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm.
g) nebo certifikátu nebo jiného obdobného oprávnění vydaného podle právních předpisů
členského státu Evropské unie,
b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při
výrobě biopaliva byly použity suroviny splňující kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím
právním předpisem.
32009L0030
(2) U kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je
splnění kritérií udržitelnosti dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti
vydaným výrobcem, dovozcem nebo prodejcem těchto produktů. Toto prohlášení je výrobce,
dovozce a prodejce oprávněn vydat pouze v případě, že
a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
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b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při
výrobě jeho produktu byla použita biomasa splňující kritéria udržitelnosti stanovená
prováděcím právním předpisem.
32009L0030
(3) U biomasy určené k výrobě biopaliv podle odstavce 1 je splnění kritérií udržitelnosti
dokládáno dílčím prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti vydaným prodejcem nebo
dovozcem biomasy. Toto prohlášení je prodejce a dovozce biomasy oprávněn vydat pouze
v případě, že
a) je držitelem dokladu uvedeného v odstavci 1 písm. a),
b) může doložit v souladu s požadavky tohoto zákona a prováděcího právního předpisu, že při
pěstování biomasy byla splněna kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním
předpisem; k doložení této skutečnosti musí mít prodejce nebo dovozce biomasy, který je
první osobou vykupující biomasu přímo od pěstitele, pěstitelem biomasy vystavené
samostatné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti.
32009L0030
(4) V případě, že prodejce biomasy je zároveň jejím pěstitelem a prodává výhradně biomasu
jím vypěstovanou, lze splnění kritérií udržitelnosti dokládat samostatným prohlášením
pěstitele o splnění kritérií udržitelnosti.
32009L0030
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 odst. 1 písm. g) vydá certifikát podle odstavců 1, 2 nebo 3
osobě, která prokáže, že plní kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem a
která má zaveden systém kvality podle prováděcího právního předpisu umožňující
věrohodným způsobem v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem plnění
kritérií udržitelnosti sledovat a prokazovat. Certifikát se vydává na dobu 12 měsíců. Certifikát
musí obsahovat seznam zemí, z nichž může osoba, které byl vydán, odebírat biomasu, a další
náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem. Pokud osoba, které byl vydán
certifikát, odebere biomasu ze země na seznamu neuvedené, považuje se tato biomasa za
biomasu nesplňující kritéria udržitelnosti. Seznam zemí v certifikátu je totožný se seznamem
zemí uvedeným v rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. g). Ministerstvo vede
seznam subjektů, kterým byl autorizovanou osobou udělen certifikát podle odstavce 1 písm.
a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 písm. a) a zpřístupňuje jej způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
32009L0030
(6) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 musí k
prokázání původu biomasy využít systém hmotnostní bilance, který splňuje požadavky
stanovené prováděcím právním předpisem.
32009L0030
(7) Osoba vydávající prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců 1, 2 nebo 3 je povinna
v tomto prohlášení uvádět přesné, úplné a pravdivé údaje. Za nesprávnost v nich obsaženého
údaje nenese tato osoba odpovědnost v případě, že vycházela z dílčího prohlášení o shodě
s kritérii udržitelnosti nebo ze samostatného prohlášení pěstitele biomasy o splnění kritérií
35

udržitelnosti, které jí bylo předáno spolu s dodávkou biopaliva nebo suroviny a které tuto
nesprávnost obsahovalo, pokud zároveň prokáže, že nesprávnost údaje nebylo možno zjistit
ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.
32009L0030
(8) Přesnost, úplnost a pravdivost údajů uváděných v prohlášeních podle odstavců 1 a 2
kontroluje inspekce; v případě zjištění nesplnění kritérií udržitelnosti informuje místně
příslušný celní úřad. Ministerstvo zemědělství kontroluje přesnost, úplnost a pravdivost údajů
uváděných v prohlášeních podle odstavců 3 a 4. Je-li zjištěna nesprávnost údajů, informuje
o tom Ministerstvo zemědělství bezodkladně inspekci a v řízení o uložení pokuty poskytuje
na vyžádání nezbytnou součinnost.
32009L0030
(9) Pěstitel biomasy je povinen v samostatném prohlášení podle odstavce 3 písm. b) uvádět
přesné, úplné a pravdivé údaje. Za účelem prokázání splnění kritérií udržitelnosti, vede
pěstitel biomasy evidenci o množství prodané biomasy, které odpovídá jím vystaveným
samostatným prohlášením podle odstavce 3 písm. b), a uchovává příslušnou dokumentaci
uvedenou v prováděcím právním předpisu po dobu minimálně 5 let. Tuto dokumentaci
pěstitel biomasy poskytuje na vyžádání osobě autorizované podle § 32 odst. 1 písm. g)
a inspekci.
32009L0030
(10) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a) a odstavci 3 písm.
a) kontroluje celní úřad.
32009L0030
(11) Osoba, která není držitelem certifikátu uděleného autorizovanou osobou podle § 32 odst.
1 písm. g), avšak má certifikát nebo jiné obdobné oprávnění vydané podle právních předpisů
členského státu Evropské unie, může vydávat prohlášení nebo dílčí prohlášení podle odstavců
1, 2 nebo 3 pouze za předpokladu, že je zaregistrována u ministerstva. Ministerstvo provede
zápis do registru bez zbytečného odkladu poté, co mu byly doručeny příslušné doklady
vydané v souladu s právními předpisy členského státu Evropské unie.
32009L0030
(12) Prokázání splnění kritérií udržitelnosti podle odstavců 1 až 4 může být nahrazeno
dokladem vystaveným v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným na základě čl. 18
odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směrnice 2009/30/ES.
32009L0030
(13) Vláda nařízením stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, náležitosti certifikátů podle
odstavců 1, 2 a 3, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti
podle odstavců 1 až 3 a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy podle odstavce
3 písm. b), požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance zabezpečující plnění
kritérií udržitelnosti, a náležitosti dokumentace pěstitele biomasy podle odstavce 9.
32009L0030 32009L0028
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ČÁST PÁTÁ
OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 22
Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje

(1) V případě, že provozovatel neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo povolením
provozu, jsou inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněny uložit
provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy. Pokud provozovatel
opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl, jsou inspekce nebo obecní úřad
obce s rozšířenou působností oprávněny vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního
zdroje. K uložení nápravného opatření u fyzických osob je příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K uložení nápravného opatření u právnických osob a podnikajících
fyzických osob v případě, že se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto
zákonu, je příslušná inspekce; v případě, že se nejedná o stacionární zdroj uvedený v příloze
č. 2 k tomuto zákonu, je příslušná inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) V případě, že provozovatel provozuje stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k tomuto
zákonu bez povolení provozu, rozhodne inspekce o zastavení provozu tohoto zdroje.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o zastavení provozu podle odstavců 1 a 2 nemá odkladný
účinek.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce uloží podle potřeby opatření k
nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původcem závadného stavu. Povinnosti
plynoucí z opatření ke zjednání nápravy a rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního
zdroje uložené provozovateli podle odstavců 1 a 2 přecházejí na jejich právní nástupce.

(5) Rozhodnutí o uložení nápravného opatření zasílá inspekce bez zbytečného odkladu na
vědomí příslušnému krajskému úřadu.
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§ 23
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami,
b) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje
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 podle § 17 odst. 1 písm. a),
c) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17
odst. 1 písm. b),
d) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
e) jako provozovatel stacionárního zdroje nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší
na vyžádání informace podle § 17 odst. 1 písm. d), nebo
f) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky.
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), d) nebo f),
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e).
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076

§ 24
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem obce, na jejímž
katastrálním území došlo k jednání vedoucímu k porušení povinnosti.
§ 25
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Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 16 odst. 1 uvede na trh paliva nesplňující požadavky na kvalitu paliv
stanovené prováděcím právním předpisem nebo neohlásí ministerstvu ve stanovené lhůtě
údaje stanovené prováděcím právním předpisem,
b) v rozporu s § 16 odst. 2 uvede na trh spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším sloužící jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, který nesplňuje emisní požadavky stanovené v příloze č. 10 k tomuto zákonu,
nebo neprokáže splnění této povinnosti certifikátem podle jiného právního předpisu,
c) v rozporu s § 16 odst. 3 poskytne k dispozici jiné osobě anebo doveze výrobek
používaný při činnostech uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
který obsahuje více než 3 % hmotnostní těkavých organických látek, a nezajistí jeho
označení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými látkami,
e) v rozporu s § 16 odst. 6 tepelně zpracuje odpad ve stacionárním zdroji, ve kterém
tepelné zpracování odpadu není povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d), nebo tepelně
zpracuje odpad bez dohledu osoby autorizované podle § 32 odst. 1. písm. c),
f) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje
stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW 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 nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem
podle § 17 odst. 1 písm. a),
g) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvede do provozu nebo neprovozuje
stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším 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 nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem
podle § 17 odst. 1 písm. a),
h) jako provozovatel stacionárního zdroje nedodržuje emisní limity, emisní stropy nebo
technické podmínky provozu podle § 17 odst. 1 písm. b),
i) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu větším než 300 kW paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, paliva
neurčená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva neuvedená v povolení provozu,
j) jako provozovatel stacionárního zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. c) spaluje ve
stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším paliva, která
nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo
paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
k) jako provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17 odst. 1
písm. d),
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l) jako provozovatel stacionárního zdroje neumožní osobám pověřeným ministerstvem
nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo inspekci přístup
ke stacionárnímu zdroji nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu
stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně
znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e), nebo
m) jako provozovatel stacionárního zdroje neprovede ve stanovené lhůtě kompenzační
opatření podle § 17 odst. 1 písm. f).
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního
zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, se kromě deliktů uvedených v odstavci 1
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. a) provozuje stacionární zdroj bez povolení provozu nebo
v rozporu s ním,
b) v rozporu s § 17 odst. 3 písm. b) nezjistí úroveň znečišťování u znečišťujících látek, u
kterých tak stanoví tento zákon, prováděcí právní předpis nebo povolení provozu,
c) nevede nebo neuchovává po stanovenou dobu provozní evidenci nebo neohlásí údaje
souhrnné provozní evidence podle § 17 odst. 3 písm. c),
d) neodvádí znečišťující látky ze stacionárního zdroje do ovzduší podle § 17 odst. 3 písm.
d),
e) bezodkladně neodstraňuje v provozu stacionárního zdroje nebezpečné stavy ohrožující
kvalitu ovzduší podle § 17 odst. 3 písm. e),
f) nepředloží příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace podle § 17
odst. 1 písm. d),
g) nepodá do 24 hodin zprávu inspekci a krajskému úřadu o výskytu stavu ohrožujícího
přípustnou úroveň znečištění podle § 17 odst. 3 písm. f),
h) neomezí provoz nebo neodstaví bezodkladně stacionární zdroj v případě jeho odchylky
od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady podle § 17 odst. 3 písm. g),
i) nepředloží inspekci protokol o jednorázovém měření emisí do 90 dnů ode dne jeho
provedení podle § 17 odst. 3 písm. h),
j) průběžně nezaznamenává, nevyhodnocuje nebo neuchovává po stanovenou dobu
výsledky jednorázového nebo kontinuálního měření emisí v rozsahu a formě stanovené
prováděcím právním předpisem podle § 17 odst. 3 písm. i),
k) nezajistí nebo řádně neprovozuje technické prostředky pro kontinuální měření emisí
podle § 17 odst. 3 písm. j), nebo
l) nepodá poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8.
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32000L0076
(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem stacionárního
zdroje, v němž je tepelně zpracováván odpad, se kromě deliktů uvedených v odstavcích 1 a 2
dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovede odběr vzorků přebíraného nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 6 písm. a)
nebo odebrané vzorky neuchová po stanovenou dobu,
40

b) nezastaví bezodkladně tepelné zpracování odpadu při překročení specifických emisních
limitů nebo opětovně zahájí provoz před uplynutím lhůty podle § 17 odst. 6 písm. b), nebo
c) neoznámí překročení specifických emisních limitů bezodkladně inspekci podle § 17
odst. 6 písm. c).
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo
proplástky,
b) provádí činnost, pro kterou je vyžadována autorizace podle § 32 odst. 1 bez platné
autorizace,
c) jako pověřená osoba podle § 35 odst. 1 nepředá informace podle § 35 odst. 3, nebo
d) jako provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu
300 MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června
2009 do nabytí účinnosti tohoto zákona, nesplní povinnost podle § 38 odst. 10.
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076, 32009L0031
(5) Autorizovaná osoba podle § 32 se dopustí správního deliktu tím, že
a) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 1, nebo
b) provádí autorizovanou činnost v rozporu s § 34 odst. 2 nebo § 34 odst. 3.
(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 18 odst. 1 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo
výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a
nezajistí, aby obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin,
nepřesahoval limitní hodnoty pro obsah těchto látek ve výrobku stanovené prováděcím
právním předpisem,
b) nevede evidenci o množství nebo druhu prodaných výrobků nebo o osobách, kterým byl
tento výrobek prodán, nebo neuchovává tuto evidenci po stanovenou dobu podle § 18 odst.
2,
c) rozporu s § 18 odst. 3 doveze nebo poskytne k dispozici jiné osobě barvu, lak nebo
výrobek pro opravy nátěru silničních vozidel uvedené v prováděcím právním předpisu a
nezajistí označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu,
d) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 5 nevede odděleně evidenci o
množství přijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jednotlivých druhů biopaliv a
směsných paliv a evidenci vyskladněných jednotlivých pohonných hmot,
e) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 8 dováží pohonné hmoty a uvádí
je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky
nebo dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty
uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a nesdělí včas
celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas
přijetí a stočení pohonných hmot,
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f) jako dodavatel pohonných hmot v rozporu s § 19 odst. 11 neuvede v dokladu vydaném
podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na
jedno desetinné místo,
g) jako dodavatel pohonných hmot nedosáhne požadovaného snížení emisí podle § 20 odst.
1,
h) jako dodavatel pohonných hmot nepodá zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 nebo
nepřiloží k této zprávě protokol o jejím ověření ani v náhradním termínu podle § 20 odst.
4, nebo
i) jako výrobce, dovozce nebo prodejce biopaliva nebo kapalných nebo plynných produktů
k výrobě biopaliv nebo jako prodejce nebo dovozce biomasy vydá prohlášení nebo dílčí
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 7 nebo 11 nebo jako pěstitel biomasy vydá samostatné
prohlášení v rozporu s § 21 odst. 9.
32004L0107, 32009L0030
(7) Za správní delikt právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), e), f), h), i) nebo m),
podle odstavce 2 písm. a), e) nebo h), podle odstavce 3 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm.
g),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. l), podle odstavce 2 písm. b)
nebo d), podle odstavce 4 písm. b), podle odstavce 5 písm. a) nebo podle odstavce 6 písm. a),
k) nebo l),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 písm. c), f), g), i),
j), k) nebo l), podle odstavce 3 písm. a) nebo c), podle odstavce 4 písm. c) nebo d), podle
odstavce 5 písm. b) nebo podle odstavce 6 písm. b), c), d), e) nebo f),
d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), g) a j), podle odstavce 4 písm.
a) nebo podle odstavce 6 písm. h),
e) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. k).
32001L0081, 32008L0050, 32001L0080, 32004L0107, 32000L0076

§ 26
Společná ustanovení ke správním deliktům právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání protiprávního stavu a k
okolnostem, za nichž byl spáchán.
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(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm
nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty uvedené v § 25, s výjimkou § 25 odst. 1 písm. a) až c) a § 25 odst. 6 písm.
a) až h), jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů uvedených v příloze
č. 2 k tomuto zákonu, projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem
stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo nejsou
spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Správní delikty uvedené v § 25 odst. 5 a v § 25 odst. 6
písm. i) projednává inspekce.

(5) Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt spáchaný v souvislosti s provozem
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu zasílá inspekce bez
zbytečného odkladu na vědomí příslušnému krajskému úřadu.

(6) Správní delikty uvedené v § 25 odst. 6 písm. d) až h) projednává celní úřad. Správní
delikty uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) až c) a v § 25 odst. 6 písm. a) až c) projednává Česká
obchodní inspekce.
(7) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokuty uložené obecním úřadem obce s
rozšířenou působností připadá do rozpočtu obce, jejíž úřad pokutu uložil. Polovina příjmu z
pokuty uložené inspekcí připadá do rozpočtu obce, na jejímž území je provozována činnost
pokutou postiženého provozovatele, přičemž tento příjem je účelově určen k ochraně
životního prostředí, a polovina je příjmem Státního fondu životního prostředí České
republiky. Příjmy z pokut uložených inspekcí obci a z pokut uložených celním úřadem a
Českou obchodní inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.
(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé
souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.

ČÁST ŠESTÁ
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY
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§ 27
Orgány ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší
(1) Správní činnosti na úseku ochrany ovzduší vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictví,
c) inspekce,
d) Česká obchodní inspekce,
e) krajské úřady,
f) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
g) obecní úřady,
h) celní úřady a
i) Ministerstvo zemědělství.
32008L0050, 32004L0042

(2) Na území vojenských újezdů19) vykonávají státní správu v ochraně ovzduší újezdní úřady
a Ministerstvo obrany.

(3) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu a krajskému úřadu jsou výkonem
přenesené působnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Ministerstvo vykonává působnost ústředního správního úřadu, řídí výkon státní správy v
oblasti ochrany ovzduší a rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným inspekcí a
krajskými úřady.

(5) Inspekce, Česká obchodní inspekce, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou
působností a celní úřad v rozsahu své působnosti dozírají na dodržování ustanovení tohoto
zákona a předpisů podle něj vydaných.

19)

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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(6) Ministerstvo zdravotnictví
a) předkládá ministerstvu, na základě zhodnocení zdravotních rizik, návrhy ke zpřísnění
imisních limitů,
b) zpracovává a vede seznamy referenčních koncentrací znečišťujících látek pro hodnocení
a řízení zdravotních rizik,
c) provádí účelová měření úrovně znečištění ve vybraných sídlech z hlediska ochrany
zdraví lidí pro potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí, hodnocení a řízení zdravotních rizik podle jiného právního předpisu20); v rozsahu
dohodnutém s ministerstvem a na jeho žádost se rovněž podílí na posuzování úrovně
znečištění podle § 5 odst. 1.

Postup kontrolních orgánů
§ 28

Inspektoři nebo pověření zaměstnanci ministerstva nebo obecního úřadu obce s rozšířenou
působností jsou při výkonu kontrolní činnosti podle jiných právních předpisů21) povinni
prokázat se průkazem.

§ 29

(1) Právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství podle
§ 36 (dále jen „osoba pověřená Ministerstvem zemědělství“) je povinna provádět kontrolní
činnost v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcím právním předpisem a poskytovat
Ministerstvu zemědělství
a) seznam kontrolovaných osob a kontrolní zprávy, kdykoliv o to Ministerstvo zemědělství
požádá,
b) souhrnnou zprávu o provedených kontrolách a jejich výsledcích, a to v dohodnutém
rozsahu vždy k 31. lednu za uplynulý kalendářní rok.

(2) Osoba kontrolovaná Ministerstvem zemědělství nebo jím pověřenou osobou je povinna

20)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
21)

Zákon č. 552/1991Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
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a) poskytnout ke kontrole příslušné podklady a jinou nezbytnou součinnost,
b) umožnit fyzické osobě, která je v pracovním poměru nebo obdobném
pracovněprávním vztahu k osobě pověřené Ministerstvem zemědělství a která provádí
kontrolu (dále jen „osoba provádějící kontrolu“), vstup do objektu souvisejícího
s předmětem kontroly.

(3) Osoba provádějící kontrolu se při zahájení kontroly prokáže písemným pověřením
k výkonu kontroly. Po ukončení kontroly sepíše kontrolní zprávu, která obsahuje popis
zjištěných skutečností s označením a podrobným zdůvodněním případné nesprávnosti údaje
obsaženého v prohlášení podle § 21 odst. 3 nebo 4, a kopii kontrolní zprávy předá
kontrolované osobě.

(4) Osoba pověřená Ministerstvem zemědělství je povinna
a) předat kontrolní zprávu s označením nesprávnosti údaje obsaženého v prohlášení
podle § 21 odst. 3 nebo 4 inspekci,
b) oznámit Ministerstvu zemědělství kontrolovanou osobu, která vydala prohlášení podle
§ 21 odst. 3 nebo 4 obsahující nepřesný, neúplný nebo nepravdivý údaj,
c) v řízení o uložení sankce za správní delikt podle § 25 odst. 6 písm. i) poskytnout
inspekci na vyžádání nezbytnou součinnost.

(5) Osoba provádějící kontrolu je povinna šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolované
osoby a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu
kontroly; to neplatí, jde-li o poskytnutí informace Ministerstvu zemědělství nebo inspekci
podle odstavce 4.

(6) Osoba provádějící kontrolu nesmí kontrolovat
a) osobu, ve které má majetkový podíl, nebo s níž má uzavřený zaměstnanecký nebo
obdobný poměr, anebo osobu, ve které má majetkový podíl osoba pověřená
Ministerstvem zemědělství,
b) osoby blízké.

(7) Pro zaměstnance zařazené do organizační složky státu, která provádí kontrolu podle § 21
odst. 8, platí odstavce 3, 5 a 6 obdobně.

Zpřístupňování informací
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§ 30

(1) Orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňují veřejnosti bez zbytečného odkladu
srozumitelné informace o
a) úrovni znečištění,
b) stacionárních zdrojích a emisích ze stacionárních a mobilních zdrojů,
c) připravovaných opatřeních ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, v dostatečném
předstihu umožňujícím vznesení připomínek,
d) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování, zejména v rámci
programů zlepšování kvality ovzduší a regulačních řádů,
e) ochraně klimatického systému Země,
f) podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných
stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí,
g) stanoviscích k politice územního rozvoje, zásadám územního rozvoje, územním plánům
a regulačním plánům.
32008L0050, 31999L0013, 32000L0076

(2) Příslušný krajský úřad a ministerstvo informuje bez prodlení veřejnost, pokud v dané zóně
nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty
nebo regulační prahové hodnoty. Veřejnosti jsou v těchto případech poskytovány informace
minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
32008L0050

(3) Ministerstvo a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům Evropské unie a
orgánům uvedeným v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána,
v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o
a) úrovni znečištění,
b) zdrojích a jejich emisích,
c) opatřeních přijatých ke snížení úrovně znečištění a znečišťování,
d) ochraně klimatického systému Země.
32008L0050
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(4) Ministerstvo vyhláškou stanoví rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a
minimální rozsah textu, který je zveřejňován v případě překročení informativní prahové
hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty.
32008L0050

Poskytování údajů
§ 31

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům ochrany ovzduší
údaje podle jiného právního předpisu22), kterými jsou
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum
úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který
subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí
d) adresa místa pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

22)

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
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a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) rodné číslo,
d) adresa místa trvalého pobytu,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) druh a adresa místa pobytu,
e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí
z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního
systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou
nezbytné ke splnění daného úkolu.

Autorizace
§ 32
(1) Jen autorizovaná osoba může vykonávat činnosti spočívající v
a) jednorázovém měření emisí,
b) měření úrovně znečištění,
c) dohledu nad tepelným zpracováním odpadu,
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d) zpracování odborného posudku,
e) zpracování rozptylové studie,
f) ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu23), nebo
g) ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a certifikaci systému kvality podle
prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3.

(2) Autorizaci vydává ministerstvo fyzickým a právnickým osobám na základě jejich žádosti
při splnění požadavků stanovených zákonem. Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm.
g) vydá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zemědělství. Lhůta pro vydání rozhodnutí o
autorizaci je 60 dní od podání žádosti. Autorizace vzniká též marným uplynutím lhůty
a způsobem podle § 28 až 30 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Osoba
oprávněná k uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, se
považuje za autorizovanou osobu, pokud prokáže, že splňuje kvalifikační požadavky
stanovené jiným členským státem Evropské unie k výkonu činností podle odstavce 1.

(3) Žádost o autorizaci pro jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění obsahuje
a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu u osob, které jsou občany
státními České republiky, nebo adresu místa trvalého nebo přechodného pobytu, popřípadě
místa podnikání u osob, které nejsou státními občany České republiky; u právnických osob
obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, popřípadě organizační složky na území České
republiky, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) uvedení rozsahu znečišťujících látek, které žadatel hodlá měřit, s uvedením, zda jde
o jednorázové měření emisí nebo měření úrovně znečištění,
c) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a
budou se podílet na měření podle písmene b), a doklady, které prokazují jejich odborné
znalosti,
d) seznam přístrojového vybavení určeného k jednorázovému měření emisí včetně
seznamu výrobních čísel přístrojů, jejich typů, roku výroby, výrobce, doklad o právním
vztahu k přístrojům a o kalibraci těchto přístrojů a seznam chemikálií, které budou
k měření použity včetně kalibračních plynů,
e) seznam metod, postupů odběrů a úprav vzorků pro účely měření, včetně konečných
analytických metod a postupů, které budou použity, včetně osvědčení o akreditaci vydané
akreditující osobou pověřenou podle jiného právního předpisu13) u těch metod a postupů, u
kterých to stanoví prováděcí právní předpis,

23)

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění
pozdějších předpisů.
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f) uvedení postupů pro zpracování výsledků měření a vzor výsledků měření (protokol
o měření),
g) závazný postup pro měření pro rozsah měření podle písmene b),
h) doklady o úspěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkoušek a zajištění
metrologické návaznosti měřidel a činností podle písmen e) a f),
i) 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.

(4) Žádost o autorizaci pro dohled nad provozem spalovny odpadu nebo stacionárním
zdrojem, ve kterém je spoluspalován odpad, obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k
této žádosti žadatel připojí
a) doklad o právním vztahu žadatele k provozovanému stacionárnímu zdroji uvedenému
v žádosti,
b) přesný a podrobný technický popis stacionárního zdroje včetně využívané technologie
řešení ochrany ovzduší,
c) úplnou specifikaci druhů a kategorií odpadu podle jiného právního předpisu14), jejichž
spalování je u stacionárního zdroje povoleno, doloženou příslušnými rozhodnutími
krajského úřadu,
d) údaje o autorizacích a oprávněních k činnostem podle živnostenského zákona vydaných
osobám, které budou tyto činnosti u stacionárního zdroje vykonávat,
e) aktuální měřicí protokoly o jednorázovém měření emisí, pokud je stacionární zdroj již
provozován,
f) přesný a podrobný popis technického vybavení k měření emisí, záznamu a vyhodnocení
emisí a technickoprovozních parametrů,
g) doklad o zajištění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu stacionárního
zdroje,
h) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné
vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné
střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.

(5) Žádost o autorizaci pro zpracování odborného posudku a zpracování rozptylové studie
obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
a) vzorový odborný posudek nebo rozptylovou studii,
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b) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné
vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné
střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe,
c) u odborných posudků uvedení zdrojů, pro které žadatel hodlá odborné posudky
zpracovávat, a to v rozsahu zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu.

(6) V případě, že pro zpracování rozptylové studie nebude používána referenční metoda
stanovená prováděcím právním předpisem, posoudí ministerstvo, zda je používaná metoda
pro zpracování rozptylové studie srovnatelná s referenčními metodami.

(7) Žádost o autorizaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného
právního předpisu24) obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel
připojí
a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru a
budou pro žadatele ověřování provádět,
b) osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydané
vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního právního předpisu24),
c) uvedení kategorie nebo více kategorií zařízení podle jiného právního předpisu24), pro něž
žadatel hodlá ověřování množství emisí skleníkových plynů provádět,
d) doklad o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů, kterými jsou úplné
vysokoškolské vzdělání příslušného technického směru a 1 rok odborné praxe, anebo úplné
střední vzdělání příslušného technického směru a 3 roky odborné praxe.

(8) Žádost o autorizaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a k certifikaci
systému kvality podle prováděcího právního předpisu u osob podle § 21 odst. 1 až 3 obsahuje
údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) a k této žádosti žadatel připojí
a) seznam fyzických osob, které jsou k žadateli v pracovním nebo obdobném poměru, a
budou pro žadatele provádět ověřování, a doklad o splnění jejich kvalifikačních
předpokladů, kterými jsou středoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe v příslušném
oboru nebo vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v příslušném oboru,
b) osvědčení o akreditaci pro ověřování zprávy o emisích podle § 20 odst. 4 a
pro certifikaci systému kvality u osob podle § 21 odst. 1 až 3 vydané akreditující osobou
pověřenou podle zvláštního právního předpisu25),

24)

§ 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění zákona č. 490/2009 Sb.
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c) popis pracovních postupů, metod a zásad, které zajistí náležitou kontrolu plnění
požadavků tohoto zákona a prováděcího právního předpisu ze strany certifikovaných osob
podle § 21 odst. 1 až 3,
d) seznam zemí, ve kterých je žadatel schopen věrohodným způsobem provádět ověřování
plnění požadavků na kritéria udržitelnosti podle tohoto zákona a prováděcího právního
předpisu,
e) popis pracovních postupů, metod a zásad pro ověřování zprávy o emisích podle § 20
odst. 3.

(9) Ministerstvo vyhláškou stanoví seznam metod a postupů, u kterých je požadováno
osvědčení o akreditaci.

§ 33

(1) Předpokladem k vydání rozhodnutí o autorizaci je úspěšné prokázání odborných znalostí a
znalostí právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí v rozsahu dané činnosti.
Ověřování znalostí provádí ministerstvo zkouškou před autorizační komisí. V případě, že
žadatel neprokáže požadované znalosti, je žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci
ministerstvem zamítnuta. Termín zkoušky a jednotný zkušební řád ministerstvo zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 14 dní předem. Výsledek zkoušky je
žadateli oznámen v den konání zkoušky.

(2) Rozhodnutí o autorizaci se vydává na dobu neurčitou a nemůže být převedeno na jinou
osobu.

(3) Ministerstvo odebere autorizaci, jestliže autorizovaná osoba
a) závažně nebo opakovaně poruší povinnosti při výkonu této činnosti, a to zejména tím, že
zkreslí nebo uvede nesprávné údaje nebo nedodržuje metody a postupy činnosti uvedené
v rozhodnutí o autorizaci,
b) ztratí způsobilost k výkonu autorizované činnosti tím, že nebude mít nezbytné
přístrojové vybavení, nebo
c) pokud je právnickou osobou, nebude mít v pracovním nebo jiném obdobném poměru
osoby způsobilé k měření nebo ověřování množství emisí skleníkových plynů.
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(4) Ministerstvo může odebrat autorizaci v případě, že dojde k podstatné změně podmínek, za
kterých bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno.

(5) Výkon autorizovaných činností kontroluje a odebrání autorizace podle odstavce 3 a 4
navrhuje ministerstvu inspekce.

(6) Autorizovaná osoba, které ministerstvo odebralo autorizaci podle odstavce 4 písm. a),
může opětovně podat žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci k téže činnosti, ke které jí byla
autorizace odebrána, nejdříve po uplynutí 3 let.

(7) Platnost rozhodnutí o autorizaci zaniká smrtí fyzické osoby, jejím prohlášením za mrtvou,
zánikem právnické osoby, které bylo rozhodnutí o autorizaci vydáno, nebo dnem nabytí
právní moci rozhodnutí o odebrání autorizace.

Povinnosti autorizovaných osob
§ 34

(1) Autorizovaná osoba nesmí provádět jednorázové měření emisí nebo ověřování množství
emisí skleníkových plynů, pokud
a) se jedná o stacionární zdroj, na jehož výrobě se podílí nebo který sama provozuje nebo
který provozuje osoba jí přímo nebo nepřímo ovládaná nebo ji přímo nebo nepřímo
ovládající,
b) se jedná o stacionární zdroj provozovaný právnickou osobou, v níž je autorizovaná
osoba společníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo
dozorčího orgánu, tichým společníkem, popřípadě má v této právnické osobě postavení, jež
by mohlo ovlivnit její nezávislost, nebo je-li osobou blízkou osobě, která je
provozovatelem stacionárního zdroje, jejím společníkem, členem, statutárním orgánem,
členem statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu, tichým společníkem, popřípadě má
v této právnické osobě postavení, jež by mohlo ovlivnit její nezávislost,
c) se jedná o stacionární zdroj u provozovatele je insolvenčním správcem, likvidátorem,
nuceným správcem nebo správcem majetku, nebo
d) se jedná o osobu podílející se na obchodování s povolenkami nebo tyto obchody
zprostředkovávající.
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(2) Autorizovaná osoba je povinna
a) vypracovat protokol o měření podle § 6 odst. 4 nebo 5 do 60 dnů od provedení měření a
předat jej objednateli v elektronické podobě,
b) podrobit se kontrole výkonu činnosti, kterou provádí inspekce nebo ministerstvo,
zejména poskytnout na vyžádání protokoly, odborné posudky a rozptylové studie
v elektronické podobě,
c) předávat výsledky posuzování úrovně znečištění do informačního systému kvality
ovzduší podle § 7 odst. 1,
d) vypracovat protokol o ověření podle § 20 odst. 4 a předat jej objednateli.

(3) Autorizovaná osoba podle § 39 odst. 1 písm. g) je dále povinna
a) nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifikát, nadále
splňují požadavky pro jeho udělení,
b) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u prodejce nebo dovozce biomasy
ověřit plnění kritérií udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u
nejméně 3 % pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce nebo dovozce v
uplynulém roce biomasu odebral,
c) v rámci kontroly podle písmene a) prováděné u výrobce nebo dovozce kapalných
nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv a výrobce nebo dovozce
biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit plnění kritérií
udržitelnosti stanovených prováděcím právním předpisem u nejméně 3 % pěstitelů
biomasy, od nichž biomasu přímo odebral,
d) po provedení kontroly podle písmene a) vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto
zprávu uchovávat nejméně po dobu 5 let,
e) v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole podle
písmene a) neprodleně zaslat kopii zprávy podle písmene d) inspekci,
f) vydávat certifikáty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole
podle písmene a) zjištěny žádné závažné nedostatky, zejména neschopnost plnit
požadavky podle § 21 odst. 5, dovoz biomasy ze zemí, které nejsou uvedeny na
seznamu v certifikátu, porušení povinnosti uvedené v § 21 odst. 6 nebo závažné
porušení povinnosti uvedené v § 21 odst. 7,
g) zasílat kopie veškerých jí vydaných certifikátů ministerstvu,
h) zasílat ministerstvu každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí
provedených kontrolách v uplynulém kalendářním roce.
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(4) Autorizovaná osoba je povinna oznámit ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo, změnu údajů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci.

(5) Ministerstvo vyhláškou stanoví obsahové náležitosti protokolu o jednorázovém měření
emisí, měření úrovně znečištění a obsahové náležitosti odborného posudku a rozptylové
studie.

Pověřené osoby
§ 35

(1) Činnosti zajišťované ministerstvem podle § 5 odst. 1 až 5, § 7 odst. 1 a 2, § 10 odst. 2 a 6,
§ 14 odst. 4 a § 30 může ministerstvo přenést na jím zřízenou právnickou osobu nebo na jiné
osoby. V takovém případě jsou tyto činnosti vykonávány na základě zřizovací listiny nebo na
základě veřejnoprávní smlouvy.

(2) Smlouva o pověření stanoví dobu, na kterou je uzavírána, a dále důvody, za kterých může
ministerstvo smlouvu vypovědět, k nimž patří zejména neplnění povinností podle odstavce 3.
Pověření může být vydáno pouze osobě, která disponuje dostatečnou personální a odbornou
kapacitou k provádění činnosti, pro kterou by byla pověřena, a prokáže schopnost dlouhodobě
provádět tuto činnost.

(3) Pověřená osoba je povinna předávat na vyžádání informace, které jsou předmětem
pověřené činnosti, ministerstvu, právnické osobě zřízené ministerstvem nebo jiné pověřené
osobě. Pověřená osoba je dále povinna vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1 v souladu
s požadavky tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

§ 36

(1) Ministerstvo zemědělství může pověřit kontrolní činností podle § 21 odst. 8 právnickou
osobu, která prokáže, že
a) fyzické osoby, které jsou k ní v pracovním poměru nebo obdobném pracovněprávním
vztahu a které budou provádět kontrolu, splňují kvalifikační požadavky, a to úplné střední
odborné vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního hospodářství a nejméně 3 roky
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odborné praxe, nebo vysokoškolské vzdělání v oboru zemědělství nebo lesního
hospodářství a nejméně 1 rok odborné praxe,
b) má technické vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti.

(2) Právnickou osobu podle odstavce 1 vybere Ministerstvo zemědělství postupem podle
jiného právního předpisu25), a uzavře s ní veřejnoprávní smlouvu na dobu určitou, nejdéle
však na 2 roky. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může
Ministerstvo zemědělství smlouvu vypovědět; patří k nim zejména nesplnění povinnosti podle
§ 29 odst. 1 nebo 3 až 6 anebo nesplnění podmínky, za níž byla smlouva uzavřena. Obdobnou
smlouvu případně uzavře Ministerstvo zemědělství s organizační složkou státu.

(3) Osoby pověřené Ministerstvem zemědělství se zveřejňují ve Věstníku Ministerstva
zemědělství.

ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 37
Společná ustanovení

(1) Při rozhodování podle tohoto zákona o dvou nebo více stacionárních zdrojích v rámci
jedné provozovny4) vede orgán ochrany ovzduší společné řízení podle správního řádu26).

(2) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d) se nevydá podle tohoto zákona, pokud je jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o

25)

§ 163 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

26)

§ 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
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vydání integrovaného povolení podle jiného právního předpisu27). Ostatní ustanovení tohoto
zákona tím nejsou dotčena.

(3) Práva a povinnosti vyplývající z rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona provozovateli
přecházejí na právní nástupce provozovatele.

(4) Ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů stanovující technické
požadavky a další podmínky vztahující se na výrobky podle jiného právního předpisu jsou
technickými předpisy podle tohoto jiného právního předpisu13).

Přechodná ustanovení
§ 38

(1) Správní řízení na úseku ochrany ovzduší, která nebyla pravomocně skončena přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(2) Národní program podle § 8 zpracuje ministerstvo do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

(3) Program zlepšování kvality ovzduší podle § 9 zpracuje ministerstvo pro každou zónu a
aglomeraci nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby vydání
programů zlepšování kvality ovzduší platí programy vydané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
32008L0050

(4) Povolení vydaná podle § 17 odst. 1 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a rozhodnutí podle § 5 odst. 10 a § 11 odst. 1
písm. h) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

27)

Zákon 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.
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jsou-li v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, se považují za
povolení provozu podle tohoto zákona.

(5) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jehož
povolení není v souladu s požadavky na obsah povolení provozu podle tohoto zákona, musí
požádat o jeho změnu nebo o nové povolení provozu podle tohoto zákona do 2 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o této žádosti platí povolení a rozhodnutí
vydaná podle dosavadních právních předpisů.

(6) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu, který byl
uveden do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona a který nemá vydané povolení
podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, musí požádat o povolení provozu podle tohoto zákona do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje znečišťování
ovzduší schválené podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za provozní řády podle tohoto zákona.

(8) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu, který podle
dosavadních právních předpisů neměl povinnost zjišťovat úroveň znečišťování kontinuálním
měřením, je povinen provádět kontinuální měření podle § 6 odst. 5 od 1. ledna 2013.

(9) U spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený
podle § 4 odst. 7 je 50 MW a vyšší, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 1.
červencem 1987, plní provozovatel emisní stropy, specifické emisní limity a technické
podmínky provozu stanovené před nabytím účinnosti tohoto zákona. Provozovatel dvou a
více spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první může namísto plnění emisních stropů
pro tyto spalovací stacionární zdroje jednotlivě, plnit emisní stropy, které jsou součtem
emisních stropů stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům. V důsledku plnění
emisních stropů v součtu nesmí dojít k překročení součtu emisních stropů stanovených pro
stacionární zdroje daného provozovatele umístěné v aglomeraci.
32001L0080

(10) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém elektrickém výkonu 300
MW a vyšším, pro který bylo vydáno první povolení provozu v období od 25. června 2009 do
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nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen předložit krajskému úřadu odůvodněné posouzení
splnění podmínek podle § 11 odst. 10 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Jsou-li podmínky uvedené v § 11 odst. 10 splněny, zajistí krajský úřad v dohodě s orgánem
územního plánování nebo stavebním úřadem, aby byl v místě stacionárního zdroje vyhrazen
vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu
uhličitého postupem podle jiného právního předpisu7).
32009L0031

(11) Nařízení obcí a krajů, kterými byly vydány regulační řády na základě zmocnění
obsaženém v zákoně č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pozbývají platnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(12) V kalendářním roce 2013 stanoví krajský úřad poplatníkovi, u kterého výše poplatku za
jednu nebo více znečišťujících látek uvedených v příloze č. 9 k tomuto zákonu za kalendářní
rok 2012 přesáhla částku 200 000 Kč, v platebním výměru podle § 15 odst. 9 kromě poplatku
za skončené poplatkové období a záloh na následující kalendářní rok také zálohy na poplatek
za rok 2013 a lhůty jejich splatnosti.

(13) Výše poplatku za znečišťování za kalendářní rok 2012 se vypočítá podle § 19 zákona č.
86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(14) Zprávu o emisích podle § 20 odst. 3 předloží dodavatel pohonných hmot poprvé za
kalendářní rok 2012 v termínu do 15. března 2013.

§ 39
(1) Pro činnost jednorázového měření emisí se autorizace k měření emisí vydaná podle
zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje
za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
(2) Pro činnost měření úrovně znečištění se autorizace k měření imisí vydaná podle zákona
č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje
za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
(3) Pro činnost dohledu nad tepelným zpracováním odpadu se autorizace k dohledu nad
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provozem spalovny odpadu nebo zařízení schváleného pro spoluspalování odpadu vydaná
podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. c) tohoto zákona.
(4) Pro činnost zpracování odborného posudku se autorizace ke zpracování odborného
posudku vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. d) tohoto zákona.
(5) Pro činnost zpracování rozptylové studie se autorizace ke zpracování rozptylové studie
vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. e) tohoto zákona.
(6) Pro činnost ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního
předpisu24) se autorizace k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného
právního předpisu24) vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, považuje za autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. f) tohoto zákona.

Zrušovací ustanovení
§ 40
Zrušuje se:
1. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší).
2. Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č.
521/2002 Sb.
3. Zákon č. 385/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů.
4. Zákon č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů.
5. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů
6. Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů
7. Část druhá zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
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ochraně ovzduší).
8. Část šestnáctá zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 189/2006 Sb.
9. Část třetí zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
10. Část třetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů), ve znění pozdějších předpisů.
11. Část čtyřicátá pátá zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, ve znění pozdějších předpisů.
12. Část dvacátá osmá zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících
s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
13. Část druhá zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně
některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
14. Část třetí zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon 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 některé další zákony.
15. Část desátá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, veznění
zákona č. 281/2009 Sb.
16. Část sedmdesátá osmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění pozdějších
předpisů.
17. Část čtvrtá zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18. Část druhá zákona č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
zákona č.292/2009 Sb.
19. Část třicátá sedmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o
Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění
zákona č. 278/2009 Sb.
20. Část dvacátá třetí zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v
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souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
21. Část sto dvacátá devátá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
22. Část sto šestá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím daňového řádu, ve znění zákona č. 153/2010 Sb..
23. Část čtvrtá zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o
spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
24. Část druhá zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o
podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů.
25. Část druhá zákona č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o
integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
26. Část druhá zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o
pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
27. Část první zákona č. …/2011, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů.
28. Předmět podnikání „Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství
emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií“ v příloze č. 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
29. Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé
látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a
emisních projekcí.
30. Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky
pro spalování odpadu.
31. Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb.,
kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a
způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
32. Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb.,
kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
33. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
34. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
35. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
36. Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících
zvláště velkých spalovacích zdrojů.
37. Nařízení vlády č. 475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o
stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních
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zdrojů znečišťování ovzduší.
38. Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o
emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší.
39. Nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
40. Nařízení vlády č. …/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o
stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší.
41. Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů
znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně
seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a
provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
42. Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících
látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o
úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
43. Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
44. Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
45. Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární
zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
46. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
47. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných
skleníkových plynů.
48. Vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí
č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících
látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu
stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o
úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
49. Vyhláška č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování
emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší.
50. Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé
organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické
látky.

ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
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§ 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012, s výjimkou ustanovení
a) § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013,
b) § 15 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a
c) části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Příloha č. 1 k zákonu č. …/2011 Sb.

Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok

1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Benzen
Částice PM10
ČásticePM10
Částice PM2,5
Olovo
Poznámka:

Doba průměrování Imisní limit
1 hodina
350 μg.m-3
24 hodin
125 μg.m-3
1 hodina
200 μg.m-3
1 kalendářní rok
40 μg.m-3
maximální denní
10 mg.m-3
osmihodinový průměr1)
1 kalendářní rok
5 μg.m-3
24 hodin
50 μg.m-3
1 kalendářní rok
40 μg.m-3
1 kalendářní rok
25 μg.m-3
1 kalendářní rok
0,5 μg.m-3

Maximální počet překročení
24
3
18
0
0
0
35
0
0
0

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných
každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke 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.
32008L0050

2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Doba průměrování
Oxid siřičitý
kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)
1)
Oxidy dusíku
1 kalendářní rok
Poznámka:

Imisní limit
20 μg.m-3
30 μg.m-3

1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
32008L0050
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3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené
pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren
32004L0107

Doba průměrování

Imisní limit

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3

4. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana
zdraví
1)
lidí
Ochrana vegetace3)
Poznámky:

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet
překročení

maximální denní
osmihodinový průměr2)
AOT404)

120 μg.m-3

25

18000 μg.m-3.h

0

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) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
4) 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).
32008L0050

5. Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí
Ochrana vegetace
32008L0050

Doba průměrování
maximální denní osmihodinový průměr
AOT40
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Imisní limit
120 μg.m-3
6000 μg.m-3.h

6. Imisní limit pro částice PM2,5 v městských pozaďových lokalitách1)
Znečišťující látka
Částice PM2,5
Poznámka:

Doba průměrování
1 kalendářní rok

Imisní limit
20 μg.m-3

1) Městskou pozaďovou lokalitou je místo v městské oblasti, kde se vyskytuje úroveň
znečištění, která je pro daný typ prostředí obvyklá, je v rozhodující míře určena procesy
přenosu a rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a není bezprostředně ovlivněná lokálními
zdroji, pokud tato situace není typická pro rozsáhlejší městskou oblast.
32008L0050
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Příloha č. 2 k zákonu č. …/2011 Sb.

Vyjmenované stacionární zdroje

Vysvětlivky k tabulce:

1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9
2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5
3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2
písm. d)

kód

A

B

C

ENERGETIKA - SPALOVÁNÍ PALIV
1.1.

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

x

x*)

1.1.

Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW

x

x

x

1.2.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně

x

1.2.

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu nad 5 MW

x

x

x

1.3.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3
MW do 5 MW včetně

x

1.3.

Spalování paliv v plynových turbínách o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5
MW

x

1.4.

Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém
jmenovitém příkonu od 0,3 do 5 MW

x

1.4.

Spalování paliv v teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích o celkovém
jmenovitém příkonu nad 5 MW

x

x

x

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODPADNÍMI VODAMI
2.1.

Tepelné zpracování odpadu ve spalovnách

x

2.2.

Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než
25 000 t

x
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x

x
x

2.3.

Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo
větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun zpracovaného odpadu ročně

2.4

Biodegradační a solidifikační zařízení

2.5

Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných
zemin) s projektovaným ročním výkonem vyšším než 1 t VOC včetně

2.6.

Čistírny odpadních vod; zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní
vody nepřevoditelné na ekvivalentní obyvatele v množství větším než 50 m3/den

2.7.

Čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou pro 10 000 a více ekvivalentních
obyvatel

x

x
x

x

x

x

ENERGETIKA - OSTATNÍ
Přímé procesní ohřevy jinde neuvedené a rozmrazovny
3.1.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené
o jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW

x

3.1.

Spalovací jednotky přímých procesních ohřevů (s kontaktem) jinde neuvedené
o jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW

x

3.2.

Rozmrazovny s přímým ohřevem

x

x

x

x *)

x

Třídění a úprava uhlí, briketárny
3.3.

Třídění a jiná studená úprava uhlí

x

3.4.

Tepelná úprava uhlí (briketárny, nízkoteplotní karbonizace, sušení)

x

x

x

Výroba koksu – koksovací baterie
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

x

x

x

3.5.6.

Chlazení koksu

x

x

x

x

x

x

Úprava uhlí a výroba plynů a olejů
3.6.

Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba
energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů

3.7.

Výroba bioplynu

x

VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ
Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy
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4.1.1.

Příprava vsázky

x

x

x

4.1.2.

Spékací pásy aglomerace

x

x

x

4.1.3.

Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění

x

x

x

4.1.4.

Peletizační provozy (drcení, sušení, peletizace)

x

x

x

Výroba železa
4.2.1.

Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou

x

x

x

4.2.2.

Odlévání (vysoká pec)

x

x

x

4.2.3.

Ohřívače větru

x

x

Výroba oceli
4.3.1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

x

x

x

4.3.2.

Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem

x

x

x

4.3.3.

Kyslíkové konvertory

x

x

x

4.3.4.

Elektrické obloukové pece

x

x

x

4.3.5.

Pánvové pece

x

x

x

4.3.6.

Elektrické indukční pece s projektovaným výkonem nad 2,5 t/hod

x

x

Zpracování železných kovů ve válcovnách a kovárnách
4.4.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
o projektovaném výkonu do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu

x

4.4.

Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování
o projektovaném výkonu nad 10 t zpracované oceli za hodinu

x

4.5.

Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným výkonem
1 MW- 5 MW včetně

x

4.5.

Kovárny – ohřívací pece a pece na tepelné zpracování s projektovaným tepelným výkonem
nad 5 MW

x

x

x

Slévárny železných kovů (slitin železa)
4.6.1.

Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem

x

4.6.2.

Žíhací a sušící pece

x

4.6.3.

Tavení v elektrické obloukové peci

x

4.6.4.

Tavení v elektrické indukční peci

x

4.6.5.

Kuplovny

x

4.6.6.

Tavení v ostatních pecích – kapalná paliva

x
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x

x
x

x

x
x

x

x
x

4.6.7.

Tavení v ostatních pecích – plynná paliva

x

x

x

x

Metalurgie neželezných kovů
4.7.

Úprava rud neželezných kovů

Výroba nebo tavení neželezných kovů, slévání slitin, přetavování produktů, rafinace a výroby odlitků
4.8.1.

Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem

x

4.8.2.

Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů

x

x

4.9.

Elektrolytická výroba hliníku

x

x

4.10.

Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin

x

x

4.11.

Zpracování hliníku válcováním

x

x

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
4.12.

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní

4.12.

Povrchová úpravu kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování
s objemem lázně nad 30 m3

4.13.

Obrábění kovů (brusírny a obrobny) a plastů, jejichž celkový elektrický příkon je vyšší než
100 kW

x

4.14.

Svařování kovových materiálů, jejichž celkový elektrický příkon je roven nebo vyšší než
1000 kVA

x

4.15.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s projektovaným výkonem menším než
1 t pokovené oceli za hodinu včetně

x

4.16.

Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů – procesní vany s projektovaným
výkonem větším než 1 t pokovené oceli za hodinu

x

x

4.17.

Žárové pokovování zinkem

x

x

x

ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN
Výroba cementářského slínku, vápna, úprava žáruvzdorných jílovců a zpracování produktů odsíření
5.1.1.

Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice

x

x

x

5.1.2.

Výroba cementářského slínku v rotačních pecích

x

x

x

5.1.3.

Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu

x

x

x

5.1.4.

Výroba vápna v rotačních pecích

x

x

x

5.1.5.

Výroba vápna v šachtových a jiných pecích

x

x

x

5.1.6.

Pece pro zpracování produktů odsíření

x

x

x

5.1.7.

Úprava a zušlechťování žáruvzdorných jílovců a kaolínů v rotačních pecích

x

x

x
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Výroba materiálů obsahujících azbest
5.2.

Výroba materiálů a produktů obsahujících azbest

x

x

Výroba skla, včetně skleněných vláken
5.3.

Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro
bižuterní zpracování

x

x

5.4.

Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv

x

x

5.5.

Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo
střepů, výroba bižuterie a jiné) o projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné
suroviny ročně

x

x

5.6.

Chemické leštění skla

x

x

Tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken
5.7.

Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod.

x

x

5.8.

Tavení nerostných materiálů v kupolových pecích

x

x

5.9.

Výroba kompozitních nerostných vláken s použitím organických pojiv

x

x

Výroba keramických výrobků

5.10.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel,
žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu
od 5 do 75 t/den včetně

x

5.10.

Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel,
žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu
větší než 75 t/den

x

x

Výroba stavebních hmot, těžba a zpracování kamene, nerostů a paliv z povrchových dolů

5.11

Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a
zpracování kameniva - přírodního i umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25
m3/den

x

5.12.

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném
výkonu vyšším než 25 m3/den

x

x

5.13.

Povrchové doly paliv, rud, nerudných surovin a jejich zpracování, především těžba, vrtání,
odstřel, bagrování, třídění drcení a doprava, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den

x

x

5.14.

Obalovny živičných směsí a mísírny živic, recyklace živičných povrchů

x

x

x

x

CHEMICKÝ PRŮMYSL
Výroba a zpracování organických látek a výrobků s jejich obsahem
6.1.

Výroba 1,2-dichlorethanu a vinylchloridu

x

x

6.2.

Výroba epichlorhydrinu (1-chlor-2,3-epoxypropanu) a allylchloridu (1-chlor-2-propenu)

x

x
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6.3.

Výroba polymerů na bázi polyakrylonitrilu

x

x

6.4.

Výroba polyvinylchloridu

x

x

6.5.

Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, s výjimkou
kompozitů vyjmenovaných jinde

x

x

6.6.

Výroba a zpracování viskózy

x

x

6.7.

Výroba gumárenských pomocných přípravků

x

x

6. 8.

Zpracování dehtu

x

x

6.9.

Výroba expandovaného polystyrenu

6.10.

Výroba acetylenu mokrou metodou

x
Výroba anorganických látek

6.11.

Výroba chloru

x

x

6.12.

Výroba kyseliny chlorovodíkové

x

x

6.13.

Výroba síry (Clausův proces)

x

x

6.14.

Výroba kapalného oxidu siřičitého

x

x

6.15.

Výroba kyseliny sírové

x

x

6.16.

Výroba amoniaku

x

x

6.17.

Výroba kyseliny dusičné a jejích solí

x

x

6.18.

Výroba hnojiv

x

x

6.19.

Výroba základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů

x

x

6.20.

Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí menší 10 t včetně

x

6.20.

Výroba výbušnin s projektovanou roční produkcí vetší než 10 t

x

x

6.21.

Sulfátový proces při výrobě oxidu titaničitého

x

x

6.22.

Chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého

x

x

6.23.

Výroba ostatních pigmentů

x

x

Ropná rafinerie, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných
organických látek
6.24.

Ropná rafinerie, výroba a zpracování petrochemických výrobků

6.25.

Skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek o objemu nad
1000 m3 nebo skladovací nádrže s ročním objemem výtoče nad 10 000 m3 a manipulace
(není určeno pro automobilové benziny)
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x

x

x

7.1.

Jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně

7.2.

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z rostlinných surovin
o projektované kapacitě 75 t hotových výrobků denně a vyšší

7.3

Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z živočišných surovin
o projektované kapacitě 50 t hotových výrobků denně a vyšší

7.4.

Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t
denně (v průměru za rok)

7.5.

Pražírny kávy o projektovaném výkonu větším než 1 t/den

7.6.

Udírny s projektovaným výkonem na zpracování více než 1000 kg výrobků denně

x

7.7.

Průmyslové zpracování dřeva, vyjma výroby uvedené v bodu 7.8., o roční spotřebě
materiálu větší než 150 m3 včetně

x

7.8.

Výroba dřevotřískových, dřevovláknitých a OSB desek

x

7.9.

Výroba buničiny ze dřeva a papíru z panenské buničiny

x

x

7.10.

Výroby papíru a lepenky, které nespadají pod bod 7.9.

x

x

7.11.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií;
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je od 1 t/den do 10 t/den včetně

7.11.

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken nebo textilií;
technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita větší než 10 t/den včetně

x

x

7.12.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je menší než
12 t hotových výrobků denně včetně

x

7.12.

Vydělávání kůží a kožešin; technologická linka, jejíž zpracovatelská kapacita je větší než
12 t hotových výrobků denně

x

x

7.13.

Výroba dřevěného uhlí

x

x

7.14.

Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elekrografitu
vypalováním nebo grafitací a zpracování uhlíkatých materiálů

x

x

7.15.

Krematoria

x

x

7.16.

Veterinární asanační zařízení

7.17.

Regenerace a aktivace katalysátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě

x

x

x
x

x

CHOVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
8.

Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně

x

POUŽITÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL
9.1.

Ofset s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.2.

Publikační hlubotisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x
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9.3.

Jiné tiskařské činnosti s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.4.

Knihtisk s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.5.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které
jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 0,01 t/rok; odmašťování a čištění povrchů
prostředky s obsahem těkavých organických látek, které jsou klasifikovány jako
halogenované, s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,1 t/rok

x

9.6.

Odmašťování a čištění povrchů prostředky s obsahem těkavých organických látek, které
nejsou uvedeny pod kódem 9.5., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
od 0,6 t/rok

x

9.7.

Chemické čištění

x

9.8.

Aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, nespadají-li pod činnosti
uvedené v bodech 9.9. až 9.14., s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6
t/rok

x

9.9.

Nátěry dřevěných povrchů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6
t/rok

x

9.10.

Přestříkávání vozidel – opravárenství s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
od 0,5 t/rok a nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel menší než 15 tun/rok

x

9.11.

Nanášení práškových plastů

x

9.12.

Nátěry kůže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.13.

Nátěry pásů a svitků

x

9.14.

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel od 15 tun/rok

x

9.15.

Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
od 0,6 t/rok

x

9.16.

Nanášení adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
od 0,6 t/rok

x

9.17.

Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.18.

Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
od 0,6 t/rok

x

9.19.

Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem
styrenu s projektovanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 t/rok

x

9.20.

Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel od 10 t/rok

x

9.21.

Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok

x

9.22.

Výroba farmaceutických směsí

x

9.23.

Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel

x
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od 5 t/rok
9.24.

Extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

x

NAKLÁDÁNÍ S BENZINEM
10.1.

Terminály na skladování benzinu

x

10.2.

Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu

x

OSTATNÍ ZDROJE

*)

11.1.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) tuhých znečišťujících látek překračuje 5 t

x

x

11.2.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidu siřičitého překračuje 8 t

x

x

11.3.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) oxidů dusíku vyjádřených jako NO2 překračuje 5 t

x

x

11.4.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) těkavých organických látek překračuje 1 t

x

x

11.5.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) amoniaku překračuje 5 tun

x

x

11.6.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sulfanu překračuje 0,1 tuny

x

x

11.7.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) sirouhlíku překračuje 1 tunu

x

x

11.8.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) chloru a jeho anorganických sloučenin překračuje
0,4 tuny (vyjádřeno jako HCl)

x

x

11.9.

stacionární zdroje, jejichž roční emise**) fluoru a jeho anorganických sloučenin překračuje
0,1 tuny (vyjádřeno jako HF)

x

x

nevztahuje se na spalování zemního plynu

**)

roční emise odpovídající projektovanému výkonu nebo kapacitě, předpokládanému využití provozní doby a
emisím na úrovni emisního limitu
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Příloha č. 3 k zákonu č. …/2011 Sb.

Seznam zón a aglomerací

Kód zóny/aglomerace*)

Zóna/Aglomerace
Aglomerace Praha

CZ01

Zóna Střední Čechy

CZ02

Zóna Jihozápad

CZ03

Zóna Severozápad

CZ04

Zóna Severovýchod

CZ05

Zóna Jihovýchod

CZ06Z

Aglomerace Brno

CZ06A**)

Zóna Střední Morava

CZ07

Zóna Moravskoslezsko

CZ08Z

Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

CZ08A***)

Poznámky:
*) Členění území na zóny a aglomerace vychází z klasifikace územních statistických jednotek
uvedené ve sdělení Českého statistického úřadu zveřejněného ve Sbírce zákonů dne 29. dubna
2004 pod číslem 228, především z oblastí NUTS 2. V případě, že je z oblasti NUTS 2
definované uvedeným sdělením vyjmuto území aglomerace, jsou tyto označeny odlišně
od uvedeného sdělení doplněním písmene „Z“ a „A“.
**) Území aglomerace je shodné s územím okresu Brno-město a je definováno NUTS kódem
CZ0622.
***) Území aglomerace je shodné s územím okresů Ostrava - město, Karviná a Frýdek Místek a je definováno NUTS kódy CZ0806, CZ0803 a CZ0802.
32008L0050, 32004L0107
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Příloha č. 4 k zákonu č. …/2011 Sb.

Výčet typů stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí
znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny specifické emisní limity, a stacionárních
zdrojů, které provádějí kontinuální měření emisí, a rozsah měřených znečišťujících
látek a provozních parametrů

Část A - Jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou stanoveny
specifické emisní limity

U stacionárních zdrojů
a) spalovací stacionární zdroj, jehož jmenovitý tepelný příkon je 50 MW a vyšší, spalující
tuhé nebo kapalné palivo,
b) spékací pás aglomerace pro pražení nebo slinování kovových rud včetně sirníkové rudy
s projektovanou výrobní kapacitou nad 150 t aglomerátu denně pro železné rudy nebo
koncentrát a nad 30 t aglomerátu denně pro pražení rud mědi, olova nebo zinku nebo
jakékoli zpracování rud zlata a rtuti,
c) nístějová pec s intenzifikací kyslíkem, kyslíkové konvertory nebo elektrické obloukové
pece, pro výrobu oceli s projektovanou výrobní kapacitou nad 2,5 t/hod,
d) slévárna železných kovů s projektovanou výrobní kapacitou nad 20 t/den,
e) výroba nebo tavení neželezných kovů s projektovanou výrobní kapacitou nad 20 t/den,
f) výroba cementářského slínku v rotačních pecích s projektovanou výrobní kapacitou nad
500 t/den
zjišťuje provozovatel úroveň znečišťování jednorázovým měřením emisí pro
a) kadmium a jeho sloučeniny vyjádřené jako kadmium, rtuť a její sloučeniny vyjádřené
jako rtuť, olovo a jeho sloučeniny vyjádřené jako olovo, arsen a jeho sloučeniny vyjádřené
jako arsen,
b) PCDD a PCDF v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vyjádřených jako
součet ekvivalentních množství toxických kongenerů vypočtený jako součin stanovené
koncentrace individuálního toxického kongeneru a příslušného koeficientu ekvivalentu
toxicity stanoveného v prováděcím právním předpisu,
c) polychlorovaných bifenylů, a to individuální kongenery v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem; emise se vyjádří jako celková hmotnost uvedených
kongenerů,
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d) benzo(b)fluoranten, benzo(a)pyren, indenol(1,2,3-c,d)pyren, benzo(k)fluoranten.

Část B – Kontinuální měření emisí

1. Kontinuální měření emisí provádí
1.1. spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším pro tuhé
znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý a oxid uhelnatý,
1.2. spalovací stacionární zdroje, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený podle §
4 odst. 7 nebo 8 je 100 MW a vyšší pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku
vyjádřené jako oxid dusičitý a oxid uhelnatý,
1.3. stacionární zdroj ve kterém probíhá výroba vápna a výroba cementu (kód 5.1.1. až 5.1.6.
v příloze č. 2 k tomuto zákonu) a zpracování magnezitu pro tuhé znečišťující látky, oxid
siřičitý a oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý pokud jejich hmotnostní tok překračuje 15
kg/h,
1.4. stacionární zdroj, ve kterém je tepelně zpracován odpad, pro oxidy dusíku vyjádřené jako
oxid dusičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky, celkový organický uhlík, plynné
anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík, plynné anorganické sloučeniny
fluoru vyjádřené jako fluorovodík a oxid siřičitý nebo
1.5 stacionární zdroj výše neuvedený v případě, že se dodržení emisního limitu dosahuje
úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění
odpadního plynu pro znečišťující látky, jejichž roční hmotnostní tok překračuje při
maximálním projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci znečišťující látky
odpovídající specifickému emisnímu limitu hodnoty
a) 200 t tuhých znečišťujících látek,
b) 1000 t oxidu siřičitého,
c) 4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor,
d) 2 t plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluor,
e) 200 t oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý,
f) 10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,
g) 1 t sulfanu,
h) 50 t oxidu uhelnatého.

2. Kontinuální měření emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého podle bodů 1.1. a
1.2. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje spalující výlučně zemní plyn a v případě
80

bodu 1.1. také na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
nižším než 100 MW spalující plynná paliva, jejichž spálením nemohou být do ovzduší
vneseny vyšší koncentrace znečišťujících látek než spálením odpovídajícího množství
zemního plynu o stejném energetickém obsahu, a dále v případě emisí oxidu siřičitého na
spalovací stacionární zdroje spalující výlučně kapalné palivo, u kterého dodavatel paliva
zaručuje stálý obsah síry v palivu na takové úrovni, aby při spalování nebyl překročen emisní
limit a pokud není spalovací stacionární zdroj vybaven odsiřovacím zařízením. Kontinuální
měření emisí podle bodu 1.2. se dále nevztahuje na spalovací stacionární zdroje, u nichž
krajský úřad posoudí, že jsou umístěny tak, že by s přihlédnutím k technickým
a ekonomickým faktorům jejich odpadní plyny nemohly být odváděny společným komínem,
bez ohledu na počet komínových průduchů. V těchto případech se provádí jednorázové
měření emisí.

3. Od kontinuálního měření plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako
fluorovodík podle bodu 1.4. této přílohy je možné upustit, jestliže se provádí čištění
od anorganických sloučenin chloru nebo probíhá technologický proces, který zajišťuje, že
nejsou překračovány specifické emisní limity plynných anorganických sloučenin chloru
vyjádřených jako chlorovodík. V takovém případě se emise plynných anorganických
sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík ověřují jednorázovým měřením emisí.

4. Od kontinuálního měření plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako
chlorovodík, plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík a oxidu
siřičitého podle bodu 1.4. této přílohy je možné v povolení provozu stacionárního zdroje, ve
kterém je tepelně zpracován odpad, upustit, pokud provozovatel prokáže, že úroveň
znečišťování těmito znečišťujícími látkami nemůže přesáhnout specifické emisní limity. V
takovém případě se emise těchto znečišťujících látek ověřují jednorázovým měřením emisí.

5. Vedle zjišťování úrovně znečišťování se kontinuálně měří stavové a vztažné veličiny a
v případě tepelného zpracování odpadu provozní parametry procesu, a to teploty spalin
v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném
v rámci povolení provozu a koncentrace kyslíku, tlaku, teploty a vlhkosti v odváděném
vyčištěném odpadním plynu. Kontinuální měření obsahu vodních par se nevyžaduje
v případech, kdy je vzorek odpadního plynu před vlastní analýzou vysušen.
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Příloha č. 5 k zákonu č. …/2011 Sb.

Obsah programu zlepšování kvality ovzduší

a) Základní informace
- vymezení a typ zóny, popis regionu, příslušné klimatické a topografické údaje a další
údaje, např. hustota zástavby a lokace měst (včetně mapy),
- popis způsobu posuzování úrovní znečištění, umístění stacionárního měření (mapa,
geografické souřadnice),
- informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu,
- odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km2) a velikosti exponované skupiny
obyvatelstva,
- odpovědné orgány, jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění
programu.
b) Analýza situace
- úrovně znečištění zjištěné v předchozích letech, aktuální úrovně znečištění a odhad
vývoje úrovně znečištění ovzduší,
- celkové množství emisí v oblasti (t/rok),
- výčet významných zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich geografickým
vyznačením,
- informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí.
c) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
- opatření přijatá před zpracováním programu na lokální, regionální, národní a
mezinárodní úrovni, která mají vztah k dané zóně a hodnocení účinnosti těchto
opatření,
- seznam a popis nově navrhovaných opatření, zejména emisní stropy a lhůty k jejich
dosažení pro vymezená území kraje; v rámci těchto vymezených území se emisní
stropy stanoví pro vybranou skupinu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2
k tomuto zákonu a pro silniční dopravu,
- identifikace stacionárních zdrojů, které mají významný příspěvek k překročení
imisního limitu, u kterých bude krajský úřad postupovat podle § 13 odst. 1,
- odhad plánovaného přínosu ke snížení úrovně znečištění vyjádřený prostřednictvím
vhodných indikátorů a předpokládaná doba potřebná k dosažení imisních limitů.
d) Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.
32008L0050
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Příloha č. 6 k zákonu č. …/2011 Sb.

Smogové situace a podmínky jejich vzniku a ukončení

1. Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM10

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
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) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 100 µg.m-3 ve dvou po
sobě následujících dnech
a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro
danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic
PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových
koncentrací.

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 je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině
měřicích lokalit reprezentativních 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,
b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m-3 ve třech po sobě
následujících hodinách, nebo
c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM10 hodnotu 150 µg.m-3ve třech po
sobě následujících dnech
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a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro
danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM10. Trend koncentrací částic
PM10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových
koncentrací.

Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo
aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.
32008L0050

3. Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon

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.
32008L0050

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.
32008L0050

4. Ukončení smogové situace






Smogová situace je ukončená, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro
úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není překročena žádná prahová
hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu
siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě částic
PM10 a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení
meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin
následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty.
Časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a
troposférického ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické
podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické
předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky
opět nastanou.
84
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Příloha č. 7 k zákonu č. …/2011 Sb.

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu

Žádost o povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) obsahuje
1.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní
formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z obchodního
rejstříku, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním
zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného
zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným
zpracováním odpadu.
1.2. Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a
podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech
stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně4), včetně specifikace všech
komínů nebo výduchů.
1.3. Projektovou dokumentaci, kterou je žadatel povinen předložit v rámci stavebního nebo
jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jinou obdobnou dokumentaci, která
umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména
a) údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,
b) technickou zprávu,
c) podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a
procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a
adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích
stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),
d) technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,
e) hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního
zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.
1.4. Specifikaci všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu
stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat
pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.
1.5. Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích
míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního
toku.
1.6. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového
organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby
elektřiny a tepla.
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1.7. Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost
zpracovat provozní řád.
1.8. Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se
jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3.
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Příloha č. 8 k zákonu č. …/2011 Sb.

Výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách
Omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na
a) zvláštní vozidla28),
b) vozidla integrovaného záchranného systému,
c) vozidla k řešení mimořádné událost29) nebo v souvislosti s řešením krizové situace30),
včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě, jízd speciálních vozidel
pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební stroje),
d) vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů,
e) vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,
f) historická vozidla,
g) vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a
výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení, elektroenergetických
zařízení a vodárenských zařízení,
h) vozidla k přepravě poštovních zásilek,
i) vozidla k přepravě komunálního odpadu,
j) vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických sítí, sítí
veřejných elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu,
k) vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu31).



28)

§ 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
29)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
30)
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
31)
§ 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb..
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Příloha č. 9 k zákonu č. …/2011 Sb.

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování
v jednotlivých letech (v Kč/t)

2012 až
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 a dále

TZL

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

14 700

29 400

SO2

1 350

2 100

2 800

3 500

4 200

4 900

9 800

NOx

1 100

1 700

2 200

2 800

3 300

3 900

7 800

VOC

2 700

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

19 600
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Příloha č. 10 k zákonu č. …/2011 Sb.

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném
příkonu 300 kW a nižším, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního
vytápění, pro účely uvádění výrobků na trh

Část I.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj platné do 31. prosince 2013

Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
Jmenovitý tepelný
příkon v kW

Dávkování paliva

≤ 50

Ruční
Samočinné
Ruční
Samočinné

> 50 – 300

Emisní parametry v mg/kWh výhřevnosti paliva
TZL
TOC*)
CO
300
300
9700
150
200
5700
300
200
4850
150
160
4750

*) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou
methanu vyjádřená jako celkový uhlík

Část II.
Požadavky na spalovací stacionární zdroj platné od 1. ledna 2014

Požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva
Jmenovitý tepelný
příkon v kW

Dávkování paliva

≤ 50

Ruční
Samočinné
Ruční

> 50 – 300

Emisní parametry v mg/kWh výhřevnosti paliva
TZL
TOC*)
CO
160
160
4850
120
160
900
120
160
2910
90

Samočinné

100

100

760

*) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou
methanu vyjádřená jako celkový uhlík

Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalné nebo plynné palivo
palivo
kapalné
plynné

Emisní parametry v mg/kWh výhřevnosti paliva
NOx
CO
130
80
70
50
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Důvodová zpráva
A. Obecná část
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů právní regulace

I. Důvod předložení
Název
Hodnocení dopadů návrhu nového zákona o ochraně ovzduší, kterým se zrušuje zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh nového
zákona“). Hodnocení verze návrhu určené k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR..

Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
V současné době upravuje ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami v ČR zákon
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon transponoval
příslušné právní předpisy ES vydané k regulaci oblastí ochrana ovzduší, ochrana ozonové
vrstvy Země, ochrana klimatického systému Země. Nadto v průběhu své platnosti upravoval
i některé problémy z oblastí obnovitelných zdrojů energie, pohonných hmot, světelného
znečištění a dalších, které jsou většinou řešitelné vlastními zvláštními zákony. Od data
účinnosti (1.6.2002) zákona č. 86/2002 Sb., došlo k jeho mnohonásobné novelizaci.
V důsledku toho je dnes zákon relativně nepřehledný a obtížněji využitelný pro běžné
uživatele, kterými jsou zejména orgány ochrany ovzduší a provozovatelé zdrojů znečišťování
ovzduší a další osoby, které jsou zákonem dotčeny. Proto je vydání zcela nového zákona
o ochraně ovzduší vhodným opatřením.
Mezi hlavní důvody návrhu zcela nového zákona patří převážně stagnující vývoj emisí
a kvality ovzduší a dokonce zhoršení emisní bilance z některých sektorů (např. doprava)
i přesto, že česká legislativa v plné míře transponuje legislativní požadavky Evropské unie
v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování. V řadě oblastí ČR dochází dlouhodobě
k překračování limitních hodnot stanovených pro ochranu lidského zdraví, což má za
následek kromě negativních dopadů na lidské zdraví (zvýšená úmrtnost a výskyt respiračních
onemocnění, aj.) také udělení sankcí ze strany Evropské komise. Z provedených analýz
vyplývá, že nástroje, které má současný zákon o ochraně ovzduší k dispozici, jsou
nedostatečné či nefunkční a nevedou k plnění cílů stanovených platnou legislativou (českou
i evropskou). Mezi nástroje, které je třeba zefektivnit, patří především programové nástroje,
dále změna plošného přístupu uplatňování podmínek provozu (emisní limity, emisní stropy,
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technicko–organizační podmínky atd.) u zdrojů znečišťování vzhledem k jejich příspěvku
ke kvalitě ovzduší v místě a revize ekonomických nástrojů včetně poplatků za znečišťování.
Zefektivnění výše uvedených nástrojů a principů v návrhu nového zákona o ochraně ovzduší
by mělo přispět k plnění cílů v oblasti kvality ovzduší. Všechny výše uvedené nástroje by pak
mělo být možné uplatňovat individuálně, flexibilně a zohledňovat možnosti stacionárního
zdroje, jeho technickou a morální úroveň, ale především kvalitu ovzduší v místě dopadů
provozu stacionárního zdroje.
V nové právní úpravě je dále nutné zajistit propojení mezi emisním a imisním pojetím
ochrany ovzduší, neboli, je nutné zdrojům znečišťování ovzduší (oblast emisí) stanovovat
podmínky vždy s ohledem na dopad jejich provozu na kvalitu ovzduší (oblast imisí), která
pak určuje účinky ovzduší na receptory (vliv na lidské zdraví, ekosystémy).
V současné legislativě je zároveň nedostatečně upravena provázanost s ostatními právními
předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Návrh nového zákona o ochraně ovzduší
by měl zohlednit především legislativu v oblasti integrované prevence, nakládání s odpady,
změny klimatu a hospodaření s energií.
Cílem je dosáhnout dalšího snížení emisí znečišťujících látek a dosáhnout zlepšení
kvality ovzduší při současném snížení nadbytečné administrativní zátěže a legislativních
povinností.

Shrnutí hlavních cílů návrhu nového zákona



Zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni, která nepředstavuje zdravotní rizika
a rizika pro ekosystémy, ve stanovených termínech.
Optimalizace realizace programových nástrojů (Národní program snižování emisí
ČR, programy ke zlepšení kvality ovzduší v zónách a aglomeracích).



Rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za účelem dodržení
přípustné úrovně znečištění ovzduší.



Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší se zohledněním
jejich významu a vlivu na kvalitu ovzduší.



Zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na provoz zdrojů znečišťování
ovzduší v návaznosti na kvalitu ovzduší.




Revize systému poplatků za znečišťování ovzduší.
Vymezení působnosti zákona pouze na oblast ochrany ovzduší, snížení
administrativní zátěže a optimalizace legislativních povinností.




Transpozice a implementace právních předpisů ES.
Úprava systému státní správy ochrany ovzduší stanovením změn v institucionálním
zajištění, povinnostech osob a zásadách správního trestání.



Zjednodušení zákona a řídících procesů včetně povolovacího řízení.
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Riziko neplnění legislativních požadavků transpozice Směrnice č. 2008/50 ES, ze dne
11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, ve stanovených
termínech je spojeno se sankcemi, které může Evropská komise uplatnit vůči těm členským
státům, které tyto požadavky neplní, případně nepřijímají vhodná opatření k řešení vzniklé
situace. Naléhavost této situace je dána již prošlým transpozičním termínem 11.6.2010.
Dalším významným rizikem plynoucím z neplnění cílů v oblasti kvality ovzduší jsou
prokazatelně negativní dopady na lidské zdraví (zvýšená nemocnost a úmrtnost) a ekosystémy
(poškození metabolismu). S tím jsou pak následně spojeny také zvýšené náklady
na léčbu, resp. na nápravy vzniklých škod. Česká republika má s těmito důsledky rozsáhlé
historické zkušenosti. Zdravotní výzkumy a sledování zdravotního stavu obyvatelstva
upozorňuje v posledních letech na znepokojující vývoj některých zdravotních ukazatelů
v oblastech, kde jsou trvale překračovány imisní limity kvality ovzduší (oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší).
Kromě negativních dopadů na lidské zdraví může vést neplnění limitních hodnot
předepsaných evropskou legislativou také k významným finančním postihům pro ty členské
státy, které je neplní. V současné době ČR neplní dlouhodobě imisní limity pro suspendované
částice PM10 a proto s ní Evropská komise zahájila již v roce 2008 řízení o porušování
legislativy. To může vést k udělení vysokých sankcí již v relativně raných fázích tohoto
řízení vzhledem k zpřísnění podmínek Smlouvy o fungování EU.

Charakteristika současného stavu kvality ovzduší v ČR
Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším problémům životního
prostředí České republiky. Měrné emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště
pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na světě
a znečištění ovzduší v některých regionech způsobovalo vážné zdravotní problémy
obyvatelstvu i rozsáhlé poškození lesních ekosystémů. Hlavním cílem právních předpisů
v oblasti ochrany ovzduší přijatých v roce 1991 proto bylo dosáhnout v krátkém čase
významného snížení emisí znečišťujících látek. Na základě legislativy měla být opatření
vedoucí ke snížení emisí realizována do konce roku 1998. Od roku 1990 došlo vlivem
restrukturalizace národního hospodářství, která vedla k omezení či zastavení mnoha silně
znečišťujících výrob, postupným náběhem účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší
(dosažení přísných emisních limitů u velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší), který
vyvrcholil ke konci roku 1998, a vlivem státem podporovaného přechodu od vytápění
domácností pevnými palivy k vytápění zemním plynem, k velmi výraznému snížení emisí
znečišťujících látek do ovzduší. Od tohoto roku emise znečišťujících látek dále neklesají,
naopak z některých sektorů (doprava, domácnosti) stále mírně narůstají.
Na základě vědeckých poznatků vytyčila Evropská unie významný úkol dosáhnout
dalšího snížení znečištění ovzduší. Tak mají být eliminována zdravotní a environmentální
rizika vyplývající ze znečištění ovzduší prokázaná uznávanými zdravotnickými institucemi
(WHO). Především jemné částice PM2,5 přináší velká zdravotní rizika. Znečištění ovzduší
a jeho následky na zdraví obyvatel vyžadují další regulaci nad rámec stávající legislativy,
neboť její cíle nejsou plněny. Pro Českou republiku bude úkol zabezpečení trendu snižování
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emisí složitý vzhledem k současnému vývoji ekonomické situace a k roli dopravně-transitního
státu EU. Z provedených analýz a na základě nových právních předpisů ES vyplývá
nezbytnost revize stávající právní úpravy a vytvoření nového legislativního rámce ochrany
ovzduší s úzkou vazbou na procesy řízení kvality ovzduší, na zdraví obyvatel
a na ekosystémy. Proto byl v červnu roku 2007 zpracován Národní program snižování emisí
České republiky, který se zaměřuje na největší problémy České republiky, tj. na znečištění
ovzduší částicemi PM10, PM2,5 a na znečišťující látky, ze kterých tyto částice mohou vznikat
v atmosféře (zejména NOx). Smyslem opatření v něm stanovených je zajištění příznivého
vývoje celkových emisí znečišťujících látek, pro které jsou ČR stanoveny národní emisní
stropy (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické látky a amoniak).
Graf č. 1

Ilustrativní trend emisí acidifikujících látek v ČR v letech 1994 - 2007
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Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav
Pozn.: Množství emisí je vzhledem ke změněné metodice emisní inventury pouze ilustrativní, avšak naznačené
trendy emisí odráží reálný vývoj

Zvláště náročné úkoly byly přijaty ke snižování emisí látek, jejichž vysoké úrovně
znečištění ovzduší představují významná zdravotní rizika (částice PM10, PM2,5 a polycyklické
aromatické uhlovodíky (dále „PAH“)). Vývoj celkových národních emisí citovaných
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znečišťujících látek v období let 2000 až 2008 je uveden v tabulce č. 1 a grafu č. 2. Směrnice
EP a Rady č. 2001/81/ES, ze dne 23.10.2001, o národních emisních stropech pro některé látky
znečišťující ovzduší, stanovuje maximální úrovně znečišťování ovzduší SO2, NOx, VOC, NH3
v jednotlivých členských státech. Konkrétní opatření, jaká by členské státy měly přijmout,
aby emise znečišťujících látek omezily, ponechává na jednotlivých státech a tato opatření jsou
pak mimo jiné obsahem národního programu podle čl. 6 směrnice. Ke snižování emisí
přispívají i vybrané směrnice ES upravující provoz významných stacionárních zdrojů nebo
stanovující požadavky na emisní parametry motorových vozidel. Ve všech sledovaných
ukazatelích má ČR emise nižší, než jsou stanovené emisní stropy (viz tabulka č. 1).

Tabulka č. 1: Vývoj celkových národních emisí NOx, SO2, VOC, NH3, TZL, PM10,
a PM2,5 [kt/rok] a PAH [t/rok] v letech 2000 – 2009. Emisní projekce a národní emisní
stropy pro r. 2010.
Celkové roční emise (kt/rok)
Látka

NOx

Scénář
WM
(kt/rok)

Emisní
strop
(kt/rok)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2010

291

291

284

283

278

291

280

283

265

254

271

286

SO2

250

229

221

226

220

217

211

217

177

176

212

265

VOC

213

204

197

193

184

175

179

174

165

164

166

220

NH3

74

67

65

75

70

66

63

60

57

75

67

80

PM10

40

40

40

38

34

36

36

38

37

34

-

-

PM2,5

27

28

27

26

24

19

19

20

19

18

-

-

TZL

61

63

62

64

61

63

63

67

65

60

PAH

21

21

22

22

20

22

17

16

19

-

-

-

Zdroj dat:MŽP, Český hydrometeorologický ústav
Vysvětlivka:* Předběžné údaje

Graf č. 2 Vývoj celkových národních emisí NOx, SO2, VOC, NH3, TZL, PM10, PM2,5
[kt/rok] a PAH [t/rok]
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Zdroj dat: MŽP, Český hydrometeorologický ústav

Příznivý je přetrvávající pokles emisí oxidů dusíku, oxidu siřičitého a těkavých
organických látek ze sektorů tvořených velkými a zvláště velkými zdroji (zejména ze sektoru
veřejné energetiky) a pokles emisí těkavých organických látek ze sektoru silniční dopravy.
Vedle emisních stropů stanovuje EU standardy také pro úroveň znečištění ovzduší
jemnými částicemi frakcí PM10 a PM2,5. Denní limit pro PM10 stanovuje EU na úrovni
50 mikrogramů na metr krychlový. Umožňuje zohlednit případy zhoršených rozptylových
podmínek s charakterem výjimečnosti a 35 dní v roce může úroveň znečištění tento limit
překročit. V rámci Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího
ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, Evropská komise stanovila limity také pro PM2,5
na úrovni 25 mikrogramů na metr krychlový pro roční průměrnou koncentraci.
V ČR mají největší vliv na celkových emisích PM10, PM2,5 a PAH spalovací procesy
ze sektoru veřejná a průmyslová energetika, z vytápění domácností a ze sektoru dopravy
(mobilní zdroje). Tuto skutečnost ilustrují grafy č. 3, 4 a 5.
Největším současným problémem ČR jsou neklesající emise částic (PM10, PM2,5 a PAH),
které představují vysoká zdravotní rizika. Významný podíl na těchto emisích mají v současné
době neregulované malé spalovací zdroje z vytápění domácností a mobilní zdroje z dopravy
(rovněž viz grafy č. 3, 4 a 5). Vytápění, při kterém dochází ke spalování pevných paliv
(zejména uhlí a dřeva) ve stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném výkonu do 200 kW,
se podílí na celkových emisích PM10 ze 38 % (doprava dalšími 20 % ) a na celkových emisích
PAH ze 66 %. Problematika domácností se vztahuje především na spalování uhlí a dřeva
v technicky zastaralých malých spalovacích zdrojích. Celkový počet domácností v rodinných
a bytových domech, které v lokálních topeništích topí uhlím je v ČR asi 560 tisíc. Ekologická
daňová reforma motivuje občany k vytápění čistšími palivy. Paliva, která znamenají více
škodlivých emisí, zatížila od ledna 2008 spotřební daň (uhlí cca 10 %, elektřina pro vytápění
1 %). Naopak čistší paliva jsou od daně osvobozena (biomasa a další obnovitelné zdroje,
zemní plyn pro vytápění domácností). Dřevné brikety či peletky navíc přecházejí do snížené
sazby DPH, což znamená další cenové zvýhodnění. Tato opatření je zapotřebí doplnit tím,
že tato paliva budou spalována v odpovídajících zdrojích.
Suspendované částice představují celou řadu zdravotních rizik. Účinek částic závisí
na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Částice označené PM10 se dostávají do horních
cest dýchacích a jemnější částice označené jako PM2,5, které významně ovlivňují úmrtnost
(některé z nich mají mutagenní a rakovinotvorný účinek), pronikají do dolních cest dýchacích.
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Částice frakce PM1 pak pronikají až do plicních sklípků. Částice zvyšují celkovou nemocnost
i úmrtnost, zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce při spirometrickém
vyšetření u dětí i dospělých, zvyšují spotřebu léků pro rozšíření průdušek při dýchacích
obtížích u astmatiků a zkracují délku života (vyšší úmrtnost na choroby srdce a cév
a pravděpodobně i na rakovinu plic, atd.). V případě, že jsou na částice vázány jiné
znečišťující látky, jako např. PAH nebo těžké kovy, mohou mít rovněž genotoxické či
karcinogenní účinky, zároveň mohou negativně ovlivnit plodnost mužů.
Znečištění ovzduší částicemi má velmi pravděpodobně vliv i na to, že zhruba 15 %
českých dětí trpí respiračními alergiemi.
Zatím se stále nepodařilo stanovit prahovou koncentraci, pod kterou by částice neměly
prokazatelné účinky na lidské zdraví. Experti WHO předpokládají, že dolní hranice rozmezí
koncentrací, pro které byly již zjištěny negativní zdravotní efekty, není o mnoho vyšší
než koncentrace považované za pozaďové pro Evropu i USA.
Tabulky č. 2 a 3 ilustrují míru znečišťování ovzduší na území ČR v porovnání
s průmyslově vyspělými a některými dalšími státy EU významnými pro srovnání.

Graf č.3: Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PM10
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Graf č. 4: Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích PAH
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Graf č. 5: Vývoj emisí NOx, SO2 a PM10 ze sektoru vytápění domácností (kt/rok)
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Tabulka č. 2: Porovnání celkových množství emisí a měrných emisí na 1 obyvatele v hlavních a referenčních státech EU za r. 2006
Stát
Česká republika
Belgie
Polsko
Finsko
Francie
SRN
Itálie
EU27

Počet obyvatel
(mil.)
10235455
10379067
38536869
5 231 372
60876136
82422299
58133509
429960000

PM10
(kt/rok)
35
40
285
55
488
194
171
1555

PM10
(kg/cap)
3,42
3,85
7,40
10,51
8,02
2,35
2,94
3,62

SO2
(kt/rok)
211
139
1195
85
452
558
389
7946

SO2
(kg/cap)
20,61
13,39
31,01
16,25
7,42
6,78
6,69
18,50

Emise v r. 2006
NOx
NOx
(kt/rok) (kg/cap)
282
27,55
278
26,78
890
23,09
193
36,89
1351
22,19
1394
16,91
1061
18,25
11199
26,05

CO
(kt/rok)
484
838
2800
511
5179
4006
3576
30200

CO
(kg/cap)
47,29
80,74
72,66
97,68
85,07
48,60
61,51
70,24

NMVOC

NMVOC

(kt/rok)
179
150
916
133
1336
1349
1174
9391

(kg/cap)
17,49
14,45
23,77
25,42
21,95
16,37
20,19
21,84

Zdroj dat: EEA, EU

Tabulka č. 3: Porovnání celkových množství emisí a měrných emisí na jednotku území v hlavních a referenčních státech EU za r. 2006
Stát
Česká republika
Belgie
Polsko
Finsko
Francie
SRN
Itálie
EU27

Emise v r. 2006
Rozloha
území
SO2
PM10
PM10
SO2
NOx
NOx
CO
CO
NMVOC
(km2)
(kt/rok) (kg/km2) (kt/rok) (kg/km2) (kt/rok) (kg/km2) (kt/rok) (kg/km2) (kt/rok)
78866
35
443,79
211
2675,42
282
3575,69
484
6136,99
179
30528
40
1310,27
139
4553,20
278
9106,39
838
27450,21
150
312685
285
911,46
1195
3821,74
890
2846,31
2800
8954,70
916
338145
55
162,65
85
251,37
193
570,76
511
1511,19
133
551500
488
884,86
452
819,58
1351
2449,68
5179
9390,75
1336
357022
194
543,38
558
1562,93
1394
3904,52
4006
11220,60
1349
301318
171
567,51
389
1291,0
1061
3521,20
3576
11867,86
1174
4330389
1555
359,09
7946
1834,94
11199
2586,14
30200
6973,97
9391

Zdroj dat: EEA, EU
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NMVOC
(kg/km2)
2269,67
4913,52
2929,47
393,32
2422,48
3778,48
3896,22
2168,63
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Na Obrázku č. 1 je zobrazen vývoj kvality ovzduší z pohledu krátkodobých imisních
koncentrací částic PM10 od roku 2004 až do roku 2009. Vzhledem k tomu, že denní imisní
limit pro PM10 může být překročen 35x, poukazuje 36. nejvyšší hodnota na fakt, zda byl
či nebyl překročen tento imisní limit.
Z přiložených map je patrné, že od roku 2004 do roku 2009 došlo k velmi mírnému
zlepšení imisní situace, s výjimkou let 2005 a 2006, kdy díky špatným meteorologickým
podmínkám docházelo k překročení denních imisních limitů na rozsáhlém území ČR
(cca 35 % území). I přes to však pravidelně dochází v řadě oblastí ČR k překračování denních
i ročních imisních limitů pro PM10 (např. Moravskoslezský kraj, Praha, Brno a další)
stanovených pro ochranu lidského zdraví. Jak rovněž vyplývá z obr. 2, došlo alespoň jednou
v období 2004 – 2008 k překročení některého z imisních limitů na rozsáhlém území ČR.
Nadlimitní úrovně znečištění PM10, ale i dalšími látkami, které se na ně váží (polycyklické
aromatické uhlovodíky, těžké kovy) se vyskytují především v hustě osídlených oblastech,
což se významně negativně projevuje na zdravotním stavu obyvatelstva.
Jednou ze znečišťujících látek, které se váží na suspendované částice (především frakce
PM2,5 a menší) je i benzo(a)pyren (BaP), jehož cílové imisní limity jsou dlouhodobě
překračovány na rozsáhlém území ČR a jehož koncentracím je vystaveno vysoké procento
populace, jak dokládá obr. 3.
Obrázek č. 1: 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 v roce 2004 – 2009 v ČR
rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2005

rok 2007

rok 2008

rok 2009

Zdroj dat: OOO MŽP, ČHMÚ
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Obrázek č. 2: Oblasti, kde došlo v období 2004 – 2008 k překročení imisního limitu

Obrázek č. 3: Procento obyvatelstva a území, vystavené nadlimitním koncentracím
BaP a PM10
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K nejvíce znečištěným oblastem v rámci ČR patří oblast Ostravska a Karvinska
v Moravskoslezském kraji. Zde dochází díky vysoké kumulaci velkého množství zdrojů
(průmyslových, lokálních i dopravy) trvale k překračování jak krátkodobých, tak ročních
imisních a cílových imisních limitů pro řadu znečišťujících látek. Rovněž v kontextu celé
Evropy se jedná o jednu z oblastí s nejvyššími úrovněmi znečištění ovzduší, jak dokládá
obr. 4.
Obrázek č. 4: Mapa 24hodinových průměrných úrovní znečištění PM10 v roce 2007

Zdroj: Evropské středisko pro ovzduší a klimatickou změnu Evropské agentury pro životní prostředí,
pracoviště Český hydrometeorologický ústav

Vývoj celkových emisí NOx, SO2, VOC, NH3, PM10, PM2,5 a PAH je sledován pomocí dat
získávaných prostřednictvím výkazů souhrnné provozní evidence u zvláště velkých, velkých
a středních zdrojů. Tato data jsou uchovávána v databázích REZZO 1 a REZZO 2. Emise
z malých zdrojů znečišťování ovzduší a z dopravy jsou bilancovány na základě statistických
dat metodicky získaných a zpracovaných Českým statistickým úřadem, Českým
hydrometeorologickým ústavem a Centrem dopravního výzkumu. Výsledky zjišťování
a k nim příslušná data jsou zakládána a prezentována v bilančních okruzích REZZO 3,
resp. REZZO 4. Uvedené podregistry REZZO 1 až REZZO 4 jsou součástí hlavního registru
emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Na základě v něm obsažených údajů jsou
prováděny roční inventury emisí jak pro území celé ČR tak po jednotlivých sektorech,
v základním členění: veřejná energetika, průmyslová energetika, doprava, průmyslová
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odvětví, ad. Z každoročně získávaných dat vyplývá, že v současné době jsou hlavními
příčinami některých nepříznivých trendů vývoje kvality ovzduší především emise
z průmyslové činnosti, ze silničního provozu a mobilních zdrojů obecně a z malých
spalovacích zdrojů spalujících tuhá paliva.
Hlavní cíle ochrany ovzduší v nastávajícím období ohraničeném rokem 2020 jsou popsány
mj. hodnotami imisních limitů, cílových imisních limitů a cílů snížení expozice uvedenými
v návrhu nového zákona. Jsou převzaty ze Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES. Emisní
předpoklady ČR ke splnění cílů ochrany ovzduší v uvedeném období budou kvantifikovány
v připravované směrnici EP a Rady, která stanoví národní emisní stropy
pro některé látky znečišťující ovzduší, závazné od data 1.1.2020. Zcela jednoznačně dojde
ke zpřísnění stávajících hodnot národních emisních stropů pro jednotlivé znečišťující látky,
jejichž dosažení by za současné legislativy nebylo možné.

Transpozice platných právních předpisů ES
Stávající zákon o ochraně ovzduší transponoval a implementoval více než 20 právních
předpisů ES upravujících ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami. Větší část z nich
je dosud platná a vztahuje se tudíž i na novou národní právní úpravu na bázi nového zákona
o ochraně ovzduší.
Jedním ze základních důvodů k vydání nového zákona o ochraně ovzduší je nutná
transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším ovzduší pro Evropu. Tato směrnice k 11.6.2010 zrušila a nahradila současnou
rámcovou směrnici (směrnice Rady č. 96/62/ES ze dne 27.9.1996 o hodnocení a řízení kvality
ovzduší) a její dceřiné směrnice. V této souvislosti upozorňujeme na přípravu návrhů dvou
dalších Směrnic EP a Rady, které budou v oblasti ochrany ovzduší stěžejní pro období 2010 –
2020. Proto je třeba již v přípravě nového zákona nastavit právní úpravu, která bude
umožňovat flexibilní plnění závazků. Jedná se o základní normy určující cíle a metody
k provádění ochrany před látkami znečišťujícími ovzduší v následujícím desetiletí.
Těmito právními předpisy jsou:
− Návrh směrnice EP a Rady, která stanoví národní emisní stropy pro některé látky
znečišťující ovzduší. Tato směrnice provede novelu směrnice EP a Rady č. 2001/81/ES,
ze dne 23.10.2001, o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší.
Směrnicí stanovené nové (zpřísněné) národní emisní stropy bude nutno splnit k r. 2020.
Komplexní novela směrnice EP a Rady č. 2001/81/ES bude (případně) provedena
na základě zprávy EK adresované EP a Rady podle ustanovení čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 5
této směrnice. O jejím návrhu by mělo být rozhodnuto do konce r. 2012. Pokud
k novelizaci nedojde, zůstanou pro období let po r. 2010 – 2020 v platnosti stávající emisí
stropy a další mezní hodnoty uvedené v nařízení vlády č. 351/2002 Sb.
− Návrh směrnice EP a Rady, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování
znečištění) [KOM(2007) 843 v konečném znění]. (Tento předpis nahradí zásadní směrnici
Rady č. 96/61/ES, ze dne 24.9.1996, o integrované prevenci a omezování znečištění
(IPPC), a další významné směrnice mj.: směrnici EP a Rady č. 2000/76/ES o spalování
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odpadu, směrnici EP a Rady č. 2001/80/ES ze dne 23.10.2001 o omezení emisí některých
znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení, směrnici č. 1999/13/ES,
a směrnici č. 2006/105/ES.

Seznam platných právních předpisů ES, jež jsou předmětem transpozice v zákoně
ochraně ovzduší
-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES ze dne 21.5.2008
o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

-

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2004/107/ES ze dne 15.12.2004
o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických
uhlovodíků ve vnějším ovzduší.

-

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2001/81/ES ze dne 23.10.2001
o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky.

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/ES ze dne 4.12.2000
o spalování odpadů.

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/ES ze dne 23.10.2001
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých
spalovacích zařízení.

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/42/ES ze dne 21.4.2004
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 č. 1999/13/ES a Směrnice Evropského
parlamentu a Rady č. 2009/30/ES ze dne 23.4.2009, kterou se mění směrnice
č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty
a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí
skleníkových plynů.

-

Směrnice Rady č. 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného
plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice č. 93/12/EHS.

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/30/ES ze dne 23.4.2009,
kterou se mění směrnice č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu,
motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování
a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady č. 1999/32/ES, pokud jde
o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou
se ruší směrnice č. 93/12/EHS.

-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23.4.2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném
zrušení směrnic č. 2001/77/ES a č. 2003/30/ES.
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-

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23.4.2009
o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady
85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES,
2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES)
č. 1013/2006.

II. Návrh variant řešení

2.1. Hlavní varianty


Nulová varianta – Nebudou transponovány směrnice ES a nedojde
k novelizaci zákona o ochraně ovzduší.



Varianta I – Malá novela stávajícího zákona. Dojde pouze k transpozici
směrnic ES a ke změnám z toho vyplývajícím, ostatní paragrafy zákona
o ochraně ovzduší nebudou pozměněny.



Varianta II – Nový zákon, který zohlední změny vyplývající z transpozice
směrnic ES a zároveň pozměňuje paragrafy, které z hlediska vývoje ochrany
ovzduší je vhodné revidovat.

2.2. Dílčí varianty
Varianty pro jednotlivé paragrafy návrhu nového zákona jsou rozebrány samostatně.
Nejvýznamnější body návrhu jsou analyzovány ve struktuře samostatné dílčí RIA:
o Cíl
o Analýza současného stavu
o Varianty
o Vyhodnocení nákladů a užitků
o Návrh řešení
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III.

Body novelizace

HLAVA II – ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 3 Přípustná úroveň znečištění, § 5 Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
příloha č. 1
Cíl – Stanovení ukazatelů přípustné úrovně znečištění ovzduší, (především imisních limitů)
vzhledem k ochraně zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů a vegetace a dále stanovení
způsobu posuzování a hodnocení kvality ovzduší ve vztahu k těmto úrovním. Provedení
transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším ovzduší pro Evropu.
Analýza současného stavu
Přípustná úroveň znečištění je specifikována v § 6 stávajícího zákona a v jeho prováděcím
právním předpisu, nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality
ovzduší. Limitní hodnoty uvedené v těchto předpisech jsou transponovány z Rámcové
směrnice Rady č. 96/62/ES, ze dne 27.9.1996, o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší
(která byla ke dni 11.6.2010 zrušena), a jejích dceřiných směrnic. Směrnice č. 2008/50/ES
nově zavádí imisní limity pro částice frakce PM2,5. Návrhy na zpřísnění imisních limitů,
zpracování a vedení seznamů referenčních koncentrací, sledování zdravotního stavu
obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší provádí
Ministerstvo zdravotnictví podle § 45 stávajícího zákona.
Varianty
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Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Odpovídá návrhu nového zákona. Úroveň znečištění nesmí s různou závazností
překročit imisní limity stanovené v příloze č. 1 návrhu nového zákona. Nově je stanoven
imisní limit pro suspendované částice PM2,5 a průměrná úroveň znečištění PM2,5 určená
na základě měření v městských pozaďových lokalitách se závaznou lhůtou dosažení těchto
hodnot. Příslušné orgány ochrany ovzduší přijímají k dodržení imisních limitů a průměrných
úrovní znečištění opatření podle tohoto zákona a usilují o zachování co nejlepší kvality
ovzduší.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Ve variantě 1 jsou imisní limity vztažené pro ochranu zdraví lidí, ekosystémů a vegetace
nově uvedeny v příloze č. 1 novely zákona. Hodnoty imisních limitů jsou shodné s platnou
legislativou, pouze je nově stanoven imisní limit pro PM2,5 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí,
který vychází z transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES. Diskutované imisní limity
mají vejít v účinnost ke dni účinnosti zákona.
Varianta 1 přinese na úsecích státní správy zvýšení nákladů ČHMÚ spojených
s prováděním monitoringu a vyhodnocením imisí PM2,5. V tomto případě nebude
postačovat rozsah monitoringu již dnes ČHMÚ prováděného. Konkrétně se jedná
o vynaložení 3 – 4 mil. Kč na pořízení cca 8 ks nových analyzátorů, dále pak zajištění
1 pracovníka ČHMÚ na plný úvazek pro zpracovávání tříletého hodnocení kvality ovzduší
a cca 300 tis. Kč na nákup SW k provádění tohoto hodnocení. Roční mzdové a režijní náklady
na zajištění 1 pracovníka ČHMÚ činí cca 550 tis. Kč.
Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění se provádí ve všech zónách a aglomeracích,
jejichž seznam je nově uveden v příloze č. 3 návrhu zákona a počet zón je zredukován
z platných 12 na 7 (území zón jsou geograficky identická s nadregionálními územími NUTS
2) a navíc jsou k nim přiřazeny tři aglomerace vymezující území Prahy (rovněž NUTS 2),
území okresu Brno-město a území okresů Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek.
Vyhodnocování kvality ovzduší se provádí na základě výsledků sledování kvality ovzduší pro
znečišťující látky, které mají stanovený imisní limit. Objem zpracovávaných dat se nezmění,
pouze se sníží počet výstupů z 15 na 10. Administrativní zátěž ČHMÚ se tedy mírně sníží.
Dopad na autorizované osoby provádějící měření úrovně znečištění: U vybraných metod
měření úrovně znečištění (stanovených prováděcím právním předpisem) bude nově
vyžadováno osvědčení o akreditaci podle jiného právního předpisu (zákona č. 22/1997 Sb.).
Osvědčení o akreditaci je předepsáno v rámci ustanovení § 32 odst. 3 písm. e). U postupů
a metod, na které je možné získat osvědčení o akreditaci, bude toto osvědčení vyžadováno.
ČHMÚ již osvědčením o akreditaci pro relevantní metody a stanovení úrovně znečištění
disponuje. V budoucnosti bude nutno provádět udržování a obnovování osvědčení
o akreditaci.
Ustanovení § 5 odst. 7 návrhu stanovuje obsahové náležitosti prováděcího právního
předpisu, který stanoví podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, cíle
v oblasti kvality údajů, požadavky a postup hodnocení zón a aglomerací, umístění bodů
vzorkování pro stacionární měření, minimální počty bodů vzorkování pro stacionární měření
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a referenční metody pro posuzování úrovně znečištění. Tento předpis bude transponovat
směrnici č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která mimo
jiné stanovuje požadavky na minimální počty měřících míst v zónách a aglomeracích,
jejich umístění a dále metody, kterými je třeba znečišťující látky měřit. Z těchto důvodů
vyplývá potřeba zajistit trvalé fungování Státní imisní sítě (dále jen SIS), aby byly splněny
požadavky platné legislativy.
V současné době zajišťuje provoz SIS ČHMÚ, který identifikoval naléhavou potřebu
obnovy přístrojů a dalšího vybavení monitorovacích stanic. Nově vzniká povinnost sledovat
úroveň znečištění částicemi PM2.5, které rovněž musí splnit požadavky směrnice
č. 2008/50/ES. Dopady tohoto opatření jsou vyčísleny výše. ČHMÚ vyčíslilo investice
na optimalizaci měřící sítě do roku 2013 na 246-295 mil Kč. Z této částky je z programu
SMOK přislíbeno 80 mil. Kč. Zbývající část prostředků 165-215 mil. Kč bude nutno získat
z jiných zdrojů. V úvahu připadá částečné financování z OPŽP a zbývající část bude nutno
pravděpodobně nárokovat ze státního rozpočtu. U měření suspendovaných částic jsou povinné
cyklické testy ekvivalence v ceně cca 2 mil. Kč za rok, pro jejichž provádění je nutné zajistit
finanční prostředky. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na kvalitu sítě i na rozsah prací
bude nutné provozní prostředky pro příští roky navýšit cca o 10–15 % (6–10 mil. Kč ročně).
Z nárůstu požadavků na kvalitu měření vyplývá i potřeba posílení počtu zaměstnanců
cca o 12.

Návrh řešení
Z důvodu nutné transpozice Směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího
ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, lze jednoznačně doporučit variantu 1. Nadto
již uplynul transpoziční termín (11.6.2010). Zavedení nového imisního limitu pro PM2,5
a jeho monitoring jsou z hlediska kvality ovzduší a škodlivých účinků na lidské zdraví
opodstatněné. Pro období let 2010 až 2020 je nutné zajistit provoz SIS a státní referenční
laboratoře v rozsahu vyžadovaném právními předpisy a mezinárodními závazky EU a ČR
po stránce finanční i materiální.

§ 4 Přípustná úroveň znečišťování a související přechodná ustanovení § 38 odst. 7
Cíl – Stanovení emisních limitů, emisních stropů a dalších podmínek provozu zdrojů.
Analýza současného stavu
Platný zákon resp. jeho prováděcí právní předpis stanovuje obecné emisní limity
a specifické emisní limity. Pokud pro danou znečišťující látku nebo skupinu látek není
stanoven u stacionárního zdroje specifický emisní limit, je provozovatel povinen plnit obecný
emisní limit. Dle současné právní úpravy lze emisní limity nově stanovit pouze podle § 9
odst. 4 stávajícího zákona, dále pak i podle § 17 odst. 2 písm. f). U zdrojů, u kterých
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je povolení podle § 17 stávajícího zákona nahrazeno postupem při vydávání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci, může emisní limit zpřísnit orgán integrované
prevence.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických emisních
limitů nebo jeden nebo více emisních stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity.
Specifický emisní limit stanovený v povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) nesmí být stejný
nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním předpisem pro daný
stacionární zdroj. Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, stanovenou skupinu
stacionárních nebo mobilních zdrojů, pro vymezené území kraje a pro vybranou skupinu
stacionárních zdrojů. Zároveň jsou stanoveny podmínky pro sčítání jednotlivých kapacit
zdrojů, které jsou umístěny ve stejné provozovně.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 – hodnocení:
Návrh nového zákona zachovává stanovení obecných a specifických emisních limitů
i parametru přípustné tmavosti kouře. Při stanovování celkových jmenovitých tepelných
příkonů nebo celkové projektované kapacity se sčítají jmenovité tepelné příkony spalovacích
zdrojů nebo projektované kapacity ostatních stacionárních zdrojů v případě, že se jedná
o stacionární zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2, jsou-li umístěny ve stejné
provozovně a jsou-li jejich emise vnášeny do ovzduší společným výduchem nebo komínem
nebo by s ohledem na jejich uspořádání mohlo docházet ke znečišťování společným
výduchem nebo komínem. Tento postup je obdobně uplatněn i u stacionárních zdrojů,
jež v této příloze nejsou uvedeny.
Při uplatnění sčítání bude celkový jmenovitý tepelný příkon nebo celková projektovaná
kapacita zdroje rozhodná pro stanovení podmínek provozování zdrojů (např. požadavky
na měření emisí, stanovení emisních limitů, emisních stropů). Pokud by celkový jmenovitý
tepelný příkon zdrojů stanovený postupem podle § 4 odst. 7 dosáhl 50 MW a více,
tak spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 15 MW
se k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu nepřičítají.
V případě spalovacích zdrojů je sčítání rozšířeno v rámci celé provozovny, nicméně
je zachována podmínka odvodu emisí společným komínem, proto se zpravidla budou sčítat
zdroje umístěné ve stejném provozním celku či místnosti, dle typu zdroje a tedy
se jedná pouze o drobnou změnu oproti platnému stavu. Nově je stanoveno, že se budou sčítat
zdroje označené stejným kódem podle přílohy č. 2 návrhu, tedy zdroje typově stejného
technologického charakteru, které povětšinou splňují podmínku možnosti odvodu emisí
společným výduchem. Metodika sčítání tepelných příkonů spalovacích zdrojů je obdobná
platnému zákonu (§ 4 odst. 6), proto negativní dopad (změna z jednorázového na kontinuální
měření emisí) u dotčených provozovatelů spalovacích zdrojů bude minimální.
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Předmětné ustanovení se bude vztahovat i na provozovatele ostatních stacionárních
zdrojů, u kterých je dnes sčítání upraveno metodickým pokynem MŽP, jehož plnění je v praxi
obtížně vymahatelné a ne vždy plněné. Pokud provozovatelé těchto zdrojů vlivem sčítání
projektovaných kapacit přejdou do vyšší kategorie, mohou jim vzniknout náklady
na kontinuální měření. Výsledná míra vlivu ustanovení na ekonomiku provozoven bude
stanovitelná až na základě nových prováděcích právních předpisů k novému zákonu.
Odlišně se však bude postupovat při sčítání zdrojů emitujících VOC, kde je z důvodu
směrnice č. 1999/13/ES o omezování emisí VOC, nutno sčítat bez ohledu na kritérium
společného výduchu. Některé zdroje v důsledku sčítání projektovaných kapacit mohou být
zařazeny do vyšší kategorie a mohou se na ně vztahovat přísnější emisní limity a další
podmínky provozu, pokud již dnes neuplatňují metodický pokyn MŽP pro sčítání zdrojů.
Naopak budou od sčítání osvobozeni provozovatelé spalovacích zdrojů (v počtu řádu
tisíců) o jmenovitém tepelném příkonu od 200 do 300 kW, které nejsou uvedeny v příloze č. 2
k posuzovanému návrhu zákona (jde o zdroje, které jsou podle stávajícího zákona regulovány
jako zdroje kategorie střední zdroj – návrh zákona je povinností z toho vyplývajících
zbavuje). Tím jsou jejich provozovatelé osvobozeni od náročných povinností stanovených
v § 11 návrhu (povolení, zjišťování emisí, ad.).
Nesčítají se rovněž spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu
do 300 kW včetně, jež jsou umístěny v rodinném či bytovém domě.
V případě zemědělských zdrojů se vliv sčítání projektovaných parametrů (množství emisí
amoniaku) neprojeví, protože jejich provozovatelé jsou prakticky všech zákonných povinností
zproštěni.
Zásadní úlevou pro provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném příkonu 50 MW a vyšším spalujících uhlí těžené v ČR a specificky pro spalování
tohoto uhlí konstruovaných je nově formulované ustanovení § 4 odst. 6, které umožňuje
nahradit hodnotu emisního limitu pro oxid siřičitý stanovenou prováděcím právním předpisem
(pokud je tato hodnota u zdroje nesplnitelná) technickou podmínkou provozu stanovenou
prováděcím právním předpisem jako eventualitu k EL. Tato podmínka může ochránit
především některé teplárenské společnosti před nutností investovat do nových odsiřovacích
zařízení. Sekundární příznivý dopad může toto ustanovení mít na tuzemské těžařské
společnosti, jejichž zásoby vysoce sirnatého uhlí se tímto mohou zhodnotit. Dopad na kvalitu
ŽP bude spíše negativní.
Návrh řešení
Doporučujeme variantu 1 návrhu která jasně ukotvuje a stanovuje metodiku sčítání
jednotlivých parametrů zdrojů.

§ 6 Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování a přechodná ustanovení § 38 odst. 6
a související příloha č. 4
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Cíl – Stanovení podmínek zjišťování úrovně znečišťování provozovateli zdrojů měřením
nebo výpočtem.
Analýza současného stavu
Dle současné právní úpravy u stacionárních zdrojů, které mají několik výduchů, komínů
nebo výpustí se měření emisí znečišťujících látek provádí na každém z nich.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh nového zákona umožňuje orgánu ochrany ovzduší omezit ve vydávaném
povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) měření emisí pouze na výduchy a výpustě, kde
to je relevantní.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 umožňuje orgánům ochrany ovzduší omezit počet měření emisí z výduchů
a výpustí. Lze tedy očekávat pozitivní dopad na provozovatele ve smyslu mírného snížení
počtu měření emisí a s tím spojené snížení nákladů na měření. V praxi bude záležet
na příslušném orgánu ochrany ovzduší do jaké míry toto omezení využije, a proto nelze blíže
kvantifikovat pozitivní dopad na provozovatele. Zároveň se nepředpokládá snížení kvality
výsledků měření ani negativní dopad na životní prostředí, protože změnu povolení podle § 11
odst. 2 písm. d) provádí orgán ochrany ovzduší.
Návrh řešení
Po zhodnocení obou variant se jako vhodnější jeví varianta 1, u které lze předpokládat
pozitivní dopad na provozovatele v podobě mírného snížení počtu stanovení v rámci měření
emisí u zdroje.

HLAVA III – NÁSTROJE KE SNIŽOVÁNÍ ÚROVNÍ ZNEČIŠTĚNÍ
A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
§ 8 Národní program snižování emisí České republiky (a navazující přechodná
ustanovení § 38 odst. 2 a 7)
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Cíl – Vymezení obsahové náplně a kompetencí při zpracování národního programu snižování
emisí (dále jen NPSE) a zajištění jeho zpracování a plnění podle požadavků EU. Docílit
snížení emisí znečišťujících látek a splnit cíle v oblasti kvality ovzduší stanovené národní
i evropskou legislativou.

Analýza současného stavu
V současné době se zpracovává Národní program snižování emisí podle § 6 platného
zákona (transponuje směrnici EP a Rady č. 2001/81/ES, o národních emisních stropech
pro některé znečišťující látky). NPSE se zpracovává pro ty znečišťující látky nebo jejich
stanovené skupiny, pro které byly stanoveny emisní stropy nebo redukční cíle nebo u kterých
dochází k překračování imisních limitů. Zvlášť se zpracovává Národní program snižování
emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (zdroje nad 50 MW). Tyto zdroje jsou
podle stávající právní úpravy povinny plnit schválené plány snížení emisí u zdroje a v rámci
nich stanovené emisní stropy. Národní programy se aktualizují vždy po 5 letech.
Platný NPSE byl přijat usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 11.6.2007. Zpracování nového
programu se předpokládá v r. 2011 poté, co budou stanoveny a přijaty nové národní emisní
stropy se závazným datem dosažení k 1.1.2020.

Tabulka č. 4: Přehled dosud zpracovávaných programových dokumentů
Programové dokumenty

Zpracovatel

Národní program snižování emisí České republiky

MŽP

Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých
spalovacích zdrojů

MŽP

Krajský program snižování emisí

KÚ

Místní program snižování emisí (dobrovolné zpracování)
Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
Místní program ke zlepšení kvality ovzduší (dobrovolné zpracování)

Obec
KÚ
Obec

Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh nového zákona pozměňuje strukturu NPSE tak, aby bylo ve stanovených
lhůtách dosaženo cílů v oblasti kvality ovzduší v souladu s transpozicí Směrnice EP a Rady
č. 2008/50/ES. Upouští od samostatného zpracování Národního programu snižování emisí
ze stacionárních spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším. Součet
emisních stropů pro TZL, SO2, NOX těchto zdrojů je zahrnut do NPSE. Obdobně jsou
zahrnuty i ES pro další vymezené skupiny zdrojů. Je stanoven mechanismus stanovení
emisních stropů pro tyto zdroje. Národní program schvaluje vláda usnesením a vybrané části
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NPSE přijme vláda svým nařízením. Zpřísňuje požadavek na aktualizaci NPSE jednou
za 4 roky nebo častěji. Podle § 38 odst. 2 návrhu zpracuje ministerstvo NPSE do jednoho roku
ode dne nabytí účinnosti nového zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 0 není efektivní především z důvodu rizika infringementu ze strany orgánů EU
(podle směrnice č. 2001/81/ES a směrnice č. 2008/50/ES).
Varianta 1 povede ke splnění cílů stanovených směrnicemi č. 2008/50/ES
a č. 2001/81/ES. NPSE zpracovává MŽP ve spolupráci s příslušnými ústředními správními
úřady (MZ, MZd, MPO, MD, MZe) a schvaluje ho vláda.
Dopady na státní sektor: Zpracování a schvalování nového NPSE nepředpokládá
výrazné navýšení administrativní zátěže MŽP oproti platnému stavu. MŽP zpracuje nový
NPSE do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového zákona a nejméně ve čtyřletých
intervalech ho bude aktualizovat. Náklady na zpracování nového NPSE včetně podkladových
analýz budou cca 1 mil. Kč a budou nárokovány ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly
MŽP.
Dopady na soukromý sektor: Dopad na podnikatele a provozovatele zdrojů znečišťování
ovzduší, bude záviset na stanovení úrovně národních emisních stropů, (dále pak na stanovení
emisních stropů pro skupiny stacionárních zdrojů v členění podle zaměření činností
uvedených v příloze č. 2 návrhu (např. energetika, zpracování nerostných surovin, chemický
průmysl atd.) a pro skupiny jiných než stacionárních zdrojů (např. pro dopravu). Tento dopad
však nelze předem blíže kvantifikovat. Obecně lze očekávat uložení zpřísněných podmínek
provozovatelům stacionárních zdrojů, kteří se budou výraznou měrou podílet na zvýšené
úrovni znečištění.
Dopady na provozovatele spalovacích zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu 50 MW a vyšším: Sčítání příkonů spalovacích zdrojů stanovuje § 4 odst. 7 návrhu
obdobně jako platný zákon. Úlevou pro provozovatele zvláště velkých spalovacích zdrojů
(podle dnešní kategorizace) bude upuštění od zpracování, posuzování a schvalování Plánu
snížení emisí u jednotlivých zdrojů. V současné době je počet předmětných spalovacích
zdrojů na území ČR 108. Provozovatelé zdrojů, kteří nebudou schopni plnit nové emisní
limity, a kterým bylo vydáno první povolení k provozu před červencem 1987, mohou plnit
emisní limity (dále jen EL) stanovené ve stávajícím integrovaném povolení i po nabytí
účinnosti nového zákona a zároveň mají povinnost plnit emisní stropy pro TZL, SO2, NOX.
Metodika uplatňování ES je nově upravena v § 38 odst. 7 posuzovaného návrhu. Provozovatel
většího počtu těchto zdrojů na území ČR může plnit ES, které jsou součtem ES těchto zdrojů,
nesmí však přitom dojít k navýšení emisí ze zdrojů v rámci aglomerace.
Výše popsané změny stanovení ES nebo přechod k plnění EL si pravděpodobně vyžádají
také změnu povolení k provozu stacionárního zdroje, která jsou součástí integrovaných
povolení u této kategorie zdrojů. Jednorázový nárůst administrativní zátěže provozovatelů
přinesou řízení o změnách integrovaných povolení. Může se jednat o náklady 10 – 100 tis. Kč
na jeden zdroj.
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Dopady na životní prostředí: Základním užitkem realizace NPSE podle varianty 1
by mělo být snížení emisí u dotčených zdrojů při jasném zakotvení koncepčního
a strategického přístupu ke snižování emisí v ČR. Uvedené snížení emisí následně povede
i ke snížení úrovně znečištění (resp. ke zlepšení kvality ovzduší). V důsledku toho lze
očekávat příznivý vliv na zdraví lidí a dalších složek ŽP. Zlepšení kvality ovzduší má vliv
zejména na prodloužení středního věku lidí, statisticky významné snížení počtu případů
onemocnění dýchacích cest a výskytu alergií, ale i omezení dopadů emisí látek
karcinogenních, mutagenních, genotoxických a ekotoxických.
Návrh řešení
Aby ČR byla schopna splnit limitní hodnoty stanovené směrnicí č. 2008/50/ES
v předepsaných lhůtách a rovněž požadavky směrnice č. 2001/81/ES je vhodné realizovat
variantu 1. Předpokládanou míru dopadů posuzovaného ustanovení na provozovatele zdrojů
o celkovém jmenovitém příkonu 50 MW a vyšším nelze přesně kvantifikovat. Bude záviset
na znění nového NPSE a zejména pak na konečném (schváleném) znění připravované
Směrnice EP a Rady, o průmyslových emisích.

§ 9 Programy zlepšování kvality ovzduší, přechodné ustanovení § 38 odst. 3 a přílohy
č. 3 a 5
Cíl – Zajištění takové úrovně znečištění ovzduší, která bude pod hodnotami imisních limitů
stanovených směrnicí č. 2008/50/ES pro ochranu lidského zdraví i ekosystémů a vegetace a
v příloze č. 1 zákona. Vytvoření nástroje umožňujícího orgánům ochrany ovzduší zpřísnit
podmínky provozu jednotlivých stacionárních zdrojů nebo jejich skupin zejména v oblastech,
kde jsou překračovány imisní limity.
Analýza současného stavu
Dosud jsou programy ke zlepšení kvality ovzduší (dále jen PZKO) řešeny
podle ustanovení § 7 stávajícího zákona. Jejich zpracování je povinné pro zóny a aglomerace,
kde došlo k překročení některého z imisních limitů a jsou zpracovávány KÚ nebo obecními
úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000. Obce s menším počtem obyvatel mohou
na principu dobrovolnosti a péče o ŽP místní PZKO zpracovat rovněž. Této možnosti však
využilo pouze malé procento z celkového počtu obcí. Plnění stanovených cílů v PZKO
je v současné době značně neefektivní, jelikož jejich naplňování není vymahatelné. Z toho
důvodu je i alokováno málo finančních prostředků na definovaná opatření a kraje PZKO
nevnímají jako účinný nástroj ke zlepšování kvality ovzduší.

Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
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Varianta 1 – Návrh nového zákona stejně jako platná legislativa navrhuje zpracování PZKO
pro všechny zóny a aglomerace, pokud úroveň znečištění v zóně nebo aglomeraci překročí
imisní limit pro některou ze znečišťujících látek. Počet zón je oproti platnému stavu snížen
a uveden v příloze č. 3 návrhu zákona. PZKO bude nově vypracovávat ministerstvo
ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady případně obecními úřady ve lhůtě do 18 měsíců
od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k překročení imisního limitu. Ke zpracování
PZKO se přizvou provozovatelé přímo dotčených stacionárních zdrojů, zástupci samosprávy,
zástupci veřejnosti a obecní úřady. Obsahové náležitosti PZKO jsou uvedeny v příloze č. 5
návrhu. Podle přechodného ustanovení § 38 odst. 3 zpracuje ministerstvo nové PZKO
nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti nového zákona. Programy musí být
aktualizovány v intervalech maximálně tříletých. Jednotlivé PZKO schvaluje MŽP
a vyhlašuje je ve Věstníku MŽP. Dále MŽP svou vyhláškou stanoví emisní stropy
pro vymezená území krajů (zón) a vybrané skupiny zdrojů na těchto územích.
Varianta 2 – Je shodná s variantou 1 s tím rozdílem, že zpracování PZKO bude prováděno
jednotlivými kraji jako doposud, ovšem při současném zajištění vymahatelnosti zpracování
a plnění programu ze strany KÚ. V tomto případě by bylo vhodné zachovat vymezení zón
po jednotlivých krajích na rozdíl od postupu členění zón podle přílohy č. 3 návrhu nového
zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1 – hodnocení:
Dopad na státní správu: V případě realizace varianty 1 dojde k přesunu kompetencí
spojených se zpracováním PZKO z KÚ na MŽP. Přesun kompetencí byl v rámci návrhu
nového zákona konzultován se zástupci krajů, kteří s touto změnou v převážné většině
souhlasili. MŽP tak vzrostou náklady na zpracování 10 nových PZKO včetně rozptylových
studií na cca 10 mil. Kč. Tyto náklady jsou nárokovány ze státního rozpočtu z kapitoly MŽP
a byly uplatněny v rámci střednědobého požadavku na navýšení příspěvku SR pro roky 2011 2013. Následné aktualizace programů již přinesou nižší náklady cca 300 tis. Kč na jeden
program. Zvýší se byrokratická zátěž MŽP v souvislosti se zpracováváním PZKO, nicméně se
nepředpokládá potřeba navýšení pracovníků MŽP. KÚ, jako spolupracujícím orgánům,
se sníží náklady dosud vynakládané na zpracování PZKO cca 0.5 mil. Kč na jeden KÚ,
nicméně se budou i nadále podílet na realizaci programových opatření v jejich působnosti.
Dopad na soukromý sektor: PZKO budou zaměřeny především na zlepšení situace
v oblastech, kde budou překračovány imisní limity. Tyto oblasti budou vymezovány
v pětiletých intervalech na základě ročních klouzavých průměrů znečišťujících látek
(v podrobnosti 1 km2). V PZKO budou vyjmenované zdroje, které mají významný příspěvek
k překračování imisního limitu na vymezeném území kraje (zóny). Jedním z indikativních
nástrojů budou např. rozptylové studie. Metodiku pro stanovení významnosti příspěvku zdroje
stanoví MŽP v metodickém pokynu.
Dopad bude mít rovněž (§ 9 odst. 3) vyhláška ministerstva, která stanoví emisní stropy
pro vybrané skupiny stacionárních zdrojů (uvedených v příloze č. 2 návrhu) pro vymezená
území kraje a lhůty k jejich dosažení. Negativní dopad ve smyslu přísnější regulace pocítí
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právě zdroje vyjmenované v PZKO, které budou skupinovým emisním stropům
stanoveným vyhláškou MŽP pro vymezená území kraje (zóny) podléhat. Krajským úřadům,
které budou odpovědné za plnění nových emisních stropů pro vymezené území, se zvýší
administrativní zátěž spojená s vedením správního řízení o změně povolení provozu nebo
o změně integrovaného povolení u dotčených zdrojů. Zvýšení administrativní zátěže bude
záviset na počtu a velikosti dotčených zdrojů a nelze ho předem kvantifikovat. Negativní
dopad ve smyslu zpřísnění emisních limitů nebo jiných podmínek provozu či stanovení
emisního stropu pocítí provozovatelé stacionárních zdrojů, které mají vliv na zhoršenou
imisní situaci v dané vymezené oblasti. Plnění zpřísněných podmínek provozu bude znamenat
pro dotčené provozovatele zvýšení investičních nákladů v řádu milionů Kč do zařízení
na zamezení emisí a zvýšení provozních nákladů k zajištění požadovaného snížení emisí.
U zdrojů, kde již nelze regulovat, může dojít až k omezení výroby a zisku. Takto regulované
zdroje budou také konkurenčně znevýhodněny oproti zdrojům, které jsou v oblastech,
kde nejsou překračovány imisní limity nebo kde není zavedena obdobná regulace. Na druhé
straně přínosem bude zlepšení kvality ovzduší v zatížených oblastech a snížení zdravotních
rizik obyvatel. Aby byly tyto stropy ve stanovených lhůtách splněny a zároveň,
aby nedocházelo k překračování imisních limitů podle přílohy č. 1, bude třeba realizovat
veškerá opatření stanovená v PZKO.
Výhodou varianty 1 je garance předpokladu souladu PZKO v zónách a aglomeracích
s Národním programem snižování emisí a především očekávané zvýšení efektivity z důvodu
závazných částí PZKO.
Dopad na životní prostředí: Předpokládaným užitkem realizace nových PZKO
(varianta 1) bude zlepšení kvality ovzduší a v důsledku toho příznivý vliv na zdraví lidí
(prodloužení průměrného věku dožití v řádu let a snížení výskytu onemocnění dýchacích cest
a alergií) a dalších složek ŽP. Zároveň by mělo být zajištěno naplňování požadavků evropské
i národní legislativy v oblasti kvality ovzduší (v souladu se směrnicí č. 2008/50/ES). Užitkem
programů bude také jasné zakotvení koncepčního a strategického přístupu ke snižování emisí
v jednotlivých zónách a aglomeracích, PZKO by měly sloužit jako podklady pro územní
rozhodování (např. při umisťování nového zdroje).
Výhodou varianty 2 je zachování principu subsidiarity a tím minimalizace nákladů MŽP.
Nicméně tato varianta není vhodná vzhledem k navržené změně ve vymezení zón (podle
NUTS 2).
Návrh řešení
Zachování nulové varianty není efektivní především z důvodu rizika infringementu
ze strany orgánů EU z důvodu neplnění limitních hodnot stanovených směrnicí
č. 2008/50/ES. Dále účinnost platných PZKO je malá. Změna struktury programu (stanovení
závazných částí) a změna kompetencí při zpracování programů navržená ve variantě 1
by měla přispět ke zlepšení situace v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
a k efektivnějšímu plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší. Zároveň nulová varianta
neumožňuje flexibilně reagovat na zhoršenou úroveň znečištění prostřednictvím regulace
zdrojů znečišťování. Vzhledem k udržení přípustné úrovně znečištění není zachování
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současného stavu vhodné. Z těchto důvodů a vzhledem k navrhované změně ve vymezení zón
a aglomerací doporučujeme variantu 1.

§ 10 Smogová situace (a související příloha č. 6)
Cíl – Omezit znečišťování ovzduší během smogových situací.
Analýza současného stavu
Ustanovení § 8 stávajícího zákona definuje smogovou situaci jako stav mimořádně
znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění ovzduší znečišťující látkou překročí zvláštní
imisní limity stanovené prováděcím právním předpisem. Při možnosti vzniku a reálném
vzniku smogové situace se postupuje podle ústředního regulačního řádu, resp. krajských
a místních regulačních řádů. Tyto řády umožňují regulovat stacionární i mobilní zdroje
znečišťování a v současné době jsou uplatňovány především při překračování zvláštních
imisních limitů pro suspendované částice PM10. Platný zákon stanovuje v § 8 odst. 5
povinnost krajům a obcím v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší zpracovat krajské
a místní regulační řády. V současné době má zpracovaný krajský regulační řád pouze kraj
Moravskoslezský a Středočeský. Ostatní krajské a místní regulační řády se zpracovávají podle
metodik vydaných v roce 2010 ministerstvem.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh zákona upouští od zpracování krajských regulačních řádů. Orgán
ochrany ovzduší stanoví pro případy překročení regulační prahové hodnoty zvláštní podmínky
provozu těm zdrojům, které se v dané lokalitě významně podílejí na jejím překračování.
Zvláštní podmínky provozu zdrojů podle § 12 odst. 4 písm. g) budou zahrnuty v povolení
k provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Pro krajský úřad platí povinnost informovat
ministerstvo bez zbytečného odkladu o aktuálním výčtu těchto zdrojů. Obce mohou zpracovat
obecní regulační řády orientované na omezení provozu silničních motorových vozidel. Vznik
smogové situace a její ukončení vyhlašuje i nadále ČHMÚ (jakožto ministerstvem zřízená
právnická osoba) a informuje o tom dotčené krajské, případně obecní úřady, provozovatele
a ČIŽP.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Dopad na státní správu:
Varianta 1 oproti současnému stavu značně zjednodušuje fungování smogového varovného
regulačního systému. O vzniku smogové situace budou dotčené zdroje informovány přímo
ČHMÚ. Krajské úřady jsou návrhem nového zákona zcela oproštěny
od zpracování a plnění krajských regulačních řádů, které jim ukládají povinnost vyhlašovat
signály upozornění a regulace podle platného zákona v jejich územní působnosti. Tato úleva
se týká kraje Moravskoslezského a Středočeského, které mají v současné době zpracován
121

regulační řád. KÚ mají pouze ustanovenu povinnost informovat bezodkladně MŽP
o aktuálním výčtu stacionárních zdrojů, kterým KÚ stanovil zvláštní podmínky provozu podle
§ 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají
k úrovni znečištění. Ke vzniku smogové situace z důvodu překračování zvláštních imisních
limitů pro SO2, NO2 prakticky nedochází. Vyhlašování smogové situace lze očekávat
z důvodu překračování prahové hodnoty pro suspendované částice PM10. Tato prahová
hodnota je platná od listopadu minulého roku ve znění vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou
se mění vyhláška č. 553/2002 Sb. Sledováním úrovní znečištění pro účely vyhlašování
smogové situace bude i nadále pověřen ČHMÚ, stejně jako vyhlašováním vzniku smogové
situace a regulačních signálů jejich doručením provozovatelům dotčených zdrojů a dále
centrálním i místním orgánům ČIŽP, jednotlivým situací dotčeným KÚ, dotčeným obecním
úřadům a sdělovacím prostředkům. Vícenáklady ČHMÚ hrazené z prostředků SR lze
kvantifikovat v průměrné hodnotě cca 0,5 mil. Kč/rok.
Obce mohou pro případy vzniku smogové situace zpracovat regulační řád, který obsahuje
opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. V případě, že je pro dané území
stanovena nízkoemisní zóna podle § 14 návrhu zákona, jsou opatření na omezení provozu
silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní
podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.
Dopad na provozovatele:
Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 návrhu zákona
stanovuje orgán ochrany ovzduší zvláštní podmínky provozu. Zvláštní podmínky provozu
budou mít provozovatelé nově zahrnuty přímo v povolení provozu (v rámci správního řízení
podle § 11 odst. 2 písm. d) v souladu s § 12 odst. 4 písm. g). To bude pro provozovatele
znamenat vyšší právní jistotu než dosud. Jedná se o změnu spíše technického charakteru.
Návrh řešení
Varianta 1 vychází z transpozice nové směrnice EP a Rady č. 2008/50/ES,
ze dne 11.6.2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a o čistším ovzduší pro Evropu a s ohledem na
současné
problémy
v
oblasti
kvality
ovzduší
ji
rozšiřuje.
Vzhledem
ke zjednodušení chodu varovného regulačního systému a vzhledem k významným negativním
dopadům extrémně vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší (především PM10), ji
lze jednoznačně doporučit.

§ 11 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
§ 11 odst. 1 písm. b)
Cíl – Zajistit kompetence, aby Ministerstvo životní prostředí jako ústřední orgán státní správy
pro oblast ochrany ovzduší mohlo prostřednictvím odborů výkonu státní správy ovlivnit
umístění staveb a stavbu pozemních komunikací v příslušném územním obvodu.
Analýza současného stavu
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V současné době umístění stavby pozemní komunikace podléhá řízení podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA). Tento postup
hodnocení by měl odhalit veškeré možné dopady předkládaného záměru na ŽP. Podle
platného zákona o ochraně ovzduší není vyžadováno závazné stanovisko k umístění stavby
pozemní komunikace. V oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami reprezentované
stávajícím zákonem je otázka liniových zdrojů upravena mj. v částce 5/2004 Věstníku MŽP,
v metodickém pokynu ke zpracování programu zlepšení kvality ovzduší na lokální úrovni
(obce). Ke stavbám liniových zdrojů je vyžadováno zpracování a předložení rozptylové
studie.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – V návrhu nového zákona stanovit nový požadavek na vydání povolení
k umístění stavby a ke stavbě pozemní komunikace kategorie dálnice nebo silnice, včetně
umístění staveb úseků těchto komunikací. Součástí žádosti o stanovisko je rozptylová studie
vypracovaná na náklady žadatele (investora) autorizovanou osobou.
Varianta 2 – V návrhu nového zákona stanovit požadavek na vydání povolení k umístění
stavby a ke stavbě pozemní komunikace kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace,
včetně umístění staveb úseků těchto komunikací. Součástí žádosti o stanovisko je rozptylová
studie vypracovaná na náklady žadatele (investora).
Varianta 3 – Odpovídá variantnímu řešení č. I návrhu zákona, předkládaného pro jednání
vlády, které stanovuje, že Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím věcně příslušných
odborů výkonu státní správy vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě
pozemní komunikace v zastavěném území obce nebo ve vzdálenosti do 100 metrů od
zastavěného území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tis. a více vozidel
za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 100
parkovacích stání k řízením podle jiného právního předpisu (např. zákon o územním
plánování a stavebním řádu). Žadatel o vydání závazného stanoviska k umístění pozemní
komunikace předloží rozptylovou studii, zpracovanou autorizovanou osobou.
Varianta 4 - Odpovídá variantnímu řešení č. II. návrhu zákona, předkládaného pro jednání
vlády, které stanovuje, že Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím věcně příslušných
odborů výkonu státní správy vydává závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě
pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu
15 tis. a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou
nad 100 parkovacích stání k řízením vedeným např. podle stavebního zákona. Žadatel o
vydání závazného stanoviska k umístění pozemní komunikace předloží rozptylovou studii,
zpracovanou autorizovanou osobou.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Náklady žadatele o povolení k umístění stavby, resp. ke stavbě významné pozemní
komunikace se vydáním závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) návrhu nového
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zákona prakticky nezvýší oproti současnému stavu, neboť již dnes se zpracování rozptylových
studií vyžaduje k řízením posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, i k řízením vedeným
podle stávajícího zákona, a to především k vyšším kategoriím komunikací. Komplexní
náklady pro MŽP s tímto spojené lze odhadnout v řádu desetitisíců až statisíců korun. Další
nepříznivé dopady předmětného ustanovení na podnikatelské prostředí v oblasti investic jsou
minimalizovány tím, že povolení se vydává již pro etapu řízení o vydání územního
rozhodnutí. V případě orgánů veřejné správy nedojde k nárůstu personálních
nebo materiálních potřeb. Dopady na ŽP budou veskrze příznivé.
Návrh řešení
Ministerstvo životního prostředí původně navrhovalo přijmout variantu 3, která upravuje
vydání
stanoviska
nikoliv
pouze
k umístění
staveb
a ke stavbám dálnic a silnic, jejichž negativní vliv na kvalitu ovzduší a ŽP jako celku
je nesporný, nýbrž i ke stavbám místních komunikací o délce 10 km a více, a velkých
parkovišť, které mohou být problematické v případech konkrétních lokalit ve městech
a obcích s nepříznivými rozptylovými podmínkami nebo s intenzivním provozem. Varianta
by se měla vztahovat i na významné změny u staveb těchto komunikací, především
na ty, jejichž důsledkem bude zvýšení kapacity provozu vozidel. Varianta počítala s možností
posuzovat vhodnost takové stavby s ohledem na rozptylové podmínky v ovzduší nejenom
v zastavěném území obce, ale rovněž ve vzdálenosti do 100 metrů od zastavěného území
obce.
Ministerstvo dopravy však s takovým návrhem ani po vzájemných jednáních nevyslovilo
souhlas a trvalo na realizaci varianty 4, kde se na rozdíl od varianty 3 nepočítá s povinností
žadatele získat závazné stanovisko k umístění stavby a ke stavbě pozemní komunikace i ve
vzdálenosti do 100 metrů od zastavěného území obce.
Varianty 3 a 4 byly z důvodu přetrvávajícího rozporu předloženy obě jako součást návrhu
zákona pro jednání vlády ke konečnému posouzení. K realizaci varianty 4 se přiklonila vláda
na svém zasedání dne 20. 7. 2011 a tato varianta je tedy předložena jako předmět návrhu
zákona.

§ 11 odst. 5 a 6
Cíl – Efektivně regulovat umisťování nových stacionárních zdrojů s ohledem na kvalitu
ovzduší v daném místě. Zamezení zvýšení koncentrací znečišťujících látek nad úroveň
imisního limitu.
Analýza současného stavu
Platný zákon v § 6 odst. 1 stanovuje, že imisní limit určující přípustnou úroveň znečištění
nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou četnost překročení. Zároveň
jsou imisní limity závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich činnosti. Nicméně v praxi
při umisťování nových stacionárních zdrojů dochází k porušování tohoto ustanovení a nové
zdroje jsou umisťované i v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.
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Varianty
Varianta 0 – Nedojde ke změně současného stavu.
Varianta 1 – Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2
k zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo k
překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v
bodech 1 až 3 přílohy č. 1 k návrhu zákona nebo je tento imisní limit v lokalitě, kde mají být
stacionární zdroj nebo pozemní komunikace umístěny, již překročen, lze vydat souhlasné
závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) pouze při současném uložení opatření
zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění (dále jen „kompenzační
opatření“). Kompenzační opatření mohou být stanovena pouze ve vztahu k těm znečišťujícím
látkám, pro které jsou nebo provozem nového zdroje budou překročeny imisní limity a
zároveň jsou tímto novým zdrojem emitovány. Prováděcí právní předpis stanoví způsob
uplatňování kompenzačních opatření. Nově budované stacionární zdroje nebo pozemní
komunikace mohou být zkolaudovány a uvedeny do provozu až po realizaci kompenzačních
opatření.
Povinnost kompenzačních opatření je v příloze 2 přiřazena jednotlivým typům zdrojů dle
imisního klíče, kterým je tzv. index významnosti, který pro potřeby posuzování imisního
vlivu vypočítává ČHMÚ na základě rozptylového modelu SYMOS. Výpočet probíhá v síti
referenčních bodů 1x1 km, a to do vzdálenosti do 200 km od zdroje. V těchto referenčních
bodech je vyčíslen vliv jednotlivých zdrojů a určen jejich podíl na celkové imisní zátěži v
místě každého jednotlivého bodu. Pro jednotlivé zdroje pak jsou z emisní inventury pro rok
2008 převzaty parametry, jako je celková emise suspendovaných částic PM10, výška komína,
teplota spalin a průměr komína. Na základě vypočtených hodnot indexů významnosti bylo
provedeno srovnání jednotlivých kategorií zdrojů dle přílohy 2 a byla jim přiřazena
kompenzační opatření. Kompenzační opatření jsou tedy vyžadována pouze u těch kategorií
zdrojů, do nichž reálně patří zdroje znečišťování s nejvyššími indexy imisní významnosti.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Nové ustanovení se dotkne pouze oblastí, kde jsou překračovány imisní limity s roční
dobou průměrování. Jedná se cca o 2 – 4 % území ČR. V praxi se bude jednat zejména o kraj
Moravskoslezský dále velká města (Praha, Brno, Ostrava atd.), resp. o části jejich území.
Dopad na státní správu:
Předmětné ustanovení nemá dopad na státní rozpočet ani jiné veřejné rozpočty. Dotčeny
budou KÚ v jejichž územní působnosti dochází k překračování imisních limitů. Ty budou
zajišťovat plnění tohoto ustanovení v případě, že se budou kompenzační opatření vztahovat
na stávající zdroje. Příslušný KÚ bude administrovat jak vydání nového závazného
stanoviska, tak i změnu povolení provozu u stávajícího zdroje. Ročně lze však očekávat
řádově jednotky takových případů u dotčených KÚ, proto nárůst administrativní zátěže s tím
spojený bude nevýznamný.
Dopad na provozovatele:
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Provozovatel, který bude žádat o umístění nového zdroje (týká se jen zdroje označeného
ve sloupci B přílohy č. 2 návrhu) do oblasti, kde došlo k překročení některého z imisních
limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 až 4 přílohy č. 1 návrhu
nebo je tento imisní limit v lokalitě, kde má být stacionární zdroj provozován, již překročen,
může takový zdroj umístit pouze po realizaci kompenzačního opatření. Tímto opatřením
by měl být kompenzován emisní příspěvek nového zdroje na úroveň znečištění. Kompenzační
opatření musí být navrhována především v místech, kde má mít nový stacionární zdroj vliv
na úroveň znečištění. Pro ukládání kompenzačních opatření bude vypracován metodický
pokyn MŽP.
Dopadem na dotčeného provozovatele bude tedy zpracování návrhu kompenzačního
opatření a jeho finanční zajištění. V závislosti na velikosti zdroje se bude jednat o náklady
v řádu milionů Kč. Kompenzační opatření mohou být různého charakteru, zejména snížení
emisí ze stávajících zdrojů se souhlasem jeho provozovatele v dané lokalitě, výsadba izolační
zeleně, apod. Kompenzační opatření na stávajících zdrojích ukládá KÚ na základě písemného
souhlasu provozovatele tohoto zdroje formou změny povolení provozu. Provozovatelé
stávajících zdrojů budou dotčeni tedy pouze v případě souhlasu s realizací kompenzačního
opatření. Po dobu realizace kompenzačních opatření může být narušena kontinuita provozu
stávajícího zdroje.
Dopad na životní prostředí:
I při umístění nového zdroje by měl být dopad na ŽP spíše neutrální, což není negativum.
Jedná se o opatření, které má zabránit zhoršení úrovně znečištění v problematických
oblastech. V kombinaci s dalšími ustanoveními návrhu nového zákona, která by měla přispět
ke snížení úrovně znečištění v problémových oblastech, lze toto opatření hodnotit jako
pozitivní z hlediska životního prostředí.
Návrh řešení
Dle platné legislativy (varianta 0) není příliš dbáno na úroveň znečištění ovzduší při
umisťování nových zdrojů znečišťujících ovzduší (viz analýza současného stavu). Vzhledem
k této situaci varianta 1 jasně stanovuje pravidla pro umisťování nových zdrojů v oblastech,
kde dochází k překračování imisních limitů s roční dobou průměrování. V těchto oblastech
bude mít varianta 1 negativní dopad na zájemce o umístění nového zdroje, kterým se mohou
zvýšit náklady o tzv. kompenzační opatření. Na druhé straně kompenzační opatření by měla
vyvážit negativní dopady nového zdroje na místní kvalitu ovzduší, proto lze variantu 1
doporučit. Nemělo by docházet ke zhoršení úrovně znečištění, což bude mít pozitivní dopad
na zdraví obyvatel. Problémové mohou být oblasti, kde lze jen stěží kompenzovat. Také
je nutno podotknout, že umisťování nových zdrojů není jen v kompetenci orgánů ochrany
ovzduší, tuto problematiku by měl řešit již strategický územní plán rozvoje města.

§ 11 odst. 2 písm. d) a odst. 8 a 9 a navazující ustanovení § 37 odst. 1, § 38 odst. 4
a přílohy č. 2 a 7
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Cíl – Zajištění správní činnosti při vydávání povolení a stanovisek podle posuzovaného
návrhu nového zákona.
Analýza současného stavu
V současné době jsou povolení a závazná stanoviska vydávána podle § 17 odst. 1 a 2
stávajícího zákona. Náležitosti a věcný obsah povolení nebo závazného stanoviska je upraven
podle § 17 odst. 7, který stanoví, že v případě řízení podle § 17 odst. 1 písm. b) až d) a podle
§ 17 odst. 2 písm. a) až g) a i) obsahuje vydané rozhodnutí zejména popis zdroje a jeho
zařízení, který je předmětem žádosti, včetně uvedení identifikačního čísla zdroje, pod kterým
je veden v registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší podle § 13 odst. 1 stávajícího zákona,
pokud je přiděleno. Dále musí povolení nebo závazné stanovisko obsahovat závazné
podmínky provozování stacionárního zdroje z hlediska ochrany ovzduší, které obsahují
zejména emisní limity znečišťujících látek a další podmínky ochrany ovzduší, opatření
k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a podmínky zajišťující ochranu
životního prostředí. Obsahové náležitosti žádosti o povolení uvádí příloha č. 5 k vyhlášce
č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) návrhu nového zákona vychází
z úrovně znečištění a PZKO a obsahuje závazné podmínky provozování stacionárního zdroje
vyjmenované v posuzovaném ustanovení návrhu. Vydání povolení k provozu je předepsáno
všem stacionárním zdrojům, které jsou vyjmenovány v příloze č. 2 k návrhu nového zákona.
Povolení vydávají místně příslušné krajské úřady, a u zdrojů podléhajících režimu
integrovaného povolení orgány integrované prevence. Společné ustanovení § 37 odst. 1
umožňuje povolovacímu orgánu spojit rozhodování o dvou a více stacionárních zdrojích
v rámci jedné provozovny do společného řízení podle správního řádu.

Vyhodnocení nákladů a přínosů
Obsah povolení provozu (podle § 11 odst. 2 písm. d)) je oproti platnému stavu rozšířen.
Zahrnuje i některé výstupy dnes vydávané na základě samostatných povolení nebo rozhodnutí
(provozní řád, smogové podmínky, spalování odpadu). Povolení provozu dle předloženého
návrhu zahrnuje jak podmínky pro stavbu tak pro provoz stacionárního zdroje a zahrnuje
i podmínky zkušebního provozu. Krajským úřadům se tímto sníží počet vedených správních
řízení. Sníží se tím také administrativní zátěž provozovatelů, proto lze tento nový postup
hodnotit jako pozitivní. Dalším pozitivem je skutečnost, že společné ustanovení § 37 odst. 1
návrhu umožňuje povolovacímu orgánu spojit rozhodování o dvou a více stacionárních
zdrojích v rámci jedné provozovny do společného řízení podle správního řádu může znamenat
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zjednodušení a snížení administrativní náročnosti řízení, může ale být i důvodem k jeho
prodlužování.
Dopad na krajské úřady: Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti krajů.
Změna systému povolování podle nového zákona o ochraně ovzduší a ustanovení
formulujícího návaznost nového zákona na zákon o integrované prevenci (v porovnání
se zákonem stávajícím) si vynutí revize integrovaných povolení i povolení podle zákona
o ochraně ovzduší, což povede k určitému jednorázovému nárůstu administrativních nákladů
u orgánů ochrany ovzduší, orgánů integrované prevence i u provozovatelů zdrojů (zařízení).
Konkrétní dopady na KÚ jsou specifikovány dále v rámci hodnocení dopadů § 37 odst. 2
návrhu nového zákona.
Dopad na provozovatele: Povolení mají být KÚ vydávána všem zdrojům dnešních
kategorií zvláště velkých a velkých zdrojů. V případě středních zdrojů, které mají povinnost
získat povolení (zdroje vyjmenované v příloze č. 2) bude počet menší oproti platnému stavu
o některé spalovací zdroje v počtu stovek až tisíců. Jedná se o spalovací zdroje se jmenovitým
tepelným příkonem od 200 do 300 kW (stávajícím zákonem přísněji regulované zdroje).
Náklady provozovatelů stávajícího, již provozovaného zdroje nebudou vysoké u těch, kteří
již mají u zdroje zpracován provozní řád. Pokud dosud nebyli řád nebo plán povinni
zpracovat, vzniknou jim náklady cca 20 až 40 tis. Kč na jeho zpracování. Upozorňujeme,
že provozní řád zpracovávají pouze zdroje označené ve sloupci C přílohy č. 2 k zákonu.
Dalších cca 7 tis. Kč vynaloží provozovatel na zpracování odborného posudku podle
§ 11 odst. 4 návrhu nového zákona a případně, pokud se bude jednat o povolení provozu
podle § 11 odst. 2 písm. d) a zdroj bude označen ve sloupci A přílohy č. 2 k návrhu, dalších
cca 100 tis. Kč za rozptylovou studii. U některých velkých provozovatelů posuzovaných
podle zákona o ochraně ovzduší může dosáhnout výše nákladů na podání a projednání žádosti
o nové povolení až 0,25 mil. Kč/žádost, v průměru však cca 0,1 mil. Kč; u provozovatelů
posuzovaných podle zákona o integrované prevenci budou náklady stejné nebo vyšší zejména
proto, že obsah žádosti o vydání změny integrovaného povolení je podrobně specifikován
s vyššími nároky. Po nabytí účinnosti nového zákona zůstanou v platnosti povolení podle
platného zákona, pokud budou v souladu i s požadavky zákona nového. Pokud nikoli, musí
každý dotčený provozovatel požádat o změnu povolení s tím, že je mu na základě
přechodného ustanovení § 38 odst. 4 posuzovaného návrhu na podání žádosti k dispozici
přechodné období 2 let od účinnosti zákona. Nicméně při veškerých změnách platných
povolení např. v důsledku zpřísněných nebo nově stanovených podmínek provozu již bude
vydáno povolení podle nového zákona.
Návrh řešení
Realizace varianty 1 je vzhledem k navrhovanému postupu povolování nezbytná.
Je vhodná i z toho důvodu, že se počet povolení vyžadovaných u provozovny snižuje
na jediné (pomineme-li proces umisťování a stavby zdroje), protože je možné spojení
povolovacího řízení pro více zdrojů v rámci téže provozovny. Dojde k adekvátnímu snížení
administrativní zátěže podnikatelů (provozovatelů) a krajských úřadů. Tato varianta zajistí
zohlednění stávající úrovně znečištění při rozhodování orgánů ochrany ovzduší.
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§ 11 odst. 10 Zvláštní povinnosti provozovatele některých spalovacích zdrojů ve výrobě
elektrické energie a související ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) Závazné stanovisko
k umístění stacionárního zdroje. Přechodné ustanovení § 38 odst. 8
Cíl – Zajistit eliminaci vlivu oxidu uhličitého (dále jen „CO2“) na klimatický systém Země
prostřednictvím zachytávání a trvalého ukládání CO2 do vhodné podzemní horninové
struktury (úložiště). Zajištění transpozice významného dílčího ustanovení čl. 33 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání
oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu
a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES)
č. 1013/2006. Uvedený článek 33 směrnice se vztahuje k činnosti provozovatelů spalovacích
zdrojů provozovaných v rámci technologií výroby elektřiny. Po legislativní stránce se jedná
o novelu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.
Analýza současného stavu
V případě ukládání emisí skleníkových plynů do geologických struktur se jedná
o problematiku zcela novou. Proto dosud není upravena národními obecně závaznými
právními předpisy. Poznámka: Dále v textu jsou postupy a technologie ukládání emisí
do podzemních úložišť označovány také jen zkratkou „CCS“. CCS lze rozdělit na tři základní
a relativně samostatné části. První z nich je zachytávání a stlačování emisí CO2 v místě jejich
vzniku – právě tato část je upravována posuzovaným ustanovením. Druhou částí je transport
zachyceného CO2 od spalovacího zdroje k podzemnímu úložišti a třetí částí pak provoz
podzemního úložiště. Druhá a třetí část budou upraveny jinými právními předpisy.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh nového zákona ukládá, aby provozovatelé všech spalovacích zařízení
o jmenovitém elektrickém výkonu nejméně 300 MWel, pro která bylo původní stavební
povolení, nebo pokud stavební řízení neproběhlo, původní povolení k provozu uděleno
po vstupu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES v platnost (tj. po 25.6.2009),
posoudili, v rámci náležitostí žádosti o závazné stanovisko, podle § 11 odst. 2 písm. b) návrhu
zákona, k umístění stavby elektrárny jako zdroje znečišťování ovzduší, zda jsou v místě
zařízení splněny podmínky dostupnosti vhodného úložiště (úložišť) pro ukládání emisí CO2 do
geologických struktur, resp. zda jsou technicky a ekonomicky proveditelná přepravní zařízení
a posléze zde je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízení pro
zachytávání CO2. Pakliže provozovatel závazně prohlásí specifikované podmínky
za zajištěné, a příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚ) jeho závěry schválí (s přihlédnutím
k dalším dostupným informacím zejména o ochraně životního prostředí a lidského zdraví),
bude v diskutovaném závazném stanovisku stanovena podmínka, „na základě které bude
v místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného
pro zachytávání a stlačování“ CO2 postupem podle § 79 nebo § 97 odst. 1 stavebního zákona.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
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Varianta 0 není přijatelná především z důvodu rizika infringementu ze strany orgánů EU
při neprovedení transpozice jmenovaných směrnic.
Vyhodnocení dopadů varianty 1 úzce souvisí se skutečností, že se jedná o stanovení
právního rámce pro část nové technologie CCS, která dosud není na území ČR instalována,
resp. praktikována. V současné době probíhají studie o možnostech geologického ukládání
CO2 na území ČR. Uplatnění této technologie CCS v budoucnu bude záviset především
na její ekonomické efektivnosti v souvislosti s vývojem cen povolenek za vypouštění emisí
CO2 do ovzduší v rámci třetího obchodovacího období systému EU ETS. Toto třetí období
začínající rokem 2013 bude směřovat k přechodu na aukční obchodování. Množství
povolenek přidělovaných v rámci celé EU zdarma bude lineárně klesat. Pro ČR i některé
ostatní státy však byla vyjednána výjimka pro sektory elektroenergetiky a teplárenství.
Elektrárny budou od roku 2013 nakupovat v aukcích 30 – 40 % povolenek, jejichž procento
se bude lineárně navyšovat až na 100 % v roce 2020. Teplárny budou nakupovat v aukcích
zpočátku 20 % a v roce 2020 cca 70 % dle benchmarkerů pro ŽP. Proto využití technologie
CCS, jako ekonomicky přijatelné v podmínkách ČR, lze reálně očekávat až po roce 2020.
Poznámka: Na území EU dosud neexistuje zařízení CCS, které by uspokojivě
korespondovalo s parametry vyplývajícími z transponované směrnice EP a Rady. Odborníci
předpokládají, že takové zařízení nebude v rámci EU v provozu před r. 2015.
EK je rozhodnuta první pilotní zařízení na svém území výrazným způsobem dotačně podpořit,
avšak pouze v rozsahu 12 takovýchto projektů v rámci celé Evropy.
Dopad na státní správu: Předmětné ustanovení nemá dopad na státní rozpočet ani jiné
veřejné rozpočty. Dotčeny budou povolovací orgány ochrany ovzduší, kterými jsou stanoveny
KÚ. Ty budou zajišťovat plnění tohoto ustanovení a vyhodnocovat žádost o vydání
závazného stanoviska. V případě, že budou splněny podmínky uvedené v tomto ustanovení,
stanoví v závazném stanovisku podmínku, na základě které bude v místě stacionárního zdroje
vyhrazen vhodný prostor pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování oxidu
uhličitého. Orgán ochrany ovzduší v dohodě s orgánem územního plánování nebo
stavebním úřadem následně zajistí, aby byl tento vhodný prostor vyhrazen a to postupem
podle předmětného ustanovení stavebního zákona. Toto opatření může nabýt formu stavební
uzávěry dotčené lokality. Četnost zde popisovaného řízení před jmenovanými orgány bude
velmi nízká.
Dopad na provozovatele spalovacích zdrojů: Přímo dotčeni novou právní úpravou
budou od nabytí účinnosti nového zákona žadatelé o umístění stavby spalovacího
stacionárního zdroje při elektrárně o jmenovitém elektrickém výkonu nejméně 300 MWel,
kteří budou povinni posoudit, zda jsou pro ně dostupná vhodná úložiště CO2, zda je technicky
a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení, a zda je technicky a ekonomicky
proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro zachytávání CO2. Toto posouzení podmínek
předkládá provozovatel místně příslušnému KÚ spolu se žádostí o vydání závazného
stanoviska k umístění stavby. Jsou-li podmínky splněny, KÚ stanoví v závazném stanovisku
podmínku, na základě které bude v místě stacionárního zdroje vyhrazen vhodný prostor
pro umístění zařízení nezbytného pro zachytávání a stlačování CO2. Do roku 2020 však v ČR
nelze očekávat splnění těchto podmínek a i potom bude takových případů velmi málo.
Posouzení podmínek se bude vztahovat i na dotčené provozovatele zvláště velkých
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stacionárních zdrojů o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MWel a výše,
pro která bylo vydáno stavební povolení, nebo pokud stavební řízení neproběhlo, původní
povolení provozu od 25. června 2009 do nabytí účinnosti nového zákona. Tato povinnost
se bude vztahovat na nově umisťované zdroje případně na zdroje rekonstruované vyžadující
nové stavební povolení. V následujících letech se uvažuje o zahájení výstavby cca sedmi
nových paroplynových elektráren na území ČR, které tyto parametry pravděpodobně budou
splňovat. Dále mají být realizovány zásadní rekonstrukce a přestavby u většího počtu
stávajících elektráren. V případě dostupného úložiště se náklady spojené s posouzením
(projektant) mohou pohybovat v rozmezí 100 - 200 tis. Kč na jeden subjekt. Pokud budou
v budoucnu v některých případech podmínky splněny, bude muset provozovatel počítat
při umístění stavby zdroje s vyhrazením místa pro zachytávání.
Vlastní realizace technologie CCS bude však na samotném rozhodnutí provozovatele
– ani směrnice EP a Rady, ani posuzovaný návrh zákona explicitně neukládají povinnost
provozovatele technologii CCS instalovat. Investiční náklady realizace technologie CCS nelze
předem přesně kvantifikovat, pouze odhadovat. Bude se jednat především o významný
jednorázový investiční náklad na pořízení a instalaci zařízení na zachytávání a stlačování
CO2. Náklady na zachytávání dnes činí cca 25 – 60 EUR na tunu zachyceného CO2 (zdroj
CO2NET2 leták, 2005). Dále každoroční provozní náklady na spotřebu energie při
zachytávání CO2 ve výši cca 1,5 Kč/kWh, a každoroční průběžné platby poskytnuté jiné
organizaci za přepravu a trvalé uložení příslušného množství emisí CO2. Provozovatel bude
dále povinen zažádat o posouzení vlivu odlučovacího zařízení na ŽP podle zákona
č. 100/2001 Sb., s náklady cca 300 tis. Kč a o změnu integrovaného povolení. Dále budou
dotčení provozovatelé podle novely zákona č. 695/2004 Sb., povinni zjišťovat a vykazovat
množství emisí CO2 uložených případně uvolněných v rámci zachytávání. Určitou
kompenzací bude úspora povolenek za vypouštění CO2 do ovzduší. Současná cena povolenky
se pohybuje v rozmezí 12 – 15 EUR za vypuštění 1 t emisí CO2. Producenti zachyceného CO2
mají právo přístupu k existujícím přepravním sítím a k úložišti za podmínek stanovených
v § 14a novely zákona č. 695/2004 Sb., v současné době připravované. Provozovatelé
stacionárních spalovacích zdrojů při elektrárnách o jmenovitém elektrickém výkonu nižším
než 300 MWel, nebo i zdrojů jiných technologií, mohou využít geologických úložišť na bázi
dobrovolnosti, pokud jejich záměry budou shledány v souladu se zájmy ochrany ŽP a dalšími.
Návrh řešení
Varianta 1 vychází z transpozice směrnice 2009/31/ES ze dne 23.4.2009 o geologickém
ukládání oxidu uhličitého a vzhledem k pozitivnímu příspěvku k řešení problémů
souvisejících se změnou klimatu ji lze doporučit.

§ 13 Změna a zánik povolení provozu a související ustanovení § 12 odst. 7 o době
platnosti povolení
Cíl – Nastavení podmínek změny povolení provozu.
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Analýza současného stavu
Dle současné právní úpravy lze emisní limity nově stanovit pouze podle § 9 odst. 4
stávajícího zákona, dále pak i podle § 17 odst. 2 písm. f). U zdrojů, u kterých je povolení
podle § 17 stávajícího zákona nahrazeno postupem při vydávání integrovaného povolení
podle zákona o integrované prevenci, může emisní limit zpřísnit orgán integrované prevence.
Povolení nebo závazné stanovisko podle § 17 odst. 1 písm. b) až d) a § 17 odst. 2 písm. c), d),
e), f), h) a i) stávajícího zákona může být vydáno na dobu časově omezenou.
Výjimkou byla povolení k provozování spalovny odpadu a spoluspalovacího zařízení,
která se vydávala v období od 1.6.2002 do 17.7.2009 nejdéle na dobu 5 let.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Odpovídá předloženému návrhu. U stacionárních zdrojů, u kterých byl
při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 návrhu identifikován
významný příspěvek k překročení imisního limitu, krajský úřad zahájí správní řízení o změně
povolení k provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. d) za účelem zpřísnění nebo
stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu
nebo emisních stropů. KÚ změní jím vydané povolení pokud došlo ke změně podmínek
rozhodných pro vydání povolení nebo pokud se u předmětného stacionárního zdroje ukládá
kompenzační opatření. Povolení provozu stacionárního zdroje může KÚ vydat na dobu
časově omezenou. Má-li být ve stacionárním zdroji o tepelně zpracován odpad, lze povolení
provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a KÚ toto povolení a jeho případné změny zašle bez
zbytečného odkladu ministerstvu na vědomí.

Vyhodnocení nákladů a přínosů
U zdrojů identifikovaných v PZKO KÚ podle § 13 zahájí správní řízení za účelem
zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů případně zpřísnění nebo
stanovení doplňujících technických podmínek provozu či stanovení emisního stropu.
Zpřísnění podmínek pak může znamenat zvýšení provozních nákladů provozovatelů
či potřebu investic k modernizaci zdroje za účelem snížení jeho emisí. Přitom KÚ zváží,
zda je zpřísnění provozních podmínek technicky dosažitelné a zároveň by měly přihlížet
k přínosům a nákladům, které toto stanovení vyvolá. Na závěr je nutno podotknout, že zdroje
zahrnuté v PZKO mohou být stanovením přísnějších podmínek znevýhodněné oproti
zdrojům, které nepodléhají této regulaci. Tento negativní dopad na dotčené provozovatele
by však měl být vyvážen zlepšením kvality ovzduší a zlepšením životní pohody obyvatel
v místě a snížením zátěže životního prostředí emisemi znečišťujících látek. Negativní dopad
nelze blíže kvantifikovat především vzhledem k velmi individuálnímu charakteru regulačních
opatření a zároveň není předem znám výčet dotčených zdrojů. Ještě méně časté budou případy
ukládání kompenzačních opatření podle § 11 odst. 5 až 7 předmětného návrhu zákona.
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Pro spalovny odpadu (resp. stacionární zdroje, ve kterých má být tepelně zpracováván
odpad) vzniká v důsledku uplatnění posuzovaných ustanovení pozitivní dopad
na provozovatele, protože na rozdíl od stávajícího zákona, který de facto předepisoval
povinný přezkum platných povolení na každých 5 let, se podle posuzovaného návrhu nového
zákona může povolení vydat až na dobu 25 let. Pokud však spalovna podléhá ustanovením
zákona o integrované prevenci, vztahuje se na její povolení pravidelný přezkum
(integrovaného) povolení podle jmenovaného zákona (minimálně jednou za 8 let).
Návrh řešení
Změny navržené ve variantě 1 přinesou určité zpřísnění provozních podmínek u zdrojů,
které mají významný příspěvek ke kvalitě ovzduší v místě, kde jsou překračovány imisní
limity. Tento negativní dopad na dotčené provozovatele by však měl být vyvážen zlepšením
kvality ovzduší, zlepšením životní pohody obyvatel v místě a snížením zátěže životního
prostředí emisemi znečišťujících látek. Tento flexibilní nástroj, který může uplatnit orgán
ochrany ovzduší ke zlepšení kvality ovzduší, považujeme za pozitivní a doporučujeme
k realizaci variantu 1.

§ 14 Nízkoemisní zóny
Cíl – Umožnit obcím, na jejichž území dochází k překračování některého z imisních limitů,
přispět ke zlepšení kvality ovzduší regulací dopravy v jejich místní působnosti. Stimulovat
majitele starších vozidel s častější zajížďkou do center měst k jejich obměně za modernější
s lepší emisní kategorií.
Analýza současného stavu
Stávající zákon připouští omezení provozu motorových vozidel v obcích pouze
za smogových situací při překročení zvláštních imisních limitů. Pro případy překročení
základních imisních limitů obdobná opatření nestanoví, pouze jejich možnost připouští
a doporučuje v osnovách programů snižování emisí a programů zlepšování kvality ovzduší.
Této možnosti závisející na konsensu zastupitelstev a občanů však využilo pouze malé
procento z celkového počtu obcí.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo pokud došlo
k překročení některého z imisních limitů uvedených v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 návrhu
zákona, může obec na svém území, nebo jeho části, stanovit nařízením zónu s omezením
provozu motorových silničních vozidel (dále jen „nízkoemisní zóna“). Obec v nařízení
vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají povolen vjezd do této
zóny. Obec může stanovit zvláštní podmínky provozu nízkoemisní zóny pro případy vzniku
smogové situace. Za smogových situací budou objízdné úseky dálnic a silnic pro provoz
motorových vozidel v příměstských oblastech osvobozeny od výběru mýtného.
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Vyhodnocení nákladů a přínosů
Dopad na státní správu: Možnost stanovení nízkoemisní zóny nemá dopad na státní
rozpočet. Stanovení nízkoemisní zóny bude plně v kompetenci obce, která také ponese
náklady na její realizaci. Obce vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech
místních komunikací, obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. třídy, kraje pak
ve věcech silnic I. třídy a Ministerstvo dopravy ve věcech dálnic a rychlostních silnic.
Příslušná obec pravděpodobně ponese náklady na vymezení nízkoemisní zóny příslušnými
dopravními značkami. Pro tyto účely lze využít svislou dopravní značku zóny typu IP 25,
na které by byl zákaz vjezdu (B1) a dole text „mimo vozidla označená“ a symboly emisních
kategorií s povoleným vjezdem do zóny. Pořizovací cena svislé dopravní značky zóny
s ukotvením je přibližně 5 000 až 6 000 Kč. Policii ČR v případě realizací nízkoemisních zón
přibudou nové kompetence spojené se zajištěním kontrol plnění, přičemž se bude jednat
o dopravní přestupek porušení zákazu vjezdu. Určité investiční náklady MŽP budou spojené
s vytištěním emisních plaket a jejich distribucí. Plakety budou poskytovány za úplatu,
aby se pokryly jejich výrobní náklady. Ministerstvo může vydáním a distribucí emisních
plaket pověřit jinou osobu. Při stanovování emisních kategorií vozidel lze využít např. Euro
normy. Osobní vozidla jsou v ČR označována Euro normou postupně od roku 1993. Tento
způsob značení funguje např. v Německu. Cena plaket bude vydána nařízením vlády, stejně
jako postupy jejich distribuce. Zpracovatel návrhu předpokládá cenu režijní s malou obchodní
přirážkou (celkem maximálně v řádu desetikorun).
Dopad na soukromý a veřejný sektor: Příslušné omezení dopravy se dotkne široké
veřejnosti, kdy trvale vyloučeni z provozu motorového silničního vozidla v konkrétní
nízkoemisní zóně mohou být majitelé starších vozidel s horší emisní kategorií. Míra
pozitivního dopadu pro obyvatele ve smyslu snížení znečištění ovzduší a snížení hlučnosti
z dopravy v centru měst bude záviset na přísnosti omezení vjezdu do konkrétní nízkoemisní
zóny. Vyjma ZCHÚ a lázeňských měst se případné využití nízkoemisní zóny očekává
ve velkých městech, kde dochází k překračování imisních limitů a pokud lze zajistit objízdné
dopravní spojení po silnici stejné nebo vyšší třídy.
Dopad na životní prostředí: Výhodou varianty 1 je předpoklad nesporného pozitivního
vlivu na kvalitu ovzduší v nízkoemisních zónách obcí a aglomerací a snížení expozice
obyvatelstva znečišťujícím látkám. Provoz dopravy způsobuje vícero negativních účinků
jako produkci emisí do ovzduší (především NOX, CO, CO2, prachové částice, benzen),
ale i znečištění vody a půdy. V současné době tvoří emise z dopravy významný podíl
na celkových národních emisích. Podíl emisí prašných částic z dopravy společně s otěry
pneumatik a sekundárním znečištěním činil v roce 2007 předběžně 34 %. Podíl dopravy
na emisích CO činil 41 % a na emisích NOx 33 % (zdroj Zpráva o životním prostředí za rok
2007).
Veškeré náklady a míru dopadů nelze přesněji kvantifikovat, protože bude záležet na tom,
kolik obcí předmětného ustanovení využije. Nákladovost opatření bude značně rozdílná podle
velikosti obce. Lze očekávat, že využití tohoto opatření bude možné a účelné především
pro větší města, kde dochází k trvalému překračování imisních limitů (především pro PM10
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či PM2,5), kde je možné zajistit průjezd obcí po objízdné trase bez omezení, a kde se doprava
významně podílí na kvalitě ovzduší v centru města.

Návrh řešení
Realizace varianty 1 v obcích může značně omezit majitele vozidel horších emisních
kategorií (především starší vozidla), na které by se omezení osobní dopravy vztahovala.
Nízkoemisní zóny by se však prakticky měly týkat pouze velkých měst, která mají zajištěnou
obslužnost městskou hromadnou dopravou. Na druhé straně by uplatnění nízkoemisních zón
přineslo zlepšení kvality ovzduší v dopravně zatížených lokalitách obce odpovídající omezení
dopravy, které by obec nastavila. Sníží se také rizika pro zdraví obyvatel. Vedlejším
pozitivním efektem bude stimulace řidičů k omlazení vozového parku. I přes identifikované
náklady lze variantu 1 doporučit. Míru dopadů nelze blíže kvantifikovat, bude záležet
především na nařízení vlády, které stanoví mimo jiné způsob zařazování vozidel do emisních
kategorií, a na obcích do jaké míry toto ustanovení využijí a aplikují v jejich místní
působnosti.

§ 15 Poplatek za znečišťování (a navazující přílohy č. 2 a 9 a přechodná ustanovení
§ 38 odst. 10)
Cíl – Stanovit výši sazeb, způsob vyměřování, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťování
ovzduší. Zajistit, aby příjmy z poplatků byly alokovány co nejefektivněji. Zohlednit a zajistit
propojenost nastavení poplatků s ostatními ekonomickými nástroji. Jedním z konkrétních cílů
je, aby došlo k náhradě zastaralých nevyhovujících zařízení, a aby provozovatelé usilovali
o snížení emisí tam, kde je to možné. Přispět k efektivnímu plnění cílů, které MŽP vytyčilo
v oblasti ochrany ovzduší či k cílům, k nimž je ČR vázána mezinárodními závazky
(např. národní emisní stropy, nové emisní limity, které stanovuje připravovaná směrnice
o průmyslových emisích).
Analýza současného stavu
Stávající zákon (§ 19 a následující) podrobně upravuje zpoplatňování emisí ze zdrojů
znečišťování ovzduší. Poplatková agenda je rozdělena podle kategorií zdrojů do tří skupin.
Jako správci poplatků na jednotlivých stupních jsou stanoveny orgány krajů, obcí s rozšířenou
působností a obcí. Poplatky vybírají a vymáhají orgány celní služby, u malých zdrojů
pak obecní úřady. Příjemcem poplatků za emise zvláště velkých, velkých a středních zdrojů
je stát (SFŽP). U malých zdrojů jsou to obce, přičemž příjmy musí být využity na ochranu
ŽP. Sazby poplatků nebyly upraveny od jejich zavedení v roce 1991. Poplatky, jejichž výše
nedosahuje 500 Kč, se nevyměří.
Vývoj a podíl emisí jednotlivých látek na celkovém znečišťování ovzduší a zdravotní
rizika, která tyto látky představují jsou podrobně popsány v úvodní kapitole „Charakteristika
současného stavu kvality ovzduší v ČR“. Tabulka č. 1 uvádí vývoj celkových národních emisí
nejvýznamnějších znečišťujících látek za období r. 2000 – 2009.
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V rámci přípravy návrhu nového zákona byla externě zpracována analytická studie
„Dopad změn environmentálních poplatků na ekonomiku podniků: 2006 vs. 2010“
(UJEP ve spolupráci s ČSÚ, Ústí nad Labem, 2008) (dále jen „analýza UJEP“). V analýze
byl u vybraného vzorku podniků kvantifikován podíl současně platných poplatků (rok 2006)
a podíl nově navrhovaných sazeb poplatků v roce 2010 na třech ekonomických ukazatelích:
tržby celkem, výkonová spotřeba a přidaná účetní hodnota. Analytickým vzorkem bylo 1 719
podniků (největší znečišťovatelé). Analýza kvantifikovala dopady při navýšení sazeb
poplatků v roce 2010: TZL 29 400 Kč/t, SO2 7 000 Kč/t, NOx 13 300 Kč/t.
V rámci projektu VaV MŽP SPII4I1/52/07 „Modelování dopadů environmentální daňové
reformy: II. etapa EDR“ byl rozvinut postup pro propočet administrativních nákladů státní
správy a vyvolaných nákladů na straně podniků spojených s výběrem poplatků. Bylo zjištěno,
že výše těchto nákladů pro střední zdroje znečištění převyšuje dosavadní výnosy z těchto
poplatků.
Závěry analýzy:
Výsledky analýzy ukazují, že současné sazby poplatků nepůsobí na analyzované podniky
motivačně.


Podíl poplatků na tržbách se pohyboval v roce 2006 u téměř 100 % respondentů
do 0,5 %, v roce 2010 by 97 % zůstalo na podílu do 1 % a pouze u necelých 3 %
by se podíl pohyboval v rozmezí do 5 %.



Podíl poplatků na výkonové spotřebě se v roce 2006 pohyboval v průměru na hodnotě
0,02 % a u téměř 100 % respondentů se podíl pohyboval do 1 %, v roce 2010 by u 4 %
došlo ke zvýšení do vyšších procentních pásem.

Z analýzy vyplynulo, že největšími plátci poplatků (68 % z celkového objemu) jsou
subjekty z odvětví, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepelné energie a ‚výroba základních
kovů a hutních výrobků‛. V roce 2010 by výrazněji vzrostl podíl prvně jmenovaného odvětví
a naopak klesl podíl odvětví výroby základních kovů. U ostatních odvětví jako celku
by k žádným dramatickým změnám nemělo dojít.
V r. 2006 celkem 21 podniků (což je necelé 1,5 % celkového souboru s 1 719 podniky)
platilo kumulativně 80 % poplatků. V r. 2010 by situace podle studie měla být obdobná.

Tabulka č. 5: Vývoj poplatků za znečišťování ovzduší v letech 2002 až 2006 za zvláště
velké a velké zdroje
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Znečišťující
látka

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

NH3

Rok
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006

Emise zvláště
vel. a velkých /
středních zdrojů
(kt/rok)1)
13,3/4,7
12,5/5,1
13,1/5,0
183,8/6,3
184,2/4,9
181,9/3,9
145,1/6,1
139,2/4,2
141,4/3,7
170,1/6,4
150,0/6,0
160,2/4,7
20,2/4,3
18,9/4,1
18,2/3,1
16,1/12,0
15,9/14,3
16,3/10,8

Množství
zpoplatněných emisí
(t)
14 298
11 434
17 460
25 722
53 247
194 436
174 563
181 681
219 400
197 961
147 297
132 000
141 150
188 930
143 665
151 263
151 452
150 526
59 520
113 692
8 047
8 882
18 907
15 966
3 265
2 572
5 605
10 365

Platné sazby
(Kč/t)

3 000

1 000

800

600

2 000

1 000

Předepsané
poplatky
(tis. Kč)
42 984
34 302
52 380
77 166
159 741
194 436
176 563
181 681
219 400
197 961
117 838
105 600
112 920
151 144
114 932
90 758
90 871
90 316
35 712
68 215
16 094
17 764
37 814
31 932
3 265
2 572
5 605
10 365

Zdroj Statistická ročenka ŽP, 2007
1)
Zdroj dat ve sloupci Zprávy o životním prostředí za příslušný rok

Tabulka č. 6: Poplatky za znečišťování ovzduší za zvláště velké, velké a střední zdroje,
vyměřené v roce 2007 podle množství zpoplatněných látek emitovaných v roce 2006
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Celkem: TZL, SO2, NOx, CO,
VOC
Množství
Úhrn poplatků
zpoplat.
předepsaných
emisí
(v tis. Kč)
(t / rok)

Ostatní hlavní zpoplatněné
látky a látky třídy I, II
Množství
Úhrn poplatků
zpoplat.
předepsaných
emisí
(v tis. Kč)
(t / rok)

Kategorie zdroje
(podle platné
legislativy)

Počet
zpoplat.
zdrojů

Zvláště velké,
a velké zdroje

7 129

524 531

459 990

13 245

14 410

Střední zdroje

32 368

24 387

32 338

90,5

502

Celkem (v tis. Kč)

-

556 869

492 328

13 335,5

14 911,7

Zdroj Statistická ročenka ŽP, 2007

Podíl poplatků za emise hlavních znečišťujících látek k emisím ostatních zpoplatněných
látek.
(Podíl poplatků jednotlivých znečišťujících látek z celkové sumy všech zpoplatněných
znečišťujících látek za zvláště velké, velké a střední zdroje v roce 2007)


příjmy za zpoplatněné emise TZL, SO2, NOx, CO, VOC tvoří 97 %



příjmy za ostatní zpoplatněné znečišťující látky tvoří 3%

Příjmy z poplatků podle kategorie zdrojů v roce 2007


zvláště velké a velké zdroje generovaly 93 %



střední zdroje generovaly 7 %

Tabulka č. 7: Příjmy SFŽP z poplatků za znečišťování ovzduší v období 2005 – 2009
Rok
(k 31.12.)

Příjmy SFŽP z poplatků

Příjmy SFŽP složka ovzduší celkem 1)

(v mil Kč)

(v mil Kč)

2005

499,8

718,8

2006

473,9

668,0

2007

514,4

679,8

2008

542,7

-

2009

365

-

1)

Položka „příjmy SFŽP složka ovzduší celkem“ zahrnuje poplatky za znečišťování ovzduší, pokuty, úroky
z půjček, splátky půjček (112 mil.), postih za neoprávněné používání prostředků fondu, vratky dotace a vratky
půjček za roky předchozí.
Zdroj Zpráva o činnosti SFŽP ČR za příslušný rok, (Příloha č.1)

Varianty
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Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Sazby poplatků (viz tab. č. 8) jsou stanoveny na základě měrných nákladů
na odstranění dopadů emisí 4 zpoplatněných znečišťujících látek na ŽP. Stanovené poplatky
mají motivační efekt, jejich výše by měla vést provozovatele k provádění investic a dalších
opatření za účelem snížení emisí. Konečné sazby poplatků pro r. 2021 jsou převzaty z analýzy
provedené experty VŠE a IEEP („Návrh vhodného mixu poplatků a odpisové politiky“, IEEP,
VŠE Praha, Kolektiv autorů, 2009). Jedná se cca o 30-ti násobné navýšení současných sazeb
poplatků. Zpoplatněny jsou pouze 4 hlavní znečišťující látky. Správa poplatků odpovídá
návrhu zákona. Poplatek bude automaticky předběžně vyměřen prostřednictvím
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (dále jen „ISPOP“).
Procedurálně je shodná s variantou 2, včetně rozdělení na dvě období – na léta 2012 – 2016,
a na období od roku 2017 dále. Provozovatel je povinen oznámit výši poplatku správci
poplatku prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (podle
zákona č. 25/2008 Sb.). Správcem poplatku je stanoven místně příslušný krajský úřad, který
po prověření správnosti údajů vykázaných provozovatelem do ISPOP vydává rozhodnutí
o poplatku. Poplatky vybírají a vymáhají celní úřady. Správa poplatku je podrobněji popsána
v rámci vymezení následující varianty 2. Jsou zpoplatňovány zdroje vyjmenované v příloze
č. 2 návrhu.
Výnos z těchto poplatků je do roku 2016 příjmem SFŽP a od roku 2017 přísluší SFŽP 75 %
výnosu a 25 % přísluší KÚ, na jehož území se zdroj nachází.
Varianta 2 - Odpovídá posuzovanému návrhu nového zákona. Výše sazeb poplatků
je uvedena v tab. č. 8. I zde jsou zpoplatněny pouze 4 hlavní znečišťující látky. Sazby
poplatků jsou pouze mírně poupraveny ve srovnání se sazbami stávajícími, jsou uvedeny
v příloze č. 9 posuzovaného návrhu nového zákona a do r. 2016 včetně se jedná o stálé
hodnoty. Od r. 2017 budou po jednotlivých letech zvyšovány až do r. 2021 až na 3,5 násobek
sazeb původních. Počínaje r. 2022 budou sazby skokově zvýšeny na 7 násobek sazeb
původních, tj. na 2 násobek sazeb r. 2021. Poté již zůstanou konstantními. Provozovatel
je povinen oznámit výši poplatku správci poplatku prostřednictvím integrovaného systému
ohlašovacích povinností v oblasti ŽP (podle zákona č. 25/2008 Sb.). Správa poplatku
je dělená: Správcem poplatku, resp. správcem daně ve smyslu zákona č. 337/1997 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je pro fázi vyměřování stanoven
místně příslušný krajský úřad, pro fáze vybírání a vymáhání pak místně příslušný celní úřad.
Zpoplatněny jsou zdroje vyjmenované v příloze č. 2 návrhu. Výnos z poplatků je do roku
2016 příjmem SFŽP a od roku 2017 přísluší SFŽP 75 % výnosu a 25 % přísluší KÚ, na jehož
území se zdroj, resp. provozovna nachází. Ve vztahu k provozovatelům stacionárních zdrojů
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu je posuzovaným návrhem zavedeno vstřícné
opatření v podobě podstatného snížení sazeb poplatků v případě, že provozovatel u zdroje
provede rekonstrukci či modernizaci, v jejímž důsledku dojde ke snížení ročních emisí
zpoplatněných látek. Opatření je formulováno v § 15 odst. 6 návrhu a je posouzeno
samostatně (viz dále).
Varianta 3 – Sazby poplatků jsou navýšeny o inflační položku odpovídající období od roku
1991 – 2010, tzn., že se jedná o 2,5 násobné navýšení. Zpoplatněny jsou pouze 4 hlavní
znečišťující látky. Správa poplatků odpovídá posuzovanému návrhu zákona (viz varianta 2).
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Poplatek bude automaticky vyměřen prostřednictvím systému ISPOP. Zpoplatněny jsou
zdroje vyjmenované v příloze č. 2 návrhu. Poplatek vybírá a vymáhá celní úřad. Výnos
z poplatků je do roku 2016 příjmem SFŽP a od roku 2017 přísluší SFŽP 75 % výnosu a 25 %
přísluší KÚ, na jehož území se zdroj nachází. Varianta 3 by mohla být rozšířena
i o případnou pravidelnou valorizaci sazeb poplatků v letech 2011 až 2021 o podíl inflace.

Tabulka č. 8: Návrh navýšení sazeb zpoplatněných látek (Kč/t) podle variant 1 - 3.

Znečišťujíc
í látka

Varianta
0 platné
sazby
(Kč/t)
3 000
1 000
800
2 000

TZL
SO2
Nox
VOC

Varianta 1
Sazby od
r. 2012
(Kč/t)
4 200
1 400
1 200
2 800

Varianta 2
(návrh zákona)

Sazby r.
2021
(Kč/t)
97 000
16 000
32 000
97 000

Sazby r. 2012 2016 (Kč/t)

Sazby r. 2021
(Kč/t)

4 200
1 350
1 100
2 700

14 700
4 900
3 900
9 800

Varianta 3
(Kč/t)
7 500
2 500
2 000
5 000

Tabulka č. 9: Projekce ročních emisí použité pro výpočet předpokládané roční výše
poplatků v r. 2012, resp. 2021 (viz následující tabulka č. 10).
Projektované emise zdrojů REZZO 1 (t/tok)

Znečišťující látka

2012 - 2015
12 058,7
181 056,9
139 524,8
18 940,6

TZL
SO2
NOx
VOC

2016
11 200
148 400
100 200
18 500

2019
10 300
83 600
70 800
18 500

2020
10 000
62 000
61 000
18 500

2021
≤ 10 000
≤ 62 000
≤ 61 000
≤ 18 500

Zdroje dat: ČHMÚ – odd. REZZO, MŽP – OEN

Tabulka č. 10: Výnos z poplatků mil Kč (v letech 2012 až 2016 a v roce 2021) při
aplikaci sazeb podle jednotlivých variant.
Poplatky za kalendářní rok (mil. Kč)
Znečišťují
cí látka
TZL
SO2
NOx
VOC
Poplatky
celkem

Varianta 1
r. 2012 2016
51
253
167
53
524

Varianta 2

Varianta 3

r. 2021

r. 2012

r. 2021*

r. 2010

r. 2021

970
992
1 952
1 795

51
244
153
51

147
304
238
181

80
453
279
95

75
155
122
93

5 709

499

870

907

445
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Vysvětlivka: *Konečné sazby u varianty 2 předepsány až na r. 2022 a jsou dvojnásobkem sazeb r. 2021.
so

Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 0 - Současný systém zpoplatnění zdrojů znečišťování není dostatečně efektivní,
nestimuluje dostatečně provozovatele ke snižování emisí znečišťujících látek případně
k zavádění nových nízkoemisních zařízení šetrnějších k ŽP. Současná výše sazeb za tunu
zpoplatněné látky neodpovídá nákladům na odstranění následků emise stejného množství téže
látky do ŽP. Také je nutno podotknout, že sazby poplatků nebyly valorizovány od jejich
zavedení v roce 1991. Z těchto důvodů plyne potřeba úpravy stávajících sazeb poplatků,
jejich několikanásobná valorizace, případně revize seznamu zpoplatněných znečišťujících
látek. Aplikaci varianty 0 proto nelze doporučit.
Dopady varianty 1 - hodnocení:
Dopady na státní sektor: Vedlejší funkcí poplatků je generování příjmů státních
a veřejných rozpočtů a jejich následné využití pro ochranu ŽP. Alokace výnosů poplatků
je u varianty 1 v prvním zpoplatňovacím období let 2010 – 2016 směrována pouze na SFŽP.
Pro období po r. 2016 je výnos poplatků alokován ze 75 % na SFŽP a z 25 % na územně
příslušný KÚ. Po roce 2016 dojde k výraznému navýšení příjmů SFŽP a krajů. Tato i všechny
dále hodnocené varianty zrušují oproti platné legislativě zpoplatnění znečišťujících látek CO,
těžkých kovů, PAU, NH3, a všech polutantů I. a II. třídy tzv. ostatních zpoplatněných látek
(viz příloha č. 1 stávajícího zákona). Jejich emise by nadále měly být regulovány pouze
legislativními a administrativními nástroji. Ztráta těchto dosud zpoplatněných látek by činila
v roce 2006 cca 139 mil. Kč (hlavní podíl ztráty způsobuje nezpoplatnění emisí CO). Zároveň
je posunuta spodní hranice výběru poplatků z 500 Kč na 5 000 Kč, důvodem bylo zohlednění
transakčních nákladů na výběr poplatků. Tím pádem dojde k významné redukci
zpoplatněných středních zdrojů v prvních letech po nabytí účinnosti nového zákona. Spodní
hranice výběru poplatků je natolik vysoká, že v období let 2010 až 2016 lze očekávat
zpoplatnění maximálně u cca 1 500 zdrojů.
Ke zvýšení výnosů v letech 2012 – 2016 plynoucího z navržené úpravy sazeb u TZL, SO2,
NOx a VOC v případě varianty 1 nedojde. Vybraných cca 500 mil. Kč bude příjmem SFŽP.
Celkovým efektem výnosu pro rok 2020 dle návrhu zpoplatnění emisí bude dosažení příjmů
cca 5,7 mld. Kč (z toho cca 4.3 mld. Kč by náleželo SFŽP a 1,4 mld. Kč krajům).
Vybírání a vymáhání poplatků budou provádět celní úřady. Oproti současným
transakčním nákladům dojde k úměrnému snížení zátěže v důsledku redukce počtu
zpoplatněných látek (ze 20 znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin na pouhé 4),
což povede ke zjednodušení celého systému zpoplatňování a přinese zvýšení jeho
ekonomické efektivnosti.
Po r. 2016 dojde u varianty 1 k výraznému navýšení rozpočtů krajů, protože podstatná
část (25 %) z celkového výnosu poplatků za zvláště velké, velké a střední zdroje by byla
alokována jako příjem KÚ. Tyto příjmy jsou účelově určeny (viz § 15 odst. 14) na
141

financování opatření v oblasti ochrany ŽP. V důsledku navržené úrovně sazeb se jedná o
poměrně vysoké částky. KÚ budou nadále správci poplatků u zvláště velkých, velkých a
středních zdrojů (v celkovém počtu cca 32 000) pro fázi vyměřování poplatků. Z procesu
zpoplatňování hlavní množiny tzv. středních zdrojů vypadávají oproti stávajícímu stavu
orgány obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). (Na tomto místě podotýkáme, že
stávající kategorie zdrojů jsou návrhem nového zákona zrušeny, a že dnešní množina
zpoplatněných zvláště velkých, velkých a středních zdrojů bude odpovídat zdrojům
jmenovaným v příloze č. 2 návrhu nového zákona).
V prvních letech zpoplatnění cca do roku 2016 bude administrativní zátěž s tím spojená
zanedbatelná, protože poplatky nižší než 5 000 Kč/provozovnu se nevyměří. V následujících
letech bude agenda narůstat v důsledku nárůstu sazeb. Na druhou stranu od roku 2010 funguje
nový a efektivnější ohlašovací systém ISPOP a rozsah zpoplatněných látek
je výrazně zredukován, čímž se sníží administrativní zátěž KÚ. KÚ nebudou v souvislosti
s přípravou rozhodnutí o poplatku nuceny ověřovat celý rozsah dosud zpoplatňovaných látek
(cca 20 položek), nýbrž pouze 4. Administrativní zátěž KÚ plynoucí z předmětného
ustanovení by měla být v prvních letech obdobná se současným stavem a cca od roku 2016
bude narůstat v důsledku zvyšování sazeb poplatků. Po tomto roce budou mít však mít kraje
k dispozici pracovníky uvolněné z výkonu jiných aktivit.
Obce s rozšířenou působností již nebudou správci poplatků u středních zdrojů
znečišťování a v důsledku toho u nich dojde ke snížení administrativní zátěže na úkor
krajských úřadů.
Dopady na soukromý a veřejný sektor: Poplatky vychází z principu „znečišťovatel
platí“. Nejvíce dotčeny předmětným ustanovením budou podnikatelské subjekty provozující
zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování. Několikanásobné navýšení sazeb poplatků
se promítne do jejich výrobních nákladů. Pro některé z nich může být dopad výrazně
negativní. Sazby poplatků pro druhou fázi zpoplatňování jsou u varianty 1 převzaty
z podkapitoly 5.1. analýzy provedené experty VŠE a IEEP („Návrh vhodného mixu poplatků
a odpisové politiky“, IEEP, VŠE Praha, Kolektiv autorů, 2009).
Přínosem bude adekvátní snížení administrativní zátěže provozovatelů (výpočet výše
poplatku, plnění ohlašovací povinnosti) spojené s redukcí zpoplatněných látek. Provozovatelé
nebudou v souvislosti s přípravou oznámení o poplatku nuceni zvažovat celý rozsah dosud
zpoplatňovaných látek (20 položek), nýbrž pouze 4 látky zpoplatňované podle návrhu nového
zákona. Na tomto místě je vhodné uvést, že již dnes existují softwarové nástroje
pro zpracování souhrnné evidence, jejímž hlavním účelem je bilancování emisí u zdrojů.
Softwarové nástroje se využívají i při výpočtu poplatků. Tzv. administrativní zátěž je tedy
snížena a hlavní podíl činností při bilancování, vykazování a zpoplatňování emisí spočívá
v technické práci zjišťování dat (nezbytných pro zabezpečení informací o zdrojích
a k provádění emisních inventur a projekcí). Administrativní zátěž bude dále snížena
postupem předávání výkazu emisí a výpočtu poplatku elektronicky prostřednictvím ISPOP.
Toto hodnocení administrativní zátěže platí pro všechny diskutované varianty
(s výjimkou varianty 0). Finanční zatížení zpoplatněných provozovatelů v průběhu
kalendářního roku snižuje systém zálohových plateb podle § 15 odst. 10 návrhu,
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který je obdobný se stávajícím zákonem. Tento systém je použitelný u všech diskutovaných
variant.
Nesporně pozitivní dopad bude mít upuštění od zpoplatnění emisí amoniaku
na provozovatele chovu hospodářských zvířat.
Dopad na ŽP: Navýšení poplatků za znečišťování ovzduší by mělo motivovat
provozovatele ke snižování emisí hlavních znečišťujících látek. Mělo by přispět ke snižování
zátěže životního prostředí látkami poškozujícími lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci a dále
přispět k ochraně klimatického systému Země. Míra pozitivního dopadu bude záviset také
na vývoji produkce hlavních znečišťujících odvětví.
Dopady varianty 2 – hodnocení:
Jedná se o variantu konkrétně použitou v posuzované verzi návrhu nového zákona. Zúžení
rozsahu zpoplatněných látek a úprava sazeb se blíží návrhům externě zpracované analýzy
UJEP.
Dopady na státní sektor: Vedlejší funkcí poplatků je generování příjmů státních
a veřejných rozpočtů a jejich následné využití pro ochranu ŽP. Alokace výnosů poplatků
je u varianty 2 v prvním zpoplatňovacím období let 2012 – 2016 směrována pouze
na SFŽP. Pro období po r. 2016 je výnos poplatků alokován ze 75 % na SFŽP a z 25 %
na územně příslušné KÚ. Oproti variantě 1 nedojde do r. 2016 včetně k navyšování příjmů
SFŽP. Výnos má být stabilizován na úrovni cca 500 mil. Kč/rok a jeho výhradním příjemcem
bude SFŽP. Ke zvýšení výnosů v letech po účinnosti zákona plynoucímu z navržené úpravy
sazeb u TZL, SO2, NOx a VOC oproti stávajícímu stavu v případě varianty 2 nedojde.
Naopak do jisté míry hrozí pokles výnosu způsobený poklesem emisí z modernizovaných
zdrojů. Po r. 2016 dochází k výše diskutovanému nárůstu sazeb a k dělení výnosu poplatků
mezi SFŽP (75 %) a místně příslušné KÚ (25 %). Ke zvýšení výnosů v letech 2012 – 2016
plynoucího z navržené úpravy sazeb u TZL, SO2, NOx a VOC ani v případě varianty 2
nedojde. Vybraných cca 500 mil. Kč bude příjmem SFŽP. Celkovým efektem výnosu pro rok
2020 dle návrhu zpoplatnění emisí bude dosažení příjmů cca 0,9 mld. Kč (z toho
cca 0,7 mld. Kč by náleželo SFŽP a cca 0,2 mld. Kč krajům). Uvedené výnosy poplatků
pak počínaje r. 2022 vzrostou společně se sazbami na 2 násobek a v letech následujících
budou pravděpodobně klesat.
Vybírání a vymáhání poplatků budou provádět celní úřady. Hodnocení dopadů
varianty 2 na tento orgán je shodné s hodnocením varianty 1.
Hodnocení dopadů na KÚ je téměř shodné s hodnocením varianty 1, ovšem s tím
podstatným rozdílem, že v oblasti přínosů (alokace výnosů poplatků v období po r. 2016)
bude roční příjem KÚ výrazně nižší (pouze 225 mil. Kč/rok 2021 podle varianty 2 oproti
1 420 mil. Kč/rok 2021 podle varianty 1).
Administrativní zátěž a náklady v celkové výši cca 2 mil. Kč/rok, spojené s předběžným
vyměřováním poplatku, převezme MŽP, potažmo jeho příspěvková organizace, agentura
CENIA. KÚ naopak náklady spojené s uvedenou aktivitou zcela odpadnou.
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Obce s rozšířenou působností již nebudou správci poplatků u středních zdrojů
znečišťování a v důsledku toho u nich dojde ke snížení administrativní zátěže, částečně
na úkor krajských úřadů.
Dopady na soukromý a veřejný sektor: Do r. 2016 včetně se bude jednat o fiskální
dopady velmi mírné ve srovnání se stávajícím stavem, zcela shodné s variantou 0. Další
dopady - snížení administrativní zátěže provozovatelů spojené s redukcí zpoplatněných
látek, nový postup předávání výkazu emisí a výpočtu (výměru) poplatku elektronicky
prostřednictvím ISPOP, možnost zálohových plateb – jsou shodné s dopady varianty 1 (viz).
Od r. 2016 se předpokládá nárůst celkové výše poplatků za znečišťování ovzduší
a to až na hodnotu cca 0,9 mld. Kč/r. 2021, resp. na hodnotu cca 1,8 mld. Kč/r. 2022.
Po r. 2022 budou již výnosy poplatků neměnné, nebo budou slabě klesat.
U méně významných zdrojů znečišťování ovzduší (dnes kategorizovány jako střední
zdroje) nedojde při zpoplatnění podle varianty 2 většinou (z cca 93 %) k překročení limitní
hranice pro vyměření poplatku ve výši 5 000 Kč/provozovnu. Ani tyto zdroje tedy v 1. fázi
zpoplatňování do r. 2016 nebudou de facto poplatky platit. Každoroční oznamovací povinnost
provozovatelé těchto zdrojů (provozoven) nemají (dle definice provedené v § 17 odst. 3
nejsou tito provozovatelé poplatníky ve smyslu zákona). Provozovatelům větších zdrojů se
uleví o poplatky za další látky dnes zpoplatněné.
Dopad na ŽP: Navýšení poplatků za znečišťování ovzduší nebude motivovat
provozovatele ke snižování emisí hlavních znečišťujících látek, zejména v porovnání
s variantou 1.

Dopady varianty 3 – hodnocení:
Navýšení sazeb po zohlednění inflace (od r. 1991) by představovalo cca 2,5násobné
navýšení stávajících sazeb uvedených v příloze č. 1 ke stávajícímu zákonu. Většina
procedurálních pravidel vyměřování, výběru a vymáhání poplatků by odpovídala
posuzovanému návrhu zákona (variantě 2). Administrativní zátěž spojená se správou
poplatků, vybíráním a vymáháním poplatků by se oproti současnému stavu změnila
omezením počtu zpoplatněných znečišťujících látek a automatizovaným elektronickým
postupem vyměřování poplatků popsaným v rámci hodnocení variant 1 a 2. Oznamovací
povinnost by byla plněna prostřednictvím ISPOP. Dopady i přínosy popsaných postupů
správy poplatků jsou popsány výše v rámci hodnocení variant 1 a 2.
Dopady na státní sektor: Alokace výnosů poplatků je u varianty 3 směrována na SFŽP.
Ve srovnání s variantou 0 by se SFŽP v letech 2012 až 2016 adekvátně zvýšily příjmy
z poplatků za znečišťování ovzduší. Z konzultací vyplynula potřeba zajištění optimálního
příjmu SFŽP pro potřeby dofinancování projektů EU v následujících letech. Aplikace
parametrů varianty 3 ve výpočtu ročního výnosu poplatků za r. 2010 vede k souhrnné částce
cca 900 mil. Kč. Na rozdíl od předešlých variant není vývoj sazeb s časem explicitně
stanoven. Vzhledem ke konstrukci diskutované varianty by se měl odvíjet od konkrétní míry
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inflace v letech po r. 2010. Protože projekce emisí po r. 2010 vykazují u zpoplatněných látek
klesající trend, lze předpokládat, že i po případných valorizačních úpravách sazeb bude
uvedená částka výnosů přibližně konstantní – v krajním případě (pokud se emisní projekce
nepotvrdí, nebo nebude z relevantních důvodů přikročeno k valorizaci) by byl výnos SFŽP
z poplatků adekvátně nižší.
Dopady na soukromý a veřejný sektor: Varianta 3 nenaplňuje dostatečně princip
„znečišťovatel platí“. Dotkne se podnikatelských subjektů provozujících zvláště velké,
velké a střední zdroje znečišťování, ale 2,5 násobné navýšení stávajících sazeb se projeví
v nákladové produktivitě provozovatelů pouze mírně (zejména ve srovnání s variantami 1
a 2). K velmi pozitivnímu dopadu dojde v podobě podstatného snížení administrativní zátěže
provozovatelů. V rámci projektu VaV MŽP SPII4I1/52/07 „Modelování dopadů
environmentální daňové reformy: II. etapa EDR“ bylo rozvinuto několik metodik pro
posouzení dopadů zavedení poplatků. Pomocí makroekonomických modelů (modelu CGE
a ekonometrického modelu E3ME) byly simulovány dopady na makro úrovni. Metodikou
ExternE byly posouzeny škody ze znečištění na lidském zdraví, materiálech a ekosystémech.
V rámci projektu NPV II MŠMT 2D06029 „Analýza distribučních a sociálních dopadů
sektorových politik“ je rozvíjen mikrosimulační model DASMOD, pomocí něhož bude
možné posoudit dopady na jednotlivé domácnosti. Pomocí výše zmíněných
makroekonomických modelů byly analyzovány dopady zavedení poplatků dle varianty 3.
Celkové dopady, predikované pomocí modelu obecné rovnováhy a makroekonometrického
modelu E3ME na produkci ekonomiky a zaměstnanost, jsou ve srovnání s referenčním
scénářem (tj. scénářem, který předpokládá zachování současné úpravy poplatků) minimální.
Velmi malé celkové ekonomické dopady lze vysvětlit nízkým dopadem navrhovaných změn
do cen vstupů a následně do cen produkce, které jsou klíčovým faktorem při determinaci
konečné spotřeby. Vzhledem k tomu, že konečná spotřeba je hlavní složkou HDP, je i dopad
na celkovou hrubou produkci ekonomiky minimální. Vzhledem k nízkým dopadům
na produkci ekonomiky není překvapivý ani velmi omezený dopad nabízených změn
na zaměstnanost, a to proto, že produkce v ekonomice je klíčovým determinantem poptávané
práce. Co se týče ceny paliv, zvýšení sazeb poplatků se nejvíce projeví na růstu cen uhlí, které
je relativně environmentálně náročným palivem. Dle modelu E3ME se tento nárůst blíží
v prvních dvou letech po navýšení sazeb poplatků hranici 0,2 % nad cenu uhlí v referenčním
scénáři, poté se však snižuje a v roce 2030 by cena uhlí měla být o 0,1 % vyšší než
v referenčním scénáři. Relativně vysoký nárůst ceny, který však představuje ve svém maximu
0,05 %, lze zaznamenat i v případě elektřiny. Mírný pokles cen lze pozorovat v případě
pohonných hmot. Reálné ceny energií mají vzestupný trend. K nejmenšímu nárůstu oproti
výchozímu období, tj. od posledního roku před zavedením nových sazeb poplatků, dojde
v případě elektřiny, jejíž reálná cena vzroste do roku 2030 pouze o cca 11 %. Predikce CGE
modelem indikují snížení spotřeby a výroby energií o 0,5 %. Největší pokles, přes 2 %
vykazuje spotřeba uhlí. Zvýšení sazeb poplatků nebude mít žádný efekt na ekonomický
výstup, HDP a cenový index. Změna v poplatcích nebude mít negativní dopad na většinu
odvětví, kromě dopadů na výstup chemického průmyslu a těžbu uhlí, kde model předpokládá
pokles produkce o více než 2 %. Díky substituci faktorů v produkci dojde k mírnému snížení
nezaměstnanosti o cca 0,3 %. Změna v poplatcích povede také k výrazným pozitivním
efektům na celkový blahobyt, který se zvýší o 12 %, zejména díky zamezení negativních
dopadů z emisí vnášených do ovzduší.
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Dopad na ŽP: Varianta 3 vyvolá nižší stimulační efekt v porovnání s variantami 1 a 2.
Ačkoliv bude pravděpodobně dosaženo pozitivního trendu snižování emisí, nebude jeho míra
dostatečná. Nižší výnos vybraných poplatků znamená nedostatek finančních prostředků
použitelných k financování environmentálních investic. Sazby podle varianty 3 nejsou
pro provozovatele motivující ke snižování emisí (jak vyplývá z doložených analýz).
Možnosti SFŽP realizovat dotační programy nebudou významně posíleny ani po r. 2016.
Přítomnost vyššího množství emisí ve vnějším ovzduší neumožní revitalizaci ekosystémů
a přírody v žádoucím rozsahu. Právě tak nepoklesne zátěž živých organismů a především
negativní dopady na lidské zdraví.

Tabulka č. 11: Kvantifikace přínosů a nákladů všech variant.
Poznámka: Upozorňujeme, že údaje uvedené v tabulce č. 11 jako náklady představují
absolutní hodnoty nákladů uvedených subjektů na provádění činností. Nejedná se tedy
o přírůstek oproti nákladům stávající legislativy. Tento přírůstek (čistý dopad) nových variant
řešení se získá porovnáním s náklady varianty 0.
Varianta

0

Přínosy
Příjemce 100 % poplatků
SFŽP

Kvalita ovzduší a ŽP

Kč/rok
0,5 mld. Kč

2,0 mld. Kč

Náklady
Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků
Administrativní zátěž, správci
poplatků
zvláště velké, velké zdroje – KÚ
střední zdroje – ORP1
Administrativní zátěž,
provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem
střední zdroje celkem
Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a středních zdrojů – platí
poplatky

1
Do r. 2016

ORP – snížení
administrativní zátěže

Příjemce 100 % poplatků

6, 48 mil.
Kč

0,5 mld. Kč
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Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků
Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední
zdroje – MŽP ISPOP

Kč/rok
10,0 mil.
Kč

3,6 mil. Kč
6,48 mil.
Kč

15,0 mil.
Kč
12,5 mil.
Kč

0,5 mld. Kč
7,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč

Varianta

Přínosy

Kč/rok

Náklady

Kč/rok

SFŽP
KÚ – zvýšení administrativní
zátěže
Kvalita ovzduší a ŽP

2,0 mld. Kč
Administrativní zátěž,
provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem
střední zdroje celkem

1
V r. 2020

Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a středních zdrojů – platí
poplatky
Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků

Snížení administrativní
zátěže
ORP – snížení
administrativní zátěže

6,48 mil.
Kč

Příjemce 75 % poplatků
SFŽP

4,28 mld.
Kč

Příjemce 25 % poplatků KÚ

1,42 mld.
Kč

Kvalita ovzduší a ŽP

6,0 mld. Kč

Od účinnosti
zákona

ORP – snížení
administrativní zátěže

Příjemce 100 % poplatků
SFŽP

6,48 mil.
Kč

0,5 mld. Kč

2,0 mld. Kč
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4,0 mil. Kč

0,5 mld. Kč
7,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč

KÚ – zvýšení administrativní
zátěže

0,5 mil. Kč

Administrativní zátěž,
provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem

střední zdroje celkem

Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků
Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední zdroje
– MŽP ISPOP
KÚ – zvýšení administrativní
zátěže

Kvalita ovzduší a ŽP

5,0 mil. Kč

Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední zdroje
– MŽP ISPOP

Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a střed. zdrojů – platí
popl.

2

0,5 mil.

Administrativní zátěž,

5,0 mil. Kč

4,0 mil. Kč

5,7 mld. Kč
7,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč
0,5 mil. Kč

Varianta

Přínosy

Kč/rok

Náklady

Kč/rok

provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem

5,0 mil. Kč

střední zdroje celkem
Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a středních zdrojů – platí
poplatky

2
V r. 2021

ORP – snížení
administrativní zátěže

6,48 mil.
Kč

Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků
Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední zdroje
– MŽP ISPOP

Příjemce 75 % poplatků
SFŽP

675mil. Kč

KÚ – zvýšení administrativní
zátěže

Příjemci 25 % poplatků KÚ

225 mil. Kč

Administrativní zátěž,
provozovatelé

Kvalita ovzduší a ŽP

2
V r. 2022 a
letech
následujících

ORP – snížení
administrativní zátěže

3,0 mld. Kč

6,48 mil.
Kč

Příjemci 25 % poplatků KÚ

Kvalita ovzduší a ŽP

1,35 mld.
Kč

450 mil. Kč

3,0 mld. Kč
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0,5 mld. Kč
7,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč
0,5 mil. Kč

zvláště velké, velké zdroje
celkem

5,0 mil. Kč

střední zdroje celkem

4,0 mil. Kč

Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a středních zdrojů – platí
poplatky

0,9 mld. Kč

Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků
Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední zdroje
– MŽP ISPOP

Příjemce 75 % poplatků
SFŽP

4,0 mil. Kč

KÚ – zvýšení administrativní
zátěže

7,0 mil. Kč

2,0 mil. Kč
0,5 mil. Kč

Administrativní zátěž,
provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem

5,0 mil. Kč

střední zdroje celkem

4,0 mil. Kč

Varianta

3
Od účinnosti
zákona,
pokud
nebude
prováděna
následná
průběžná
valorizace
sazeb.

Přínosy

ORP – snížení
administrativní zátěže

Příjemce 50 % poplatků
SFŽP

Kvalita ovzduší a ŽP

Kč/rok

6,48 mil.
Kč

0,9 mld. Kč

2,0 mld. Kč

Náklady

Kč/rok

Provozovatelé zvláště velkých,
velkých a středních zdrojů – platí
poplatky

1,8 mld. Kč

Celní úřady – výběr, vymáhání
poplatků

7,0 mil. Kč

Administrativní zátěž, vyměřování
zvláště velké, velké, střední zdroje
– MŽP ISPOP

2,0 mil. Kč

KÚ – zvýšení administrativní
zátěže

0,5 mil. Kč

Administrativní zátěž,
provozovatelé
zvláště velké, velké zdroje
celkem

5,0 mil. Kč

střední zdroje celkem

4,0 mil. Kč

Provozovatelé zvl. velkých, velkých
0,9 mld. Kč
a středních zdrojů – platí poplatky

Varianty 1 až 3 – souhrnné porovnání:
Na základě výsledků diskutovaných expertíz a výsledných přínosů pro kvalitu ovzduší
je možno považovat postup zvolený v posuzovaném návrhu nového zákona podle výše
specifikované varianty 2 za vhodný.
Možné je realizovat i variantu 1, která navrhuje podstatně vyšší sazby poplatků a vede
k prohloubení motivační a stimulační funkce poplatků. Zde se však naskýtá otázka,
zda razantní navýšení sazeb by nemohlo vést k podstatnému omezení konkurenceschopnosti
a ekonomické stability plátců poplatků po r. 2016.
Navýšení sazeb poplatků v první fázi zpoplatňování do roku 2016 je ve srovnání
s dnešním stavem mírné, avšak zabraňující propadu příjmu SFŽP oproti současnému stavu.
Mělo by provozovatelům poskytnout období na provedení investic ke snížení emisí,
aby výraznější navyšování poplatků po roce 2016 pro ně bylo méně zatěžující. Navyšování
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sazeb poplatků (zesílení motivační funkce poplatků) ve 2. fázi zpoplatňování je dáno snahou
zlepšit ŽP a snížit dopady na zdraví obyvatelstva.
Fiskální výnosy poplatků podle varianty 2, byť podstatně nižší než u varianty 1
a zakonzervované na stávající úrovni 500 mil. Kč/rok, jsou akceptovatelné s výhradou
z hlediska financování SFŽP. Účinnost celého mixu ekonomických nástrojů stanovených
návrhem nového zákona zde není posílena.
Podle závěrů analýzy UJEP lze odhadovat, že podíl navýšených poplatků (k roku 2020)
na tržbách, by se u většiny velkých zdrojů pohyboval kolem 1,5 až 2 %. Středních zdrojů
se navyšování může v procentním vyjádření dotknout výrazněji. Při uplatnění varianty 1
se tento negativní dopad na provozovatele zejména po r. 2016 zvýší.
Varianta 3 dopad na provozovatele a podnikatelskou sféru minimalizuje. Pokud
by nebyla prováděna valorizace sazeb v letech následujících po účinnosti zákona, pak
ve srovnání s dnešním stavem se jedná o dopad v letech 2012 až 2016 nepodstatný, v r. 2020
(v důsledku předpokládaného snížení emisí) nulový.
Návrh řešení
Aplikace citované varianty 2 v posuzovaném návrhu nového zákona je vhodným řešením
zpoplatňování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, protože podstatným způsobem
zjednodušuje podávání oznámení o poplatku, snižuje administrativní zátěž provozovatelů,
optimalizuje postupy vyměřování, vymáhání a vybírání poplatků s ohledem na zátěž
prováděcích orgánů státní správy a minimalizuje ekonomické dopady na provozovatele.
Z tabulky č. 11 mj. vyplývá snížení administrativní zátěže provozovatelů o dvě třetiny díky
redukci počtu zpoplatněných látek a využití postupů automatizovaného oznámení, vyměření
a zaplacení poplatku.

§ 15 odst. 3 Zvýhodnění sazeb poplatku
Cíl – Umožnit provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší dosáhnout na zvýhodněnou sazbu
poplatku při provedení opatření za účelem trvalého snížení emisí zpoplatněných
znečišťujících látek u zdroje.
Analýza současného stavu
Stávající zákon v § 21 zavádí institut odkladu placení části poplatků za znečišťování
ovzduší tehdy, pokud provozovatel zvláště velkého, velkého nebo středního stacionárního
zdroje prokazatelně zahájí u tohoto zdroje práce za účelem snížení emisí zpoplatněné
znečišťující látky alespoň o 15 % a splní další podmínky stanovené v § 21 odst. 2. V daném
případě správce poplatku rozhodne o odkladu placení záloh na poplatky u této látky ve výši
60 % z celkové výše poplatku za znečišťování ovzduší po dobu realizace opatření. Odklad
placení části záloh poplatku správce poplatku povolí od prvního dne měsíce následujícího
po dni skutečného zahájení stavby nebo úpravy zařízení zdroje doloženého zápisem
ve stavebním deníku nebo v protokolu o zahájení prací. Odklad končí posledním dnem
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měsíce, ve kterém bylo doručeno písemné oznámení provozovatele o ukončení prací správci
poplatku. Plánovanou dobu realizace prací a podmínky odkladu části záloh poplatku stanoví
správce poplatku ve svém rozhodnutí. Kopii vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému
celnímu úřadu do 7 dní ode dne nabytí jeho právní moci. V § 22 zákon umožňuje prominutí
odložené části poplatku v případě úspěšné realizace opatření, v opačném případě je povinen
provozovatel odloženou část poplatku zpětně doplatit. Správce poplatku vydá rozhodnutí
o prominutí nebo doplacení poplatku do 3 měsíců ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné
pro vydání takového rozhodnutí. Kopii vydaného rozhodnutí zasílá místně příslušnému
celnímu úřadu do 7 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Pokud provozovatel u zdroje sníží emise znečišťujících látek o definované
množství 50 % emisí referenčního roku 2010, bude mu povoleno snížení poplatku o 50 %,
tzn. že sazba poplatku pro předmětnou znečišťující látku mu bude snížena na polovinu.
Hodnota upravené sazby tak bude v ročních intervalech narůstat současně s plnými sazbami
uvedenými v příloze č. 9 návrhu zákona.
Varianta 2 – Pokud provozovatel u zdroje sníží emise znečišťujících látek o definované
množství 50 % emisí referenčního roku 2010, zafixuje mu správce poplatku sazbu poplatku
na hodnotu platnou pro rok, ve kterém opatření provedl. Zde bude sazba poplatku konstantní
v čase. Efekt pro provozovatele je tedy v porovnání s variantou 1 výhodnější.
Varianta 3 – Jedná se o postup použitý v rámci posuzovaného návrhu. V případě,
že provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu provede
rekonstrukci či modernizaci, v jejímž důsledku dojde ke snížení ročních emisí tuhých
znečišťujících látek nejméně o 30 %, oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý nejméně
o 55 %, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý nejméně o 55 % nebo těkavých
organických látek nejméně o 30 % ve srovnání s rokem 2010, nebo dosáhne dolní hranice
úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami dle informací zveřejňovaných
Evropskou komisí, pokud je dolní hranice stanovena, u zpoplatněné znečišťující látky,
nebo když provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
u stacionárního zdroje, pro který nejsou specifikovány nejlepší dostupné techniky, dosahuje
nižší emisní koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického emisního limitu u zpoplatněné
znečišťující látky, může použít pro výpočet poplatku za příslušnou znečišťující látku
minimální sazbu uvedenou v příloze č. 9 pro léta 2012 – 2016 namísto sazby pro příslušný
kalendářní rok. Ustanovení § 66 posuzovaného návrhu stanovuje účinnost této varianty
počínaje r. 2017.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Dopad na státní správu: Vzhledem k tomu, že se o uplatnění zvýhodněných sazeb
poplatků bude rozhodovat v rámci vydávání rozhodnutí o vyměření poplatku, nepřinese
předmětná právní úprava zvýšení dopadů na orgány správců daně (poplatku), kterými jsou
krajské úřady a celní úřady.
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Záměr a uplatnění žádosti o prominutí bude ohlašováno v rámci automatického
předběžného vyměření poplatku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti ŽP (dále jen „ISPOP“). Úprava SW v souvislosti s úpravou
elektronických formulářů ISPOP si vyžádá jednorázové náklady cca 0,5 mil. Kč z rozpočtové
kapitoly MŽP.
Rozsah využití ustanovení o zvýhodnění sazeb provozovateli stacionárních zdrojů nelze
přesně odhadnout. Počet žádostí bude nevysoký zejména v prvních letech po datu účinnosti
posuzovaného ustanovení. Dopad na příjmy SFŽP a KÚ bude vzhledem k výši sazeb r. 2017
využitých v rámci posuzovaného ustanovení neutrální až mírně negativní.
Dopad na soukromý a veřejný sektor: Posuzované ustanovení je z hlediska
provozovatelů zdrojů veskrze přínosné, neboť jeho výsledkem je snížení poplatku
za znečišťování ovzduší. Negativní dopady se nepředpokládají.
Dopad na životní prostředí: Bude pozitivní, v okolí dotčeného zdroje lze očekávat
zlepšení kvality ovzduší v míře korelující s emisní mohutností zdroje.
Návrh řešení
Variantu 3 lze doporučit k realizaci mj. pro její náročnost, vazbu na referenční
dokumenty a BAT, a vzhledem k pozitivním dopadům na ŽP.

HLAVA IV - POVINNOSTI OSOB
§ 16 Povinnosti osob
§ 16 odst. 2 (s navazující přílohou č. 10)
Cíl – Snížit emise znečišťujících látek ze sektoru vytápění domácností. Dosáhnout především
snížení emisí prachových částic z malých spalovacích zdrojů na pevná paliva, které
představují významná zdravotní rizika.
Analýza současného stavu
Pro výrobce kotlů (na pevná paliva pro ústřední vytápění do jmenovitého tepelného
výkonu 300 kW) je při uvádění na trh závazná ČSN EN 303 – 5. Tato evropská norma platná
od roku 2000 kategorizuje kotle zvlášť na biologická a fosilní paliva do 3 tříd podle
energetické účinnosti a množství emisí vybraných znečišťujících látek (CO, prach a organický
uhlík). Při uvádění na trh v ČR postačuje plnit parametry nejhorší emisní třídy 1. (Typy
kotlů na tuhá paliva se obecně člení podle způsobu dodávky paliva na kotle s ručním
a automatickým přikládáním a podle konstrukce ohniště na prohořívací, odhořívací
a zplynovací.)
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Ze studie zaměřené na environmentální dopady stacionárních spalovacích zdrojů
a stanovení jejich technických a emisních parametrů (SEVEn, Středisko pro efektivní
využívání energie, o.p.s., 2008) (dále jen „ studie SEVEn“) vyplynulo, že v současné době
dominují v prodeji odhořívací a prohořívací kotle s ručním přikládáním (pořizovací cena
20 000 – 25 000 Kč, kotle do výkonu 25 kW), které splňují pouze emisní třídu 2 či 1 podle
ČSN EN 303 – 5. Co do emisí jsou kvalitnější zplynovací kotle na ruční přikládání
(pořizovací cena kolem 40 000 Kč) povětšinou splňující emisní třídu 3. Představují však
mírně přes 10 % prodávaných kotlů v roce 2007. Všechny kotle s automatickým
přikládáním splňují nejpřísnější třídu účinnosti i emisí č. 3 podle ČSN EN 303 – 5.
Pořizovací cena těchto kotlů do výkonu 50 kW je v rozmezí 60 000 – 130 000 Kč. Naprostá
většina u nás prodávaných kotlů je vyráběna v ČR.
Dle statistik Asociace podniků topenářské techniky bylo v roce 2007 prodáno
cca 40 tis. kotlů o jmenovitém výkonu do 50 kW (z toho 25 % splňujících emisní třídu 3
podle ČSN EN-303-5) a asi 700 kotlů v rozmezí jmenovitého výkonu od 50 kW do 200 kW.
Ve vybavenosti domácností ČR dominují kotle na ruční přikládání odhořívací
a prohořívací tvoří cca 70 – 80 %.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu. Při uvádění na trh spalovacích zdrojů na pevná
paliva pro ústřední vytápění do jmenovitého tepelného výkonu 300 kW postačuje plnit
parametry emisní třídy 1 podle ČSN EN 303 – 5.
Varianta 1 – Odpovídá návrhu nového zákona, který stanovuje, že osoba uvádějící na trh
spalovací zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, může uvádět na trh v ČR pouze zdroje
splňující technické a emisní požadavky podle přílohy č. 10 návrhu. Do 31.12.2013
je požadováno plnit požadavky tabulky části I a od 1.1.2014 požadavky části II přílohy č. 10
k návrhu. Požadavky na účinnost kotlů příloha č. 10 nestanovuje.
Varianta 2 – Je shodná s variantou 1, ale plnění zpřísněných požadavků pro uvádění na trh
předepisuje s ročním odkladem po nabytí účinnosti nového zákona oproti variantě 1.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Předmětná regulace uvádění výrobků na trh nemá dopad na státní rozpočet.
Dopad na výrobce spalovacích kotlů:
Regulace předmětného ustanovení se vztahuje na výrobce spalovacích kotlů
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které slouží jako zdroje tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění. Příloha č. 10 návrhu zákona stanovuje pro uvádění
na trh emisní parametry pro kotle na pevná, plynná a kapalná paliva. Technický parametr
účinnosti kotle specifikovaná příloha nepředepisuje. V případě kotlů na pevná paliva jsou
od nabytí účinnosti nového zákona (předpokládaný rok 2011) do konce roku 2013 platné pro
uvádění na trh parametry části I, které u samočinných kotlů přibližně odpovídají nejkvalitnější
emisní třídě 3 podle ČSN EN 303-5. Pro kotle na ruční přikládání odhořívací či prohořívací
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jsou stanoveny méně náročné emisní požadavky. Od roku 2014 budou platit pro uvádění
na trh ještě přísnější požadavky na minimální účinnost a emisní parametry části II.
Tyto parametry splňují především kotle s automatickým přikládáním.
Nejvíce dotčeni tímto ustanovením budou výrobci a dovozci uvádějící na trh kotle
nevyhovující diskutovaným požadavkům (kotle emisní třídy 1 a 2). Sortiment většiny výrobců
zahrnuje škálu kvalitních kotlů až po méně kvalitní. Tito výrobci, jejichž majoritním
odbytištěm je ČR, budou nuceni přizpůsobit případně inovovat sortiment, což může
představovat významnou ztrátu výnosu v řádu až milionů Kč nebo zvýšení výrobních
nákladů. Ztráty pocítí i výrobci, jejichž sortiment bude nevyhovující pouze zčásti. Tyto
závěry vychází z konzultací s významnými výrobci kotlů, kteří považují požadavky části I pro
zdroje na pevná paliva za příliš tvrdé k plnění v termínu od účinnosti nového zákona
(varianta 1). Oproti tomu aplikace varianty 2 by podstatně zmírnila dále popsané dopady.
Jestliže nepřizpůsobí své výrobky novým požadavkům, může u nich dojít k významným
ztrátám a dopadům na zaměstnanost. Na druhou stranu v kontextu s dotačním programem
Zelená úsporám lze očekávat zvýšení poptávky po kvalitnějších kotlích a dotovaných kotlích
na biomasu. Výrobcům těchto kotlů se úměrně zvýší odbyt a tržby. Konzultované subjekty
také ve shodě považují parametry pro zdroje na plynná paliva za příliš přísné. Budou
prakticky znamenat zrušení jedné kategorie plynových kotlů (atmosferické kotle) a další
výrobu pouze kondenzačních kotlů. Jeden z konzultovaných subjektů také upozornil
na jednotky emisních parametrů přílohy č. 10 (původně č. 9) návrhu pro kotle na pevná
paliva, které jsou v mg/kWh. Jsou použity jiné jednotky než uvádí zkušební norma ČSN EN
303-5, žádné protokoly (výsledky) se proto v těchto jednotkách nevydávají. Pravděpodobně
ani žádná zkušebna v EU s nimi nepracuje, proto doporučujeme předkladateli tuto skutečnost
zvážit.
Dopad na zkušební laboratoře:
Předmětná regulace se také dotkne zkušebních laboratoří, které provádí ověření shody
tzv. stanovených výrobků (spalovacích kotlů) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky. Zkušebny musí přizpůsobit zkušební postupy případně vybavení tak,
aby bylo možno certifikovat předmětné spalovací kotle podle požadavků návrhu nového
zákona.
Dopad na veřejný sektor:
Vzhledem k tomu, že na trhu budou od roku 2014 pouze kvalitní nízkoemisní kotle,
výrazně se zvýší jejich pořizovací náklady. Dotčení provozovatelé budou muset
při pořizování nového kotle na pevná paliva vynaložit výrazně vyšší náklady. Zatímco
dnes je možné pořídit spalovací zdroj na ruční přikládání za cca 25 tis. Kč. Náklady se zvýší
na cca 40 000 Kč a po roce 2014 až na 60 000 Kč a více. Dopady pocítí citelněji sociálně
slabší občané. Dojde také ke snížení rozdílu pořizovacích nákladů kotlů na pevná a plynná
paliva.
Návrh řešení
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V návaznosti na předpokládané, zákonem implikované povinnosti provozovatelů malých
spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 15 kW až 300 kW včetně sloužící jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je vhodné regulovat uvádění těchto
zdrojů na trh, aby byly dostupné jen ty zdroje, jejichž provoz je šetrnější k životnímu
prostředí a bude v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu lze v zásadě přijmout variantu 1.
Vzhledem k tomu, že v ČR stále dominují v prodeji méně kvalitní kotle na pevná paliva, které
nesplňují emisní parametry části I v příloze č. 10 návrhu a vzhledem k významným dopadům
na některé výrobce kotlů doporučujeme zvážit nabytí účinnosti parametrů části I v příloze
č. 10 návrhu a doporučujeme ponechat alespoň roční přechodné období, tzn. realizovat
variantu 2.

§ 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje
Zhodnocení dopadů § 17 na provozovatele zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 návrhu:
Cíl – Zákonné stanovení povinností provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší.
Analýza současného stavu
V současnosti jsou stacionární zdroje rozděleny na kategorie zvláště velkých, velkých,
středních a malých zdrojů podle § 4 stávajícího zákona. Do těchto kategorií lze zařadit
všechny stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Od nich se pak odvozují povinnosti
provozovatelů v návaznosti na významnost zdrojů vyjádřenou jejich kategorií.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Odpovídá § 17 návrhu nového zákona. Stanovení povinností provozovatelů
podle nové kategorizace zdrojů uvedené v příloze č. 2 návrhu (člení zdroje podle druhového
výčtu činností vyjmenovaných v příloze č. 2.)
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Varianta 1
Dopad na provozovatele:
Návrh nového zákona stanovuje povinnosti provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší
podle nové kategorizace zdrojů uvedené v příloze č. 2 návrhu. V případě zdrojů
vyjmenovaných v příloze č. 2 se jedná spíše o technickou změnu, kdy rozsah povinností
je zachován v obdobném rozsahu, jak ho stanovuje stávající zákon. Nová je povinnost provést
kompenzační opatření, která ukládá krajský úřad na základě písemného souhlasu
provozovatele dotčeného stávajícího zdroje (viz § 11 odst. 5 až 7). Náklady spojené
s provedením kompenzačních opatření k redukci emisí stávajícího zdroje bude však hradit
žadatel o umístění nového zdroje. Provozovatel stávajícího zdroje bude muset zažádat
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o změnu povolení provozu - náklady s tím spojené budou cca 10 tis. Kč. Dopadem pro
stávající zdroj může být i narušení kontinuity provozu z důvodu obnovy či náhrady zařízení
ke snižování emisí. Dopady jsou konkrétně vyčísleny u příslušných věcných ustanovení
(viz výše).
Nová kategorizace zdrojů v souvislosti s obsahovou změnou náležitostí povolení provozu
(podle § 11 odst. 2 písm. d)) si vyžádá přezkum většiny platných povolení k trvalému
provozu. Dopady spojené s přezkumem povolení a s povolovacím řízením jsou vyhodnoceny
v rámci hodnocení dopadů ustanovení § 37 odst. 2.

Dopad na provozovatele chovu hospodářských zvířat:
V současné době stanovuje povinnosti provozovatelů chovu hospodářských zvířat
zejména příloha č. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. Provozovatelé zemědělských zdrojů
nemají stanoveny emisní limity místo toho mají povinnost plnit plán zavedení zásad správné
zemědělské praxe (dále jen „PSZP“), vedle toho zpracovávají také provozní evidenci.
Provozovatelé velkých zemědělských zdrojů dnes zpracovávají také provozní řád, který je
součástí PSZP. Výpočtem dle emisních faktorů vykazují emise amoniaku.
Návrh nového zákona bude mít pozitivní dopad na provozovatele chovu hospodářských
zvířat. Provozovatelé chovů hospodářských zvířat nebudou muset zpracovávat provozní
evidenci, která zahrnuje vykazování ročních emisí NH3. Pro vykazování emisí
ze zemědělských zdrojů se dle sdělení zpracovatele využijí data Výzkumného ústavu
zemědělské techniky. Tato aktivita není posuzovaným návrhem nového zákona exaktně
zakotvena. V důsledku tohoto postupu může být negativně ovlivněn proces ohlašování dat
do ISPOP, resp. do integrovaného registru znečišťování. Plán zavedení zásad správné
zemědělské praxe bude nahrazen provozním řádem. Jedná se prakticky
o formální změnu, rozsah osnovy a vykazovaných údajů by měl být obdobný. Nadto
přechodné ustanovení § 38 odst. 5 posuzovaného návrhu prohlašuje PSZP podle stávajícího
zákona za provozní řády ve smyslu zákona nového.
Návrh řešení
Postup podle varianty 1 má pozitivní dopad na podnikatele chovu hospodářských zvířat
ve smyslu osvobození od plnění administrativních povinností v porovnání s platným
zákonem. Provozovatelům chovů odpadají veškeré stávající inventarizační povinnosti
související s emisemi amoniaku a methanu a navazující zpoplatňování emisí. Povolovací
povinnost je zjednodušena. Opatření je neutrální vzhledem ke kvalitě ovzduší v zatížených
regionech. Variantu 1 lze doporučit.

§ 17 odst. 5
Cíl – Snížení emisí prachu a oxidu siřičitého z malých spalovacích zdrojů na území ČR.
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Analýza současného stavu
Stávající zákon v příloze č. 11 uvádí seznam paliv, jejichž spalování v malých spalovacích
zdrojích znečišťování ovzduší (o jmenovitém tepelném výkonu do 0,2 MW) může obec
obecně závaznou vyhláškou ve svém územním obvodu zakázat. V praxi obce tuto možnost
využívají zřídka. Seznam paliv v příloze č. 11 stávajícího zákona je shodný s výčtem paliv
uvedeným v posuzovaném ustanovení § 17 odst. 5 návrhu nového zákona.
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh nového zákona požaduje změnu, když v § 17 odst. 5 uvádí seznam paliv,
která nadále nebude možné (bude zakázáno) spalovat ve stacionárních spalovacích zdrojích
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
V současném období je tržní dostupnost méně kvalitních paliv jmenovaných v § 17 odst. 5
návrhu nového zákona nízká. Prodej hnědého uhlí energetického malospotřebitelům
je zakázán ustanovením § 3 vyhlášky č. 13/2009 Sb. Těžba lignitu je na území ČR
v současnosti již prakticky zastavena. Přesto nesporně existují možnosti pro malospotřebitele,
jak si tato paliva opatřit. Proplástek a uhelné kaly nejsou vymezeny jako palivo, vzhledem
k jejich vlastnostem jsou však ještě v některých místech jako palivo využívány, zejména
na Ostravsku. Z důvodu vysokého obsahu síry, vysoké popelnatosti a většinou nízké
výhřevnosti je zákaz jejich spalování v malých spalovacích zdrojích plně odůvodnitelný.
Hlavním užitkem realizace tohoto zákazu je významné zamezení emisím oxidu siřičitého
a prachu a to mj. z hlediska mikroklimatického, neboť nebyla ojedinělá existence případů,
kdy jediný provozovatel spalující v malém zdroji některé z uvedených paliv zamořil
exhalacemi podstatnou část sídelního útvaru. Pozitivní účinky na zdraví obyvatel a jejich
životní pohodu budou nesporné. Zvýšení nákladů z důvodu náhrady laciných produktů
kvalitnějšími palivy se dotkne cca 20 tisíc domácností, zejména na Ostravsku. Při současných
cenách paliv musí tito spotřebitelé vynaložit navíc cca 90 mil. Kč (v průměru tedy 4 500
Kč/domácnost.rok). Prakticky se nejedná o změnu oproti současnému stavu pouze
je definitivní zákaz spalovat tyto druhy paliv ukotven v zákoně. Ke zvýšení pracnosti
kontrolních orgánů obcí a ČIŽP prakticky nedojde; agenda bude zvládnuta v rámci stávajících
kapacit.
Návrh řešení
Aplikace varianty 1 je velmi vhodná z hlediska kvality ovzduší v obcích a městech ČR.

§ 19 Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv, § 20 Povinnost snižování emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot, § 21 Kritéria udržitelnosti biopaliv
Poznámka: Vzhledem k tomu, že text nadepsaných ustanovení je převzat ze stávajícího
zákona (zde jako § 3a až § 3c), není dle metodiky hodnocení dopadů regulace (RIA) nezbytné
na tomto místě provádět hodnocení jejich dopadů a přínosů.
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Hodnocení bylo provedeno již v rámci závěrečné zprávy z hodnocení dopadů právní
regulace (RIA) zákona, kterým byla provedena novela zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších
předpisů platném ke dni 1.9.2010, a novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, ve věci transpozice právních předpisů Evropských společenství
upravujících použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších
(směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujících kritéria
udržitelnosti biopaliv a biokapalin. Toto hodnocení je dostupné v databázi Eklep pod
identifikačním číslem RACK88DANF90.
Z uvedených důvodů dále pouze doplňujeme specifikované komplexní hodnocení dílčí
novely stávajícího zákona o následující stručnou rekapitulaci a diskuzi.
Cílem předmětné právní úpravy je zajištění výroby a distribuce pohonných hmot
obsahujících biopaliva (biolíh, metylester řepkového oleje, ad.) v míře vyžadované
mezinárodními závazky, které ČR přijala v oblasti ochrany klimatu. Jde o splnění
transpozičních a implementačních povinností u relevantních právních předpisů ES. Jedná
se zejména o zajištění transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/30/ES
ze dne 23.4.2009, kterou se mění směrnice č. 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu,
motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí
skleníkových plynů, a směrnice Rady č. 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva
používaného plavidly vnitrozemské plavby, a kterou se ruší směrnice č. 93/12/EHS,
upravující povinnosti ČR jako členského státu EU a osob uvádějících motorové benziny nebo
motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR nebo do volného oběhu
v jiném členském státu EU, a kontrolních orgánů, při zavádění a využívání mechanismu
pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů. Dále se jedná o částečnou transpozici
Směrnice č. 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně
a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES a č. 2003/30/ES, u těch jejích ustanovení, která
jsou identická s ustanoveními Směrnice č. 2009/30/ES, a která spadají do gesce předkladatele
posuzované novely. Obě citované směrnice z r. 2009 náleží k tzv. klimaticko-energetickému
balíčku EU.
K analýze současného stavu
Stávající zákon byl v průběhu své účinnosti novelou provedenou zákonem č. 180/2005 Sb.
doplněn o ustanovení předepisující dotčeným osobám přidávat biopaliva jako složku
motorových benzinů a motorové nafty, v souladu s právem Evropských společenství. Těmi
jsou například biolíh, metylester řepkového oleje a methanol. Pro jednotlivá paliva byly
stanoveny kvóty minimálních přídavků biopaliv v procentech na období let 2007 – 2009
s časovým nárůstem. Tuzemští i zahraniční výrobci, dovozci a distributoři paliv jsou povinni
předepsané kvóty plnit.
Zmíněné kvóty byly v souladu s právem EU aktualizovány zákonem č. 172/2010 Sb.,
ze dne 29.4.2010, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
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Poslední aktualizací stávajícího zákona ve věcech zajištění minimálního obsahu biopaliv,
snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a zavádění kritérií udržitelnosti
biopaliv je výše popsaná novela stávajícího zákona schvalovaná v 1. pololetí r. 2011. Postup
předkládání a schvalování tohoto novelizačního předpisu v průběhu 2. pololetí r. 2010
je popsán výše.
K možným variantám řešení legislativní úpravy:
Varianta 0 – Ponechání současného stavu. Zachování současného znění legislativní úpravy
beze změn jiných než formálních, zejména gramatických nebo editačních.
Poznámka: Ustanovení platného znění stávajícího zákona ve věcech zajištění minimálního
obsahu biopaliv v pohonných hmotách, snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot,
resp. právní úpravy aplikace kritérií udržitelnosti biopaliv jsou identická s posuzovaným
návrhem zákona nového. Návrh ustanovení § 19 až § 21 nového zákona tedy v podstatě
opisuje znění předmětných ustanovení § 3a, § 3b, resp. § 3c zákona stávajícího, která byla
do stávajícího zákona vřazena jeho dílčí monotematickou novelou projednávanou vládou ČR
v období listopad 2010 až únor 2011 (identifikační číslo databáze Eklep této dílčí novely
stávajícího zákona je RACK88DANF90.
Varianta 1 – Výše popsaná situace v oblasti právní úpravy v oblasti použití biopaliv
pro dopravní účely neskýtá příliš mnoho možností věcně významného variantního řešení
k řešení použitému stávajícím zákonem. Pouze k institucionálnímu zajištění lze vznést
připomínku, proč osobami povinnými podle § 18 jsou pouze „osoby uvádějící motorové
benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území ČR pro
dopravní účely nebo osoby, které dodávají na daňové území ČR pro dopravní účely motorové
benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě
EU (dále jen „dodavatelé pohonných hmot“)“. Povinnosti na tyto osoby vztažené neplatí
například pro výrobce a prodejce vysokoprocentních směsných pohonných hmot adekvátních
motorovým benzinům, resp. motorovým naftám, avšak nomenklaturně již k nim nenáležících.
I zde se rovněž nesporně jedná o dodavatele pohonných hmot.
Návrh řešení
Výjimečně je třeba v případě aplikace biopaliv jako nízkoprocentních i vysokoprocentních
složek pohonných hmot trvat na využití nulové varianty. Znění stávajícího zákona je k dané
problematice plně aktuální, protože předmětná ustanovení budou (byla) schválena
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v I. čtvrtletí r. 2011. (viz též vysvětlení
v předchozích odstavcích) jako plně zajišťující transpozici relevantních ustanovení výše
jmenovaných předpisů EU.
Postup podle varianty 0 je nezbytný, protože jde o transpozici předpisů ES,
která je stávajícím zákonem plně zajištěna. V případě právní úpravy § 19, § 20 a § 21
posuzovaného návrhu se jedná se o významné opatření při ochraně klimatického systému
Země.
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Poznámka: Protože termíny nabytí účinnosti posuzovaného návrhu zákona a diskutované
novely zákona stávajícího budou pravděpodobně velmi blízké, dojde k jejich společné, lépe
řečeno časově shodné, implementaci. Proto jsou dopady ustanovení § 19 až § 20 na státní
správu (MŽP, MZe, ČIŽP, celní úřady), na podnikatele a občany uvedeny v souhrnné
tabulce č. 12 (níže v textu). Z téže tabulky jsou patrny celkové přídatné dopady návrhu zákona
na státní rozpočet.

HLAVA VI – VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU VÝKONU
VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 32 Autorizace
Cíl – Zajištění odborných autorizovaných činností nezbytných pro uplatňování zákona
o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů.
Analýza současného stavu
Stávající zákon požaduje ve svém § 15 autorizaci osob k výkonu činností. Autorizaci osob
provádí MŽP. Dnes jsou oproti návrhu nového zákona autorizovány i činnosti stanovení míry
obtěžování zápachem a měření účinnosti malého spalovacího zdroje a vypouštěných látek
a ke kontrole spalinových cest.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Postupovat podle návrhu nového zákona. Zcela novými jsou záměry autorizovat
osoby k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle § 19 návrhu a ověřování souladu
biopaliv dodaných na trh s kritérii udržitelnosti pro biopaliva (§ 20) v dopravě stanovená
prováděcím právním předpisem.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Dopady varianty 1 na autorizované osoby jako podnikatelské subjekty se nezmění
s výjimkou osob dnes autorizovaných k měření účinnosti spalovacího zdroje, protože
povinnost provádět toto měření je zrušena bez náhrady.
Nová autorizace osob k činnosti ověřování biopaliv podle § 19 a § 20 se bude vztahovat
na činnosti malého počtu ověřovaných osob.
Zaměstnanost se v důsledku provádění nových autorizovaných činností k ověřování
množství emisí skleníkových plynů v průběhu životního cyklu biopaliv, benzinů
a motorových naft a souladu biopaliv s kritérii udržitelnosti podle § 19 a § 20 zvýší celkově
o cca 50 fyzických osob.
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Návrh řešení
Po zhodnocení dopadů a přínosů pro životní prostředí lze doporučit postup podle
varianty 1.

§ 35 Pověřené osoby
Cíl – Zajištění ministerstvem garantovaných odborných činností nezbytných pro uplatňování
zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů.
Analýza současného stavu
V současné době provádí posuzování úrovně znečištění ovzduší, vyhlašování smogové
situace, vedení registrů ISKO a REZZO, zpracování emisních inventur a projekcí,
a zveřejňování informací o úrovních znečištění ČHMÚ, jako právnická osoba zřizovaná MŽP.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Činnosti uvedené v § 35 odst. 1, za které odpovídá ministerstvo, a které jsou
přeneseny na jiné osoby, jsou vykonávány na základě pověření.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Podle varianty 0 v současné době činnosti uvedené v § 35 odst. 1 vykonává
ministerstvem zřízená právnická osoba ČHMÚ. Varianta 1 umožňuje i jiným subjektům
provádět uvedené činnosti, pokud jim ministerstvo vydá pověření k těmto činnostem. Zároveň
pověření může být vydáno pouze osobě, která disponuje dostatečnou personální a odbornou
kapacitou k provádění činnosti, pro kterou by byla pověřena. Z aplikace této varianty
vyplývají pozitivní ekonomické dopady na ekonomiku státní správy, protože náklady nových
pověřených osob budou muset být nižší oproti současnému stavu. Varianta 1 může přispět
v pozitivním smyslu k vytvoření konkurenčního prostředí oproti variantě 0, kdy ČHMÚ
má monopolní postavení k zajišťování uvedených činností.
Návrh řešení
Po zhodnocení obou variant lze doporučit variantu 1. Nelze odhadnout rozsah uplatnění
této změny oproti současnému stavu.

HLAVA VII – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 37 Společná ustanovení
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§ 37 odst. 2 a navazující přechodné ustanovení § 38 odst. 4 a příloha č. 2 a související
ustanovení § 13
Cíl – Zajištění výkonu integrované prevence znečišťování u zdrojů, které tomuto procesu
podléhají.
Analýza současného stavu
V současné době je vazba mezi stávajícím zákonem o ochraně ovzduší a zákonem
o integrované prevenci zajišťována v § 53 odst. 3 stávajícího zákona, který stanoví,
že „rozhodnutí nebo opatření podle § 5 odst. 4, 6, 7, 8, 10 a 11, § 9 odst. 4, § 17 odst. 1
písm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až i) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich
vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona
o integrované prevenci.“ T.zn., že současná integrovaná povolení obsahují výroky ve věcech:
− stanovení EL při spalování více druhů paliv současně,
− ukládání zpracování a schvalování plánů snižování emisí u zdrojů,
− ukládání zpracování a schvalování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe
u zdroje,
− rozhodnutí o uložení obecných EL u zdroje,
− povolení staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů a k jejich
změnám,
− povolení k uvedení zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
do zkušebního i trvalého provozu,
− povolení k záměrům na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvláště
velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,
− povolení k záměrům na zavedení nových technologií s dopadem na ovzduší
u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů,
− povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadu, včetně odpadních olejů podle
§ 18 odst. 1 nebo 2 (stávajícího zákona),
− povolení k výrobě zařízení, materiálů a výrobků, které znečišťují nebo mohou
znečišťovat ovzduší, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle
zvláštního právního předpisu,
− povolení k výrobě nových technologií, výrobků a zařízení sloužících k ochraně
ovzduší včetně technických podmínek provozu a návrhů provozních předpisů
výrobce, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního
právního předpisu,
− povolení ke změnám používaných paliv, surovin nebo druhů odpadů a ke změnám
využívání technologických zařízení zvláště velkých, velkých a středních
stacionárních zdrojů; v rámci povolení k uvedeným změnám může krajský úřad
stanovit s ohledem na charakter změny i takové emisní limity, které nejsou
obsaženy pro daný stacionární zdroj v prováděcím právním předpisu, případně
zpřísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj,
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− povolení k vydání a změnám provozního řádu podle § 11 odst. 2 (stávajícího
zákona),
− povolení ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech pro stacionární zdroje,
− povolení k pokračování provozu stacionárního zdroje po uplynutí lhůty platnosti
stávajícího povolení.
Varianty
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) (povolení provozu) se nevydají podle
tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného
povolení podle jiného právního předpisu. Varianta odpovídá ustanovení § 37 odst. 2
posuzovaného návrhu.

Vyhodnocení nákladů a přínosů
Poznámka: Na tomto místě jsou společně hodnoceny dopady provedení aktualizačních
změn ve stávajících povoleních vydaných jak podle zákona o integrované prevenci tak i podle
§ 17 stávajícího zákona. První specifikovaná skupina zdrojů je determinována ustanovením
§ 37 odst. 2 posuzovaného návrhu, na druhou se zákon o integrované prevenci nevztahuje
a povolovací proces se řídí výhradně podle § 11, případně podle § 12 a § 13 návrhu (viz též
hodnocení těchto ustanovení výše). V rámci povolovací činnosti vznikají dopady a nároky
především na dotčené provozovatele (žadatele) a na povolovací orgány, kterými jsou v 99,9 %
případů krajské úřady.
Dopad popisovaných změn v povolování na dotčené orgány státní správy a na další
účastníky řízení kvantifikujeme pouze u ČIŽP. U ostatních nevzniknou podstatné dopady při
implementaci zde posuzovaných změn právního předpisu.
Dopad na krajské úřady: Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti krajů.
Změna systému povolování podle nového zákona o ochraně ovzduší a ustanovení
formulujícího návaznost nového zákona na zákon o integrované prevenci (v porovnání
se zákonem stávajícím) si vynutí revize integrovaných povolení i povolení podle zákona
o ochraně ovzduší, což povede k určitému jednorázovému nárůstu administrativních nákladů
u orgánů ochrany ovzduší, orgánů integrované prevence i u provozovatelů zdrojů (zařízení).
Vzhledem k tomu, že celkový počet jednotlivých dotčených zdrojů dosahuje řádu desetitisíců
(přestože u spalovacích stacionárních zdrojů dojde ke snížení počtu v řádu stovek až tisíců),
bude se jednat o rozsáhlou jednorázovou akci, která si vynutí nárůst pracovníků orgánů
ochrany ovzduší a orgánů integrované prevence na krajských úřadech. Po dobu tří až čtyř let
bude nárůst agendy na změnu povolení a na přezkumy s tím spojené vyžadovat přijetí 1 až 2
pracovníků v průměru na každý KÚ, tzn. cca 20 pracovníků celkem. Toto navýšení si vyžádá
po dobu 3 let celkové mzdové náklady cca 7 mil. Kč/rok a jednorázové náklady na materiální
a personální vybavení ve výši cca 3 mil. Kč. KÚ by poté nové pracovníky mohly využít
pro agendu zpoplatňování zdrojů (podle § 15), která se bude postupně od roku 2016
navyšovat při zachování sazeb poplatků dle návrhu zákona.
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Dopad na orgány ČIŽP: Vzhledem k tomu, že změny prováděné v povoleních budou
formální a v podstatě dané změnami právního předpisu, nevyvolá výkon funkce dotčeného
orgánu státní správy dodatečné nároky na personální a materiální vybavení.
Dopad na provozovatele zdrojů podléhajících integrovanému povolování:
Ustanovením § 37 odst. 2 a § 12 posuzovaného návrhu, upravujícím návaznost, resp. změnu
povolovacích rozhodnutí podle stávajícího, resp. nového zákona, podléhají subjekty
vyjmenované v příloze č. 2 posuzovaného návrhu. V § 38 odst. 4 je stanoveno přechodné
období 2 let poskytnuté dotčeným provozovatelům k podání žádosti o nové povolení provozu.
Toto ustanovení se však nevztahuje na zařízení podléhající institutu integrovaného povolení.
Prakticky u všech těchto zařízení v počtu cca 1 600 budou muset jejich provozovatelé
i povolovací orgány (KÚ jako orgány integrované prevence) začít konat bezprostředně
od data účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší.
Dopad na provozovatele zdrojů nepodléhajících integrovanému povolování:
Na skupinu provozovatelů nově vybudovaných stacionárních zdrojů, které sice byly uvedeny
do provozu před nabytím účinnosti nového zákona, ale kterým dosud nebylo vydáno povolení
podle stávajícího zákona, a kteří nepodléhají zákonu o integrované prevenci,
se dvouleté přechodné období podle § 38 odst. 5 rovněž nevztahuje. Vztahuje se však na další
zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 k posuzovanému návrhu a zároveň
nepodléhající zákonu o integrované prevenci v počtu řádu tisíců až desetitisíců.
Dopad na provozovatele zdrojů – celkové hodnocení: Povolení mají být KÚ vydávána
všem zdrojům dnešních kategorií zvláště velkých a velkých zdrojů. V případě středních
zdrojů, které mají povinnost získat povolení (zdroje vyjmenované v příloze č. 2) bude počet
menší oproti současnému stavu o některé spalovací zdroje v počtu stovek až tisíců. Jedná
se o spalovací zdroje se jmenovitým tepelným příkonem od 200 do 300 kW (jejichž
provozování není oproti stávajícímu zákonu posuzovaným návrhem regulováno). Po nabytí
účinnosti nového zákona zůstanou v platnosti povolení podle platného zákona a také
i povolení podle zákona č. 309/1991 Sb., o ovzduší, platného do data 1.6.2002, pokud budou
v souladu i s požadavky zákona nového. Pokud nikoli, musí každý dotčený provozovatel
požádat o změnu povolení s tím, že je mu na základě přechodného ustanovení § 38 odst. 4
posuzovaného návrhu k dispozici přechodné období na podání žádosti v délce 2 let
od účinnosti zákona. Nicméně při veškerých změnách platných povolení např. v důsledku
zpřísněných nebo nově stanovených podmínek provozu již bude vydáváno povolení podle
nového zákona. Celkový počet zdrojů, jejichž provozovatelé budou povinni požádat o nové
povolení bude možno upřesnit na základě znění nových prováděcích předpisů, jejichž dopady
budou samostatně hodnoceny.
Náklady provozovatele stávajícího, již provozovaného zdroje nebudou vysoké tehdy,
pokud již má u zdroje zpracován provozní řád, resp. plán zavedení zásad správné zemědělské
praxe. Pokud dosud nebyl řád povinen zpracovat, vzniknou mu náklady cca 20 až 40 tis. Kč
na jeho zpracování. Upozorňujeme, že provozní řád zpracovávají pouze zdroje označené
ve sloupci C přílohy č. 2 k zákonu. Dalších cca 7 tis. Kč vynaloží provozovatel na zpracování
odborného posudku podle § 11 odst. 8 návrhu nového zákona a případně, pokud se bude
jednat o povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) a zdroj bude označen ve sloupci A přílohy č. 2
k návrhu, dalších cca 100 tis. Kč za rozptylovou studii. U některých velkých provozovatelů
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posuzovaných podle zákona o ochraně ovzduší může dosáhnout výše nákladů na podání
a projednání žádosti o nové povolení až 0,25 mil. Kč/žádost, v průměru však cca 0,1 mil. Kč,
u provozovatelů posuzovaných podle zákona o integrované prevenci budou náklady stejné
nebo vyšší zejména proto, že obsah žádosti o vydání změny integrovaného povolení
je podrobně specifikován s vyššími nároky.
Návrh řešení
Realizace varianty 1 vyplývá z právních předpisů a je nezbytná.

Příloha č. 3
Cíl – Teritoriální vymezení zón a aglomerací.
Analýza současného stavu
Stávající právní úprava zajišťuje vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší
prostřednictvím Věstníku MŽP a to s pravidelnou aktualizací na základě vývoje kvality
ovzduší v konkrétních lokalitách. Jde tedy o vymezení proměnlivé v čase na rozdíl od nové
navrhované úpravy.
Varianta 0 – Ponechání současného stavu.
Varianta 1 – Návrh nového zákona zavádí změnu v rozdělení zón a aglomerací a navrhuje
jejich uvedení v příloze nového zákona. Návrh obsahuje rozdělení zón a aglomerací
na geografickém principu takto: aglomerace Praha, Brno, Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek,
zóny Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava,
Moravskoslezsko.
Varianta 2 – Rozdělení zón podle správního principu po jednotlivých krajích (plus
tři aglomerace).
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Náklady na zavedení nového rozdělení zón a aglomerací budou součástí nákladů
na implementaci ustanovení § 5, § 9 a § 10 návrhu nového zákona. Přitom předpokládáme
využití pracovníků ochrany ovzduší na KÚ a v orgánech statutárních měst aglomerací.
Za hlavní užitek akční územní organizace při sledování, vyhodnocování a řízení kvality
ovzduší je nutno považovat očekávané zlepšení kvality ovzduší a z toho vyplývající pozitivní
dopady na zdraví obyvatelstva a na jednotlivé složky ŽP.
Návrh řešení
Jako nejvýhodnější se jeví využití varianty 1 z důvodu podstatného snížení
administrativní náročnosti prací spojených s řízením programů zlepšování kvality v zónách a
aglomeracích.
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Tabulka č. 12: Souhrnná kvantifikace přínosů a nákladů všech ustanovení
posuzovaného návrhu nového zákona nově navržených oproti zákonu stávajícímu
+ Režijní
náklady
– Vlastní
příjmy

Orgán/
subjekt

Usta
nove
ní

Účinnost

Administr
ativní
zátěž

MŽP

§8

Od účinnosti
zákona 1 rok

–

0,2 mil.
Kč/rok

–

1 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP

§9

Od účinnosti
zákona
2
roky

–

0,2 mil.
Kč/rok

–

10 mil. Kč
(tzn. 5 mil.
Kč/rok)

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP

§
11/1

Od účinnosti
zákona
3
roky

–

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP

§ 14

Od účinnosti
zákona
1.
rok

–

0,2 mil.
Kč/rok

–

5 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP

§ 15

Od r. 2012

–

2 mil. Kč/rok

–

2 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP

§ 20§ 21

Od účinnosti
zákona

–

0,8 mil.
Kč/rok

–

2,5 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP celkem

Od
roku
2012 do r.
2016

–

3,6 mil.
Kč/rok

0,7 mil. Kč/rok

17 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

MŽP celkem

Od
roku
2017 nadále

–

0,7 mil. Kč/rok

–

SR prostřednictvím
kapitoly 315

§ 20§ 21

Od účinnosti
zákona

–

–

2,5 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly MZe

KÚ

§9

Od účinnosti
zákona
2
roky

–

7 mil. Kč
(tzn. 3,5 mil.
Kč/rok)

Příspěvek SR do rozpočtu
krajů – příspěvek na výkon
státní správy – přílohy č. 5 a
7 zákona o SR

KÚ

§11/2,
§11/9,
§ 37/2

Příspěvek SR do rozpočtu
krajů – příspěvek na výkon
státní správy – přílohy č. 5 a
7 zákona o SR

KÚ

MZe

Mzdové
prostředky

0,2 mil.
Kč/rok

2,8 mil.
Kč/rok
0,8 mil.
Kč/rok

Jednorázov
é náklady

Způsob
financování

–

–

Od účinnosti
zákona
3
roky

–

6,8 mil.
Kč/rok

–

3 mil. Kč

§
15/1

Od účinnosti
zákona do r.
2016

–

0,5 mil.
Kč/rok

–

–

Příspěvek SR do rozpočtu
krajů – příspěvek na výkon
státní správy

KÚ

§
15/1

Od
roku
2017 nadále

–

0,5 mil. Kč

– 225 mil. Kč/r.
2020 (event. –
450 mil. Kč/r.
2022)

–

Příspěvek SR do rozpočtu
krajů – příspěvek na výkon
státní správy. Vlastní příjem
z poplatků.

ORP

§
15/1

Od účinnosti
zákona

–

– 6,48 mil.
Kč/rok

–

–

Příspěvek SR do rozpočtů
obcí – příspěvek na výkon
státní správy – příloha č. 6
zákona SR.

OÚ

§ 14

Od účinnosti
zákona

–

6 mil. Kč/rok

10 mil. Kč/rok

100 mil. Kč

Příspěvek SR do rozpočtů
obcí – příspěvek na výkon
státní správy – příloha č. 6
zákona o SR

ČIŽP

§ 20,
§ 21

Od účinnosti
zákona

–

1,4 mil.
Kč/rok

2,0 mil. Kč/rok

–

SR prostřednictvím
kapitoly 315

Celní
správa

§
15/1

Od účinnosti
zákona

–

7 mil. Kč/rok

–

–

SR prostřednictvím
kapitoly 312

Celní
správa

§ 20

Od účinnosti
zákona
1.
rok

–

–

–

4,5 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 312

+ Režijní
náklady
– Vlastní
příjmy

Orgán/
subjekt

Usta
nove
ní

Účinnost

Administr
ativní
zátěž

Celní
správa

§ 20

Od účinnosti
zákona

–

0,4 mil.
Kč/rok

–

–

SR prostřednictvím
kapitoly 312

ČHMÚ

§ 3, §
5

Od účinnosti
zákona

–

0,35 mil.
Kč/rok

–

4, 3 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

ČHMÚ

§ 3, §
5

Od účinnosti
zákona 3 r.

–

–

–

295 mil. Kč,
tj. 98 mil.
Kč/rok

Kombinace dotací
OPŽP, SFŽP a SR

ČHMÚ

§ 10

Od účinnosti
zákona

–

0,5 mil.
Kč/rok

–

–

SR prostřednictvím
kapitoly 315

CENIA

§
15/1

Od účinnosti
zákona

–

0,7 mil.
Kč/rok

1,3 mil. Kč/rok

–

SR prostřednictvím
kapitoly 315

CENIA

§
15/6

Od účinnosti
zákona 1 rok

–

–

–

0,5 mil. Kč

SR prostřednictvím
kapitoly 315

Občané

§
16/2

Počínaje
2014

–

–

60 mil. Kč/rok

–

Rozpočty domácností

Občané

§
17/5

Od účinnosti
zákona

–

–

90 mil. Kč/rok

–

Rozpočty domácností

Občané

§ 19§20

Od účinnosti
zákona

–

–

1 – 2 mld.
Kč/rok

–

Rozpočty domácností

Podnik
atelé

§6

Od účinnosti
zákona

–

–

5 mil. Kč/rok

64 mil. Kč

Finance podniku

Podnik
atelé

§8

Od účinnosti
zákona
3
roky

(1,1 mil.
Kč)

–

–

1,1 mil. Kč

Finance podniku

Podnik
atelé

§
11/5

Od účinnosti
zákona

1,2 mil. Kč

–

–

7 mil. Kč/3
roky

Finance podniku

Podnik
atelé

§
12/4,
§
37/2

Od účinnosti
zákona
3
roky

(300 mil.
Kč)

–

–

300 mil.
Kč/3 roky

Finance podniku

Podnik
atelé

§
15/1

Od účinnosti
zákona do r.
2016

9 mil.
Kč/rok

–

500 mil. Kč/rok

–

Finance podniku

Podnik
atelé

§
15/1

Od
roku
2017
do r. 2020e

9 mil.
Kč/rok

–

900 mil. Kč/rok

–

Finance podniku

Podnik
atelé

§
15/1

Rok 2022 a
násl.

9 mil.
Kč/rok

–

1 800 mil.
Kč/rok

–

Finance podniku

Podnik
atelé

§
16/2

Od r. 2013

–

–

–

50 mil. Kč

Finance podniku

Podnik
atelé

§ 20,
§ 21

Od
účinnosti
zákona

15 mil.
Kč/rok

–

15 mil. Kč/rok

–

Finance podniku

Podnik
atelé

§ 20,
§ 21

Od
účinnosti
zákona

–

- 5 mil. Kč/rok

–

Příjmy podniku - osoby
pověřené MZe

r.

Mzdové
prostředky
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Jednorázov
é náklady

Způsob
financování

Konzultované subjekty
− Příprava ekonomických nástrojů v rámci návrhu nového zákona probíhala s využitím
spolupráce se zástupci Vysoké školy ekonomické a Právnické fakulty UK a zástupci
IEEP (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku).
− Věcný podklad zákona byl prezentován dne 5.6.2008 na veřejném odborném semináři
v Berouně, kterého se zúčastnili mj. zástupci KÚ, obecních úřadů, ČIŽP, ČHMÚ,
Státního zdravotního ústavu, významných provozovatelů a odborné veřejnosti.
− Návrh paragrafovaného znění nového zákona byl hlavním tématem 4. ročníku odborné
konference „Ochrana ovzduší ve státní správě“ pořádané ve dnech 18. – 20.11.2008
v Brně.
− Konzultace probíhaly také v rámci Poradního sboru Ministerstva životního prostředí
pro otázky ochrany ovzduší, jehož členové zastupují tyto organizace: ČHMÚ, ČIŽP,
MPO, MD, MZe, Svaz průmyslu ČR, Státní zdravotní ústav, Policejní prezidium ČR,
Arnika, Evropská environmentální agentura (elektronicky), Svaz měst a obcí.
− Příprava návrhu nového zákona byla prezentována a konzultována se zástupci
krajských úřadů. Podrobně byly diskutovány otázky spjaté s přípravou Programů
zlepšování kvality ovzduší v krajích. Z těchto konzultací vyplynulo, že zástupci KÚ
převážně souhlasili s přesunem kompetence zpracování Programů zlepšování kvality
ovzduší z jejich povinnosti na MŽP.
− Speciální konzultace ve věci právní úpravy ekonomických nástrojů byly vedeny s MF
ČR, s odborem legislativy majetkových daní a poplatků. (2. jednání proběhlo
12.2.2009, diskutovány byly poplatky za malé spalovací zdroje variantně daň
z nemovitostí).
Další konzultace s MF na úrovni náměstků proběhla 14.08.09. Předmětem konzultace
byl § 15 investice v ochraně ovzduší varianta uplatnění daňových odpočtů. MF
vzneslo k této variantě silné protiargumenty. Výsledky konzultace vedly k vypuštění
původního § 15 z návrhu nového zákona. Byla konzultována také dělená kompetence
při správě poplatků za malé zdroje, konkrétně vybírání a vymáhání poplatků celními
úřady s čímž MF nesouhlasilo.
− Významné konzultace poskytli vedoucí pracovníci ČHMÚ v Praze – Komořanech.
S ČHMÚ byla konzultována problematika monitoringu imisí suspendovaných částic,
činností za smogových situací.
− Otázky spojené s mixem ekonomických nástrojů sloužících k prosazování zákona byly
předmětem jednání za účasti odborníků VŠE konaného dne 29.1.2009.
− Investice v ochraně ovzduší (§ 15 původního návrhu nového zákona – viz Eklep, září
2009), její definice a procedurální nastavení bylo diskutováno na VŠE se 3
významnými zástupci energetického průmyslu. Vzneseny byly připomínky k nastavení
příliš krátkého období, kdy je možné uplatnit odpočet ve výši 100 % uznatelných
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nákladů investice, předkladatel připomínku akceptoval. Argumenty zazněly také
k nízkému hornímu stropu investice. Nakonec bylo na základě těchto připomínek
i připomínek dalších, vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení,
diskutované ustanovení původního § 15 z návrhu zákona vyřazeno.
− Problematika nízkoemisních zón a smogových situací byla konzultována
s Magistrátem hlavního města Prahy, Ing. Josefem Janotou, vedoucím oddělení
ochrany ovzduší.
− Vytvoření centrální evidence malých spalovacích zdrojů bylo konzultováno
s Ing. Janem Nepimachem, IS, MŽP, CENIA, Česká informační agentura životního
prostředí. Dle této konzultace byly odhadnuty náklady na vytvoření centrální databáze
malých spalovacích zdrojů cca 8 mil Kč, předkladatel však v návrhu od této varianty
ustoupil. Odpadá tedy i původně zamýšlené zřízení databáze malých spalovacích
zdrojů, kterou měly na svém katastrálním území udržovat obce s rozšířenou
působností.
− Potřeba personálního posílení ČIŽP v důsledku rozšířené agendy návrhem nového
zákona (např. kontrola povinností malých spalovacích zdrojů, ukládání pokut) byla
konzultována s RNDr. Stanislavem Bosákem CSc. ředitelem odboru ochrany ovzduší
ČIŽP. ČIŽP vznesla své konkrétní požadavky na personální posílení v rámci vnitřního
připomínkového řízení. Výsledky konzultace jsou zahrnuty a zhodnoceny v kapitole
vyhodnocení dopadů a přínosů § 18 - § 20 a v tabulce č. 12.
− Stanovení technických a emisních parametrů pro uvádění malých spalovacích zdrojů
(kotlů) na trh a s tím související dopady byly konzultovány se třemi významnými
výrobci kotlů. Výsledky konzultací přispěly k vyhodnocení dopadů § 15 odst. 2
návrhu.
− Nízkoemisní zóny § 14 návrhu byl předkladatelem projednáván s ředitelem odboru
silničních vozidel a jeho zástupci z Ministerstva dopravy. Prezentace návrhu byla
přijata velmi kladně.
− Dopady návrhu § 18 a § 19 byly konzultovány s Ing. Milošem Podrazilem, generálním
sekretářem, České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO),
a Ing. Václavem Loulou, ředitelem úseku pro jakost, společnosti BENZINA, s.r.o.,
dále s Ing. Oldřichem Reinbergerem, předsedou představenstva Svazu lihovarů České
republiky a Ing. Ladislavem Tocháčkem, technickým ředitelem, společnosti Preol a.s.,
Lovosice, výrobcem FAME.
− Dne 1.7.2010 bylo uskutečněno jednání u kulatého stolu, organizované MŽP, na které
byli pozváni zástupci dotčených orgánů státní správy, kontrolních orgánů, krajských
úřadů, neziskových nevládních organizací, profesních svazů (SPD ČR, HK ČR),
a dalších institucí.

IV.

Návrh řešení – závěrečné shrnutí
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Hlavní nulová varianta není akceptovatelná, protože v novém zákonu o ochraně ovzduší
je nutné transponovat směrnice EU (směrnice jsou uvedeny v kapitole I). Neplnění
legislativních požadavků uvedených evropských směrnic ve stanovených termínech
je spojeno se sankcemi, které může Evropská komise uplatnit vůči těm členským státům,
které tyto požadavky neplní.
Nástroje, které má současný zákon o ochraně ovzduší k dispozici jsou nedostatečné
či nefunkční a neumožňují v plném rozsahu plnění cílů ochrany ovzduší stanovených platnou
legislativou (českou i evropskou). Dalším faktorem je spíše stagnující kvalita ovzduší, která
stále představuje méně či více závažná rizika pro zdraví obyvatel a ekosystémy v závislosti
na dané lokalitě. Doporučujeme přijmout hlavní variantu II, tedy nový zákon, který zohlední
změny vyplývající z transpozice směrnic ES a zároveň zefektivní nástroje, které stávající
zákon v ochraně ovzduší uplatňuje. Návrh jednotlivých změn je podrobně rozebrán v kapitole
III - body novelizace. Doporučujeme brát zřetel na ty dílčí body novelizace (viz kap. III),
kde jsme učinili závěry a doporučení, které jsou odlišné od některých ustanovení
posuzovaného návrhu.

Implementace a vynucování
Návrh nového zákona o ochraně ovzduší zpracovává a předkládá MŽP, které
je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany ovzduší a proto bude zodpovědné
za implementaci navržených změn. MŽP bude podle novely zákona mimo jiné zodpovědné
za zpracování hlavních programových dokumentů v oblasti ochrany ovzduší (programy
ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací, Národní program snižování emisí
ČR) a vydávání některých rozhodnutí (např. o autorizaci).
Dalšími odpovědnými orgány budou krajské úřady, obecní úřady, a OÚ obcí s rozšířenou
působností, které zajišťují v přenesené působnosti výkon státní správy ochrany ovzduší
v jejich oblastní či místní působnosti. Kontrolní činnost a dohled nad plněním povinností
vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší ve vztahu k provozovatelům zdrojů znečišťování
bude vykonávat i nadále ČIŽP. Na území vojenských újezdů vykonávají státní správu
v ochraně ovzduší újezdní úřady a Ministerstvo obrany.
Ze základních zásad činnosti správních orgánů podle znění správního řádu vyplývá
pro krajské úřady povinnost spolupracovat s ostatními orgány ochrany ovzduší a zároveň se
jim dostává možnosti vyžadovat od těchto orgánů pro své potřeby informace k zajištění
výkonu státní správy v oblasti ochrany ovzduší v přenesené působnosti.
Významným ekonomickým nástrojem v oblasti ochrany ovzduší jsou poplatky.
Odpovědným orgánem za výběr a vymáhání poplatků budou celní úřady.
Posuzování a vyhodnocování znečištění ovzduší, vyhlašování rizika překročení
informativní a regulační prahové hodnoty, vedení informačního systému kvality ovzduší
a zveřejňování informací o úrovni znečištění bude vykonávat ministerstvo životního prostředí.
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Vynucování plnění povinností vyplývajících z návrhu nového zákona a ukládání pokut
za správní delikty a přestupky bude zajišťovat i nadále převážně ČIŽP. Správní delikty
se vztahují na osoby právnické a fyzické podnikající a zahrnují vyšší sankce rozdělené do pěti
skupin (do 20 tis. Kč, do 50 tis. Kč, do 500 tis. Kč, do 2 mil. Kč a do 10 mil. Kč). Fyzickým
osobám nepodnikajícím ukládají pokuty za přestupky (do 20 000 Kč nebo do 50 000 Kč)
obecní úřad obce nebo obecní úřad ORP. Členění sankcí je oproti platné legislativě lépe
přehledné. Výše sankcí je ve většině případů zachována, jen některé správní delikty
či přestupky (ve větší míře) mají zvýšenou horní hranici.
Pokuty za správní delikty uložené inspekcí, a u vybraných deliktů ČOI nebo obecním
úřadem obce s rozšířenou působností vybírá a vymáhá celní úřad. Pokud pokutu ukládá ČIŽP,
pak její výnos je z 50 % příjmem SFŽP a z 50 % příjmem obce, v jejímž katastru je činnost
provozována. Jestliže pokutu za správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby
ukládá obecní úřad ORP, je výnos pokuty jeho příjmem.
Pokuty za přestupky vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut uložených obecním
úřadem obce nebo ORP je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení
povinnosti. Příjem z pokut uložených inspekcí připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž
katastru je provozována činnost provozovatele a z 50 % je příjmem SFŽP.
Orgány ČIŽP zasílají protokoly o kontrolách dodržování povinností provozovateli
stacionárních zdrojů na vědomí místně příslušnému KÚ.

Přezkum účinnosti
Jedním ze základních kritérií účinnosti ustanovení nového zákona bude plnění
předepsaných limitních hodnot kvality ovzduší (imisní limity, cílové imisní limity, ad.)
a stabilita a trvalá udržitelnost úrovně znečištění ovzduší v tomto zákonném rámci,
a to ve všech zónách stanovených přílohou zákona. (Současně musí být shledán vyhovujícím
stav v plnění podmínek stanovených k provádění a interpretaci monitoringu kvality ovzduší
v rámci imisní monitorovací sítě.)
Další indikátory:
- Plnění národních emisních stropů PM2,5, NOx, SO2, VOC a NH3 a plnění Národního
programu snižování emisí.
- Analýza efektivity a dopadů výběru poplatků podle nového zákona o ochraně ovzduší.
- Analýza rozhodnutí vydaných v období účinnosti nového zákona.
- Míra úplnosti emisních inventur.
Splnění výše uvedených ukazatelů a přezkum účinnosti nového zákona lze doporučit
k datu 31.12.2013, především s ohledem na datum předpokládaného vstupu nového zákona
v platnost (r. 2011) a na ukončení lhůt přechodných období stanovených pro výkon
povolovacích řízení podle nového zákona.
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Použitá literatura:
V rámci hodnocení dopadů nového zákona bylo využito následujících expertíz:
Dopad změn environmentálních poplatků na ekonomiku podniků: 2006 vs. 2010 [UJEP, Ústí
nad Labem, 2008]
Návrh vhodného mixu poplatků a odpisové politiky [IEEP, VŠE, Praha, Kolektiv autorů,
2009]
Studie zaměřená na environmentální dopady stacionárních spalovacích zdrojů a stanovení
jejich technických a emisních parametrů [SEVEn, Praha, červenec 2008]
Analýza efektivnosti zpoplatňování zdrojů znečišťování ovzduší z hlediska nákladů
provozovatelů a státu na výběr poplatků [VŠE Praha, J.Jílková a kol., aktualizace 2008]
Revize hodnoty externích nákladů kvantifikovaných metodou ExternE [UK v Praze, Centrum
pro otázky ŽP, M. Ščasný, J. Melichar, srpen 2008]
Studie environmentálních přínosů opatření navržených v rámci oblasti podpory 2.2
omezování emisí OPŽP, [ENVIROS s.r.o., srpen 2008]
Studie k dopadům postupného navýšení poplatků z emisí TZL, SO2, NOx a VOC v rámci
EDR (Jako součást řešení projektu VaV SPII/4i1/52/07 - "Modelování dopadů
environmentální daňové reformy: II.etapa EDR") [UK v Praze, Centrum pro otázky ŽP,
M. Ščasný, V. Píša, 2009] [Prezentována na kontrolním dni projektu VaV SPII/4i1/52/07 dne
14.12.2009.]

Kontakty:
Mgr. Ondřej Holčák – MŽP, odbor ekonomických nástrojů, e-mail: ondrej.holcak@mzp.cz,
tel. 267122419, odpovědný za zpracování hodnocení dopadů regulace
Ing. Michal Hovorka – CENIA, e-mail: michal.hovorka@cenia.cz, tel. 267225325,
odpovědný za zpracování hodnocení dopadů regulace

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR,
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána akty práva Evropských
společenství

Jedním ze základních důvodů k vydání nového zákona o ochraně ovzduší je nutná
implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES, ze dne 11. června
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2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Tato směrnice k 11. červnu
2010 zruší a nahradí současnou rámcovou směrnici (směrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. září
1996 o hodnocení a řízení kvality ovzduší) a její dceřiné směrnice. Tato klíčová evropská
norma v oblasti ochrany ovzduší měla být transponována do českého právního řádu
nejpozději do června 2010. Jedná se o základní normu určující cíle a metody k provádění
ochrany před látkami znečišťujícími ovzduší v následujícím desetiletí.
Uvedená směrnice stanoví především cíle v oblasti kvality ovzduší – jinými slovy limitní
hodnoty pro koncentrace klíčových znečišťujících látek v ovzduší. Členské státy mají dle
směrnice povinnost zajistit, aby těchto hodnot bylo dosaženo. Předkladatel považuje v této
souvislosti za zásadní, aby bylo kromě prosté transpozice cílů (hodnot) stanovených směrnicí
zajištěno jejich naplnění ve stanovených lhůtách. To však znamená nutnost přijmout
komplexní řešení problému znečištění ovzduší, tedy přijetí konkrétních a relevantních
nástrojů k dosažení cílů stanovených směrnicí v podmínkách ČR, nikoli pouhou „transkripci“
cílových hodnot do zákonné normy.
Dalším důležitým předpisem EU, který je návrhem transponován je Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění
směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů,
zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových plynů, a směrnice
Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného plavidly vnitrozemské
plavby, a kterou se ruší směrnice 93/12/EHS. Zákonem o ochraně ovzduší je
implementován její čl. 1 odst. 5 směrnice 2009/30/ES, tj. (vložení čl. 7a až 7e do směrnice
98/70/ES). Tato nová evropská legislativa byla přijata s cílem
a)

snižovat emise skleníkových plynů z dopravy (s ohledem na fakt, že silniční doprava se
na těchto emisích podílí významným způsobem)
b) zvyšovat podíl biopaliv v dopravě jakožto obnovitelného zdroje energie pouze za
podmínky, že bude zároveň brán zřetel na další environmentální aspekty jejich výroby a
využívání. Za tímto účelem byla směrnicí stanovena tzv. kritéria udržitelnosti týkající se
úspor emisí skleníkových plynů, půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, půdy
s velkou zásobou uhlíku a zemědělských a environmentálních postupů.
ČR transponuje tuto směrnici již přijatou novelou zákona stávajícího zákona o ochraně
ovzduší (zákon č. 221/2011 Sb.), a to z důvodu uplynutí transpoziční lhůty. Do návrhu
nového zákona je tato materie pouze převedena.
Dotčenými právními předpisy ES v této oblasti jsou dále:
− Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování
odpadů
− Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004
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 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení
emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zdrojů
− Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o
obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším
ovzduší.
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− Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o
průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Tato směrnice
byla přijata a zveřejněna v Úředním věstníku EU v době probíhajícího legislativního
procesu k tomuto návrhu zákona, a to až po vypořádání meziresortního připomínkového
řízení. Transpoziční lhůta uplyne v lednu roku 2013. Vzhledem k pokročilé fázi
legislativního procesu k tomuto návrhu zákona bude uvedená směrnice transponována do
právního řádu ČR až v další fázi, tedy změnou nového zákona o ochraně ovzduší a
v komplexu změn dalších souvisejících předpisů (zejm. zákona č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci.

Pokud jde o relevantní judikaturu soudních orgánů Evropské unie, je třeba zmínit
především rozsudek Soudního dvora ES ve věci 120/78 (případ Cassis de Dijon), a to
v souvislosti s navrhovaným omezením umisťování malých stacionárních zdrojů do 300kW,
které mají nepříznivé emisní parametry, na trh v České republice. Zmíněný rozsudek založil
možnost omezení uvádění výrobků na trh v členských státech z důvodu tzv. kategorických
požadavků, tedy cílů ve veřejném zájmu (ke kterým patří i ochrana životního prostředí),
pokud jsou požadavky nediskriminační, tzn., jsou aplikovatelné na všechno zboží bez ohledu
na jeho původ. Zároveň musí být splněna podmínka přiměřenosti takových opatření (jsou
nezbytná pro dosažení požadovaného cíle). Všechny tyto požadavky jsou naplněny
v ustanovení § 15 odst. 2 navrhovaného zákona, který zavádí emisní parametry pro
stacionární zdroje uváděné na trh v České republice.
Dále lze zmínit Rozsudek ESD ve věci C-317/07 a C-209/09 (Lathi Energia Oy), který se
zabýval obsahem pojmu spoluspalovací zařízení. Toto rozhodnutí bylo využito v návrhu
zákona při definování tepelného zpracování odpadu (§ 2 písm. o).
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem ČR a rovněž tak se
závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv.
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B. Zvláštní část

K části první - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
K§1
Cílem a smyslem zákona o ochraně ovzduší (dále jen "zákon") je zajistit takovou kvalitu
vnějšího ovzduší, která nebude představovat zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy. Zákon
uvádí český právní řád do souladu s právními předpisy Evropských společenství, zejména se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě
vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Vedle toho je cílem zákona také snižovat
emise skleníkových plynů vznikajících v důsledku používání paliv v dopravě.
Za uvedenými účely zákon stanoví míru přípustné úrovně znečištění (zejména imisní limity) a
stanovuje základní podmínky a okolnosti pro stanovení přípustné míry znečišťování ovzduší
(zejména emisní limity), způsob posuzování a vyhodnocování těchto úrovní, nástroje
k předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečištění tam, kde je nepřípustně
vysoká a jejímu udržení tam, kde je přijatelná. Zákon dále stanoví práva a povinnosti osob a
působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší a práva a povinnosti dodavatelů
pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí
skleníkových plynů z paliv.
Z působnosti zákona jsou zcela vyloučeny radionuklidy, které jsou upraveny jiným právním
předpisem (atomovým zákonem). Zákon se také nevztahuje na zdolávání požárů a na práce
při odstraňování následků nebezpečných epidemií, živelních pohrom i jiných mimořádných
událostí prováděné v souladu s jinými právními předpisy např. zákonem č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.

K§2
Zákon stanoví základní pojmy v rozsahu nezbytném pro potřeby zákona. Oproti předchozí
právní úpravě byly vypuštěny definice pojmů, které nejsou v právní úpravě využity či nejsou
nezbytné. Některé definice jsou zpřesněny a zjednodušeny.
Dále byly odstraněny konflikty s terminologií legislativy ochrany ostatních složek životního
prostředí.
Definice znečišťující látky (písm. b) v sobě zahrnuje i látku, která obtěžuje zápachem
(pachová látka). Díky tomu budou všechny nástroje určené k regulaci znečišťujících látek
využitelné i pro látky pachové. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou zákonem upravovány
jmenovitě a speciálně, ale uplatňují se na ně standardní nástroje zákona.
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Klíčovým pojmem, jehož interpretace je dlouhodobě nejasná, je pojem „stacionární zdroj“.
Ve stávající právní úpravě ochrany ovzduší, a tím i v praxi, je tento pojem používán
nekonzistentně. Stávajícím zákonem o ochraně ovzduší je tento pojem definován správně (§ 4
odstavec 3: zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které znečišťuje nebo
může znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo
úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které
způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin,
produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnost) a v souladu s legislativou ES a
představuje, např. u spalovacích stacionárních zdrojů kotel. Bohužel již stávající zákon
o ochraně ovzduší sám pojem stacionární zdroj v jiné části textu štěpí na další „podjednotky“
(§ 54 odstavce 6: … To platí i pro nové části zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a
více…). V definování pojmu „stacionární zdroj“ byl navíc použit výraz „zařízení“. S ohledem
na úplně jiný význam pojmu „zařízení“ v zákonu o integrované prevenci začaly vznikat
interpretační problémy.
Nově navržená definice pojmu stacionární zdroj zní takto: ucelená technicky dále nedělitelná
stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat,
nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení
nových výrobků a procesů. Cílem stávající právní úpravy je definovat pojem stacionární zdroj
jako nejmenší nedělitelnou technickou jednotku (kterou je myšleno technické zařízení
v obecném významu tohoto pojmu), resp. jednotku, kterou již není možné dělit na další
stacionární zdroje. K této nejmenší nedělitelné jednotce jsou pak přiřazeny veškeré technické
jednotky a stavby, které nejsou samostatným zdrojem znečištění, ale jsou nezbytné pro provoz
stacionárního zdroje nebo s ním souvisí.
V této interpretaci je pak stacionárním zdrojem např. kotel včetně odvodu spalin, čištění
spalin, kontinuálního měření a komína. Současně však může být stacionárním zdrojem i
pouze kotel jako takový, pokud je vedle něj společně provozován další kotel. Tyto dva kotle
pak představují dva stacionární zdroje, které mají příslušenství (čištění spalin, kontinuální
měření a komín) společné. Provozovna se tak může skládat ze dvou nebo více spalovacích
stacionárních zdrojů. Pojem provozovna je v zákoně využíván s odkazem na již platné právní
předpisy, neboť některé nástroje (např. emisní stropy) budou vázány právě na provozovnu na
místo jednotlivých stacionárních zdrojů. Další menší jednotky než stacionární zdroj již návrh
zákona o ochraně ovzduší nevyčleňuje.
Pokud jde o vztah k pojmům požívaným v zákoně o integrované prevenci pojem
„provozovna“ by měl mít stejnou náplň v oblasti ochrany ovzduší i integrované prevence a
pojem „zařízení“ v oblasti ochrany ovzduší představuje obecně jakékoliv technické zařízení a
ve smyslu IPPC je pojem zařízení pevně definován a skládá se z jednoho či více stacionárních
zdrojů (a případně jejich společného příslušenství).
Oproti stávající právní úpravě je nově zaveden pojem „tepelné zpracování odpadu“, který
v sobě zahrnuje různé způsoby tepelného zpracování odpadu, nejen oxidační procesy, ale i
procesy bez přístupu vzduchu. Stávající zákon používá pojmy „spalovna odpadu“ a
„spoluspalovací zařízení“. Tyto pojmy však nejsou přesné, právě proto, že by měly zahrnovat
i jiné zpracování odpadu než pouze spalování. Tam, kde jsou v textu zákona podmínky
provozu shodné jak pro spalovny odpadu, tak pro spoluspalovací zařízení, je souhrnně
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používáno spojení slov „stacionární zdroj“ a „tepelné zpracování odpadu“. Definice rovněž
zohledňuje Rozsudek ESD ve věci C-317/07 a C-209/09 (Lathi Energia Oy).
Definice těkavé organické látky vychází ze směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých
organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých
činnostech a v některých zařízeních. Je třeba ji odlišit od pojmu používaného v souvislosti
s nakládáním s některými výrobky obsahujícími organické sloučeniny nebo směsi (§ 17). Zde
je využita definice obsažená ve směrnici 2004/42/ES.

K části druhé – ZNEČIŠTĚNÍ A ZNEČIŠŤOVÁNÍ
K § 3 - Přípustná úroveň znečištění
Za účelem základní ochrany lidského zdraví, vegetace a ekosystémů před důsledky znečištění
ovzduší jsou stanoveny přípustné úrovně znečištění na celém území České republiky.
Všechny přípustné úrovně znečištění ovzduší, které musí být plněny na každé měřicí lokalitě,
jsou nově nazývány jako „imisní limit“. Imisní limity představují určitou rovnováhu mezi
ochranou lidského zdraví a ochranou přírody a požadavky na provoz zdrojů znečišťování
ovzduší (stacionárních i mobilních). Imisní limity nezaručují, že při jejich plnění nebude
docházet k žádnému ohrožení lidského zdraví nebo ekosystémů.
Rozsah pojmů v oblasti požadavků na kvalitu ovzduší (přípustných úrovní znečištění) se tak
díky tomu oproti stávající právní úpravě zmenšuje, a to i přesto, že nový právní předpis
Evropských společenství, který je tímto zákonem transponován [směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším
ovzduší pro Evropu] sám o sobě přináší několik dalších nových pojmů.
Imisní limity stanovené tímto zákonem se nevztahují na ovzduší v uzavřených prostorách a na
ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá veřejnost volný přístup. Pro tyto prostory
jsou parametry kvality ovzduší upravené jinými právními předpisy.
Příslušné orgány ochrany ovzduší mají povinnost přijímat opatření k dodržování imisních
limitů (snížení úrovně znečištění tam, kde jsou překračovány a udržení se pod imisními limity
tam, kde překračovány nejsou) a usilovat o zachování co nejlepší kvality ovzduší.
Legislativa Evropských společenství rozlišuje u přípustných úrovní znečištění pro jednotlivé
znečišťující látky jejich závaznost (obecně do 3 skupin). Rozdíl v jejich závaznosti je
vyjádřen přímo v celém textu zákona tím, že některé povinnosti či kompetence orgánů
ochrany ovzduší (obecně nástroje) se nevztahují na ty znečišťující látky, jejichž limit je
stanoven v legislativě Evropských společenství mírnější formou (jejich plnění je vyžadováno
„pokud je to možné“, na rozdíl od limitů, jejichž plnění vyžaduje legislativa ES „za každou
cenu“, včetně odstavení zdrojů z provozu).
Pro splnění imisního limitu pro troposférický ozon uvedeného v bodu 5 přílohy č. 1 k návrhu
zákona nejsou stanoveny žádné specifické nástroje. Tyto hodnoty představují především
dlouhodobé cíle.
Za účelem dosažení méně závazných imisních limitů tak není umožněno omezovat nebo
zastavovat provoz stacionárních a mobilních zdrojů, k jejich plnění resp. neplnění bude při
vydávání povolení pro nové zdroje pouze přihlíženo, apod.
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Nově byly doplněny přípustné úrovně znečištění ovzduší jemnou frakcí suspendovaných
částic (PM2,5), které jsou posuzovány jednak jako hmotnostní koncentrace na jednotlivých
měřicích lokalitách, ale také jako průměr pro celou Českou republiku na základě klouzavých
průměrných koncentrací během 3 kalendářních let naměřených v městských pozaďových
lokalitách.
V § 3 nedochází k významné faktické změně oproti předchozí právní úpravě, pouze jsou
z důvodu častých připomínek na nejasnost vynechány pojmy doposud v legislativě používané
(„pokud je to možné s využitím běžně dostupných opatření“, „pokud je to možné s využitím
přiměřených opatření“).
Jedná se o transpozici legislativy Evropských společenství.

K § 4 - Přípustná úroveň znečišťování
Přípustná úroveň znečišťování může být stanovena emisními limity, emisními stropy,
technickými podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře, které se, až na výjimky,
vzájemně doplňují. V některých případech jsou stanoveny pouze emisní limity (většina
stacionárních zdrojů), emisní stropy (emisně významné stacionární zdroje), přípustná tmavost
kouře (především malé spalovací zdroje). Technické podmínky provozu obvykle doplňují
provoz každého stacionárního zdroje (ať jsou již stanovány výrobcem nebo orgánem ochrany
ovzduší v povolení např. prostřednictvím provozního řádu). V některých případech technické
podmínky provozu nahrazují emisní limity, např. tam, kde by bylo nemožné nebo zbytečně
finančně náročné dosahování emisního limitu pro SO2 u spalovacích stacionárních zdrojů o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším (v důsledku nižší kvality paliva)
mohou být uplatněny stupně odsíření, nebo v případech, kdy by bylo nemožné nebo zbytečně
finančně náročné měření emisí znečišťujících látek, se stanovují požadavky na kvalitu paliva.
Jednotlivé stacionární zdroje mají stanoveny emisní limity. V případě, že se jedná
o významný stacionární zdroj, který vyžaduje zvláštní pozornost, jsou pro něj stanoveny
prováděcím právním předpisem nebo povolením provozu specifické emisní limity. Pokud je
zdroji stanoven specifický emisní limit, nevztahují se na něj obecné emisní limity pro žádnou
znečišťující látku. U stacionárních zdrojů, které nemají stanoveny specifické emisní limity,
jsou uplatněny obecné emisní limity, které stanoví prováděcí právní předpis pro znečišťující
látky a jejich skupiny. Tyto emisní limity představují určité "normy slušného chování" a pro
tyto stacionární zdroje je tak stanovena maximální přípustná úroveň znečišťování ovzduší.
Emisní limity pro vyjmenované stacionární zdroje (tzv. specifické), které budou obsahem
prováděcího právního předpisu, jsou do značné míry přejaty z legislativy Evropských
společenství (zejména emisní limity pro tepelné zpracování odpadu, spalovací stacionární
zdroje a zdroje emitující těkavé organické látky). Na druhou stranu jsou stanoveny emisní
limity pro celou řadu technologických zařízení, které nevycházejí z legislativy Evropských
společenství, ale jejich vliv na vnější ovzduší je natolik významný, že je třeba jejich provoz
regulovat. V tomto případě se jedná především o tzv. průmyslové, technologické zdroje.
Přípustná úroveň znečišťování může být určena i emisními stropy pro jeden stacionární zdroj,
skupinu zdrojů, provozovnu nebo vymezené území. Emisním stropem se dle definice uvedené
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v § 2 rozumí nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší z kalendářní
rok. Emisní strop může nahradit u vybraných stacionárních zdrojů emitujících VOC
specifické emisní limity, neboť u těchto zdrojů není technicky dosažitelné ověřování plnění
emisního limitu u všech emisí ze zdroje.
Úprava sčítání parametrů stacionárních zdrojů (odstavce 7 a 8) je do značné míry shodná se
stávající úpravou s tím, že jsou zahrnuty nové prvky legislativy Evropské unie. Ze sčítání jsou
zcela vyjmuty spalovací zdroje umístěné v domácnostech.
V prováděcím právním předpisu budou stanoveny hodnoty obecných a specifických emisních
limitů, technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností či technologií
souvisejících s provozem stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, způsob
stanovení emisních stropů a emisních limitů a podmínky, za kterých jsou považovány za
plněné a dále bude stanovena přípustná tmavost kouře, způsob jejího zjišťování a podmínky,
za kterých je považována za plněnou.

K § 5 - Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění
Ministerstvo životního prostředí posuzuje úroveň znečištění (provozuje stacionární měření
úrovně znečištění a modeluje rozptyl znečišťujících látek ve vnějším ovzduší) a porovnává
zjištěné hodnoty se stanovenými přípustnými úrovněmi znečištění. Každoročně tím vzniká
sada dat, která poskytuje informace o překročení resp. nepřekročení stanovených přípustných
úrovní znečištění.
Posuzování úrovně znečištění se provádí stacionárním měřením a výpočtem úrovně
znečištění, případně jejich kombinací. Na oba způsoby jsou prováděcím právním předpisem
stanoveny rozsáhlé požadavky (stacionární měření), případně alespoň referenční metody
(modelování). Jedná se o přesnou transpozici legislativy ES s tím, že Česká republika
nepřipouští méně kvalitní metody posuzování úrovně znečištění (orientační měření a odborný
odhad).
Posuzováním úrovně znečištění je zákonem pověřeno ministerstvo, pro které tuto činnost
provádí v současné době Český hydrometeorologický ústav. Touto činností by Ministerstvo
životního prostředí mohlo pověřit jakoukoliv právnickou osobu, pokud tato prokáže, že
disponuje dostatečnými odbornými kapacitami a potřebným technickým vybavením (viz §
35).
Za účelem stacionárního měření ministerstvo vymezí ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí a dále bude provozovat státní síť imisního monitoringu. Provozem této sítě může
ministerstvo pověřit jím zřízenou právnickou osobu, nebo může provozem pověřit právnickou
osobu podle § 35.
Základním prvkem pro posuzování úrovně znečištění a řízení kvality ovzduší je rozdělení
území České republiky na zóny (aglomerace je specifický typ zóny). Stanovení zón a
aglomerací je součástí zákona (příloha č. 3). V rámci těchto zón jsou pak stanoveny
prováděcím právním předpisem požadavky na posuzování úrovně znečištění, např. minimální
počet stacionárních měření úrovně znečištění. Zde dochází k významné změně oproti
předchozí praxi a to snížením počtu zón, které umožňuje přesunutí kompetence pro
179

zpracování programů zlepšování kvality ovzduší na Ministerstvo životního prostředí. Jako
zóny budou použity NUTS 2 statistické jednotky, ze kterých budou vyčleněny významně
zatížené oblasti: Aglomerace Brno a Aglomerace Ostravsko-karvinsko. I v tomto případě jde
o přesnou transpozici legislativy ES.
Pro vyhodnocení plnění přípustných úrovní znečištění se použijí i výsledky měření úrovně
znečištění prováděné právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která je
držitelem platného rozhodnutí o autorizaci pro měření úrovně znečištění. V současné době
jsou takto výsledky měření rozšiřovány o řadu důležitých měření prováděných např.
Zdravotními ústavy, městy a i některými provozovateli. Autorizovaná osoba je následně
informována o způsobu využití výsledků provedených měření.
U vybraných metod měření úrovně znečištění, stanovených prováděcím právním předpisem,
může měření provádět pouze osoba, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci podle jiného
právního předpisu. U postupů a metod, na které je možné získat osvědčení o akreditaci, bude
toto osvědčení vyžadováno. Tento požadavek je nový oproti stávající právní úpravě a je v
souladu se stávajícími trendy v Evropské unii.
Prováděcí právní předpis stanoví podmínky a způsob posuzování a vyhodnocení úrovně
znečištění, zejména cíle v oblasti kvality údajů, požadavky a postup hodnocení zón a
aglomerací, umístění bodů vzorkování pro stacionární měření, minimální počty bodů
vzorkování pro stacionární měření, referenční metody pro posuzování úrovně znečištění a
seznam metod měření úrovně znečištění, u kterých je požadováno osvědčení o akreditaci.

K § 6 - Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování
Stejně jako doposud se předpokládá, že množství vypouštěných emisí bude zjišťováno
měřením, případně výpočtem. O zjišťování emisí výpočtem musí rozhodnout příslušný orgán
ochrany ovzduší (krajský úřad) a to pouze v případě, že nelze dostupnými technickými
prostředky zaručit, že měření odráží skutečnou úroveň znečišťování. Dalšími případy použití
výpočtu namísto měření (přímo ze zákona) jsou záložní zdroje energie a dále zdroje
vyjmenované v prováděcím předpisu (hledisko jejich malého vlivu na kvalitu ovzduší).
Bez výraznější změny zůstává i povinnost měření na každém komínu, výpusti či výduchu.
Nově je však umožněno, aby orgán ochrany ovzduší vymezil ve svém povolení či
v provozním řádu stacionárního zdroje měření emisí pouze na výduchy, kde to je relevantní.
Jakékoliv omezení či žádost o omezení musí být technicky odůvodněno.
Měření emisí, stejně jako doposud, bude prováděno jednorázově a u vybraných stacionárních
zdrojů (jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 k zákonu) také kontinuálně. Stanovení
četnosti a způsob provedení jednorázového měření a způsob provádění kontinuálního měření
budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Kontinuální měření emisí se provádí pro
zjištění koncentrací znečišťujících látek a dalších vybraných parametrů odpadního plynu,
které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona.
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Zákon ukládá povinnost ověřovat jednorázovým měřením emisí plnění specifických emisních
limitů, a to formou autorizovaného emisního měření nebo emisního měření České inspekce
životního prostředí. V případě jednorázového měření emisí prováděného Českou inspekcí
životního prostředí není tímto měřením dotčena povinnost provozovatele provádět
jednorázové měření emisí ve stanovených termínech.
Plnění emisních limitů, pokud se na daný stacionární zdroj vztahují, neověřuje měřením
provozovatel, ale Česká inspekce životního prostředí při provádění své kontrolní činnosti.
Autorizované měření emisí musí být s předstihem nejméně pěti pracovních dní ohlášené
orgánu ochrany ovzduší (ČIŽP) za účelem možné kontroly správnosti provedení
autorizovaného emisního měření. Stejně tak musí být nahlášena případná změna nebo zrušení
plánovaného termínu měření, nejméně jeden den před původně plánovaným termínem. Bez
tohoto ohlášení není možné autorizované měření provést, resp. považovat provedené měření
za autorizované ve smyslu tohoto zákona. O výsledcích jednorázového autorizovaného
měření emisí se vypracuje protokol o měření.
Od měření se zcela upouští u spalovacích stacionárních zdrojů (kotlů) o jmenovitém tepelném
příkonu nižším než 50 MW, které slouží jako záložní zdroje pro výrobu energie a byly
v průběhu daného kalendářního roku provozovány méně než 300 hodin. Smyslem této
výjimky je, aby záložní zdroje nemusely být uváděny do provozu jen za účelem zjištění
úrovně znečištění měřením.
Prováděcí právní předpis stanoví způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování,
rozsah, způsob a podmínky zaznamenávání, ověřování, vyhodnocení a uchovávání výsledků
zjišťování úrovně znečišťování, seznam metod, u kterých je požadováno osvědčení
o akreditaci a způsob stanovení počtu provozních hodin.

K § 7 – Informační systém kvality ovzduší
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. Součástí tohoto systému je také registr emisí
a zdrojů znečišťování ovzduší, ve kterém jsou vedeny údaje o zdrojích znečišťování ovzduší
(stacionárních i mobilních) a jejich emisích znečišťujících látek.
Údaje z informačního systému kvality ovzduší jsou poskytovány nejen veřejnosti
prostřednictvím internetu a tištěných publikací (např. ročenek), ale také orgánům Evropské
unie a mezinárodním institucím.
Vedení informačního systému kvality ovzduší zajišťuje Ministerstvo životního prostředí, pro
které tuto činnost provádí Český hydrometeorologický ústav, který provádí i posuzování
úrovní znečištění (měřením a modelováním) a také jejich hodnocení. Touto činností může
Ministerstvo životního prostředí pověřit právnickou osobu, pokud tato prokáže, že disponuje
dostatečnými odbornými kapacitami a potřebným technickým vybavením.
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Prováděcí právní předpis stanoví strukturu a metodiku provádění emisní inventury a emisní
projekce a poměr částic PM10 a PM2,5 vůči celkovým tuhým znečišťujícím látkám v emisích.

K Části třetí –
ZNEČIŠŤOVÁNÍ

NÁSTROJE

KE

SNIŽOVÁNÍ

ÚROVNÍ

ZNEČIŠTĚNÍ

A

K § 8 - Národní program snižování emisí České republiky
Nejvýše postaveným programovým dokumentem v oblasti ochrany ovzduší zůstává i nadále
Národní program snižování emisí České republiky. Tento národní program je zpracován za
účelem stanovení komplexních a systémových nástrojů pro snižování emisí znečišťujících
látek a snižování úrovně znečištění ovzduší. Oproti dosavadní úpravě dochází ke sloučení
Národního programu snižování emisí ČR s Národním programem snižování emisí ze zvláště
velkých spalovacích zdrojů (který je tak jako tak de facto jeho součástí). Národní program
jako celek schvaluje vláda České republiky usnesením. Povinnost zpracování a realizace
národního programu je transpozicí legislativy Evropských společenství. Návrh Národního
programu snižování emisí v České republice zpracovává Ministerstvo životního prostředí ve
spolupráci s příslušnými ústředními správními orgány (zejména s Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem dopravy a Ministerstvem
zemědělství).
Hlavním cílem tohoto programu je dosažení a plnění národních emisních stropů a snížení
celkové úrovně znečištění a znečišťování v ČR. Těchto cílů bude dosahováno navržením
emisních stropů (pro sektory/kategorie činností v členění používaných v rámci legislativy ES
a mezinárodních úmluv). Na základě sektorových emisních projekcí jsou národní emisní
stropy pro jednotlivé členské státy EU navrhovány, proto je jejich využití logické.
Skupina spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW
a vyšším představuje nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší oxidy síry a oxidy dusíku.
Příspěvek těchto zdrojů tvoří např. u SO2 až 80 % celkových emisí v České republice. Řada
těchto zdrojů bude i nadále, až do roku 2020 provozována pod jejich vlastním emisním
stropem. Proto je sloučení této problematiky do jednoho programu logické.
Národní program dále zahrnuje analýzu úrovní znečištění a znečišťování, scénáře vývoje,
harmonogram pro realizaci jednotlivých opatření, nositele úkolů odpovědné za realizaci
opatření (členy vlády České republiky) a vyčíslené indikátory pro hodnocení plnění
programu. Národní program je transpozicí legislativy Evropských společenství.
Předpokládá se, že národní program bude zpracován v roce 2012 (lhůta do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti zákona). Dále bude program dle potřeby aktualizován, nejdéle jednou za čtyři
roky.

K § 9 - Programy zlepšování kvality ovzduší
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Základním prostředkem, jak dosáhnout stanovených přípustných úrovní znečištění, je
zpracování a realizace programu zlepšování kvality ovzduší. Jedná se o transpozici legislativy
ES. Tento program je zpracováván pro každou zónu a aglomeraci zvlášť. Odpovědným
orgánem za zpracování programů zlepšování kvality ovzduší je nově Ministerstvo životního
prostředí. Tato změna, která vyplynula z projednávání věcného záměru, je odůvodněna celou
řadou aspektů. Těmi hlavními je např. to, že problémy s kvalitou ovzduší jsou způsobeny
zejména zdroji, které jsou mimo kompetenci krajských úřadů a jedinou institucí, která může
v této věci činit určité kroky, je Ministerstvo životního prostředí. To současně disponuje
finančními zdroji na ochranu životního prostředí, které krajské úřady nemají k dispozici
(Operační program Životní prostředí, pro který je Ministerstvo životního prostředí řídícím
orgánem, dotační program Zelená úsporám).
Při zpracování bude třeba klást důraz na komunikaci Ministerstva životního prostředí
s regionálními a místními orgány ochrany ovzduší a to nejen s krajskými úřady ale i ČIŽP.
Programy budou přijímány formou opatření obecné povahy s určitou modifikací oproti úpravě
tohoto institutu ve správním řádu (odstavec 4). Provozovatelé stacionárních zdrojů, které
budou vyjmenovány v návrhu programu, se budou moci účastnit jeho projednávání a vznášet
případné námitky.
Osnova programu zlepšování kvality ovzduší je obsahem přílohy k zákonu. Jako součást
programu zlepšování kvality ovzduší se již neobjevuje programový dodatek. Jeho hlavní
smysl byl před začátkem období 2007-2013, kdy měl posílit absorpční kapacitu pro čerpání
finančních prostředků z fondů EU. V roce 2010 se buď programový dodatek jako součást
programů tak osvědčí a zažije, že se v něm bude pokračovat na dobrovolné bázi nebo bude
postupně opuštěn. Zpracování a přijetí programu zlepšování kvality ovzduší je transpozicí
legislativy ES, stejně tak jako osnova programu uvedená v příloze k zákonu.
Součástí programu zlepšování kvality ovzduší jsou především opatření zajišťující, že období,
kdy dochází k překračování imisních limitů, bude co možná nejkratší. Program zlepšování
kvality ovzduší musí být v souladu s Národním programem snižování emisí ČR.
Každý program zlepšování kvality ovzduší musí přispívat také k dosažení národního cíle
snížení expozice. V tomto směru programy zlepšování kvality ovzduší doplňují Národní
program snižování emisí ČR.
Programy zlepšování kvality ovzduší jsou minimálně každé 3 roky aktualizovány v oblasti
analytických dat i návrhové části - opatření. Uváží se, zda stanovené cíle jsou dostatečné.
Opatření v programech ke zlepšení kvality ovzduší budou sestavovány tak, aby zajistila
splnění emisních stropů ve lhůtách stanovených vyhláškou a zároveň, aby zajistili plnění cílů
v oblasti kvality ovzduší (imisní limity podle přílohy č. 1).

K § 10 - Smogová situace
Na rozdíl od programů zlepšování kvality ovzduší, které zastupují systémový a střednědobý
přístup k ochraně vnějšího ovzduší, představují krátkodobé nástroje při vyhlášení smogové
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situace přístup čistě regulační pro případy extrémně vysokých úrovní znečištění ovzduší. Jeho
cílem je především zabránit dalšímu nárůstu úrovní znečištění v době smogových situací, kdy
vlivem špatných rozptylových podmínek koncentrace znečišťujících látek dosahují extrémně
vysokých hodnot, resp. překračují varovné, informativní nebo regulační prahové hodnoty (viz
příloha č. 6 zákona). Nástroj pro krátkodobá opatření k okamžitému řešení je požadavkem
legislativy ES. Tyto nástroje se dají rozdělit na krátkodobá regulační opatření uložená přímo v
povolení k provozu stacionárního zdroje a na regulační řády obcí k regulaci silničních
motorových vozidel. Regulační řád obec vydává „je-li to třeba“, tzn. v případě, že v dané obci
reálně hrozí vznik smogové situace (posuzováno na základě dat z minulých několika let).
Regulační řád je přijímán formou nařízení obce. S ohledem na to, že regulační řád může
obsahovat pouze opatření k regulaci dopravy, může být zpracován společně s nízkoemisní
zónou. Nelze-li pouhou regulací dopravy v dané obci dosáhnout zlepšení stavu ovzduší,
nevyžaduje zákon, aby byl regulační řád zpracován. Význam regulačních řádů již zdaleka
nedosahuje historického významu, který tyto nástroje měly v minulosti.
V současné době již úrovně znečištění standardně nedosahují stanovených prahových hodnot,
s výjimkou hodnot pro PM10 a přízemního ozónu. Přesto jsou s ohledem na možnost regulace
ve zvláště zatížených regionech ponechány povinnosti, případně možnosti, pro orgány
ochrany ovzduší konat v případě zvýšených úrovní znečištění. Tento bod je transpozicí
legislativy ES a v českém právním řádu byl dosud zakotven ve vyhlášce č. 373/2009 Sb. Pro
větší transparentnost jsou varovné, informativní a regulační prahové hodnoty přesunuty do
přílohy zákona.
Informaci o tom, že existuje riziko překročení varovné prahové hodnoty, informativní
prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty vydává Ministerstvo životního prostředí
prostřednictvím jím zřízené právnické osoby poté, co jsou splněny podmínky stanovené
přílohou zákona. Tuto informaci předává přímo provozovatelům stacionárních zdrojů, kterým
byly uloženy zvláštní podmínky provozu a dále dotčeným krajským a obecním úřadům a
ČIŽP.
Stacionárním zdrojům, které se významně podílejí na překročení úrovně znečištění v určité
lokalitě, jsou jako součást povolení k trvalému provozu stanoveny zvláštní podmínky provozu
při překročení regulační prahové hodnoty. Konkrétní podoba těchto opatření bude výsledkem
správního řízení. Krajské úřady neprodleně zasílají Ministerstvu životního prostředí informaci
o tom, které zdroje v rámci jejich působnosti, mají stanoveny zvláštní podmínky provozu
podle § 12 odst. 4 písm. g).
Stejně jako doposud mají provozovatelé veřejných sdělovacích prostředků povinnost bez
nároku na náhradu nákladů zveřejnit, na základě žádosti pověřených orgánů, informace
o zvýšených úrovních znečištění. V tomto ohledu nedochází k žádné změně oproti předchozí
právní úpravě.

K § 11 – Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší
K odstavci 1
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Kompetentním orgánem pro vydávání stanoviska k politice územního rozvoje, zásadám
územního rozvoje a územnímu plánu v průběhu jejich pořizování je Ministerstvo životního
prostředí. V tomto stanovisku posoudí soulad jednotlivých návrhů na využití území
stanovených v politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci s požadavky
tohoto zákona, zejména s povinností dodržovat přípustnou úroveň znečištění. Ministerstvo
dále vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území
obce o předpokládané intenzitě 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období
nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 100 parkovacích stání k řízením podle stavebního
zákona. Ministerstvo taktéž rozhoduje v případě nového typu stacionárního zdroje, který
používá dosud nepoužívanou technologii. V tomto rozhodnutí stanoví základní parametry
(požadavky) pro daný typ zdroje, které mají za úkol suplovat zařazení zdroje v rámci přílohy
č. 2 a zároveň suplovat požadavky stanovené v prováděcím předpise pro známé typy zdrojů.
K odstavci 2
V kompetenci krajského úřadu je vydávání stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu
plánu obce, závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2,
závazného stanoviska ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2,
a to k řízením podle jiného právního předpisu (zejm. stavební zákon). Krajský úřad dále
vydává povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2, a to bez přímé
návaznosti na řízení podle stavebního zákona. Nový zákon o ochraně ovzduší se tak snaží
jednoznačně stanovit nezávislost povolení provozu na procesech podle stavebního zákona.
K odstavci 3
V případě zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 je v řízeních podle stavebního zákona
obecní úřad obce s rozšířenou působností dotčeným orgánem příslušným vydat závazné
stanovisko.
K odstavci 4
Dotčeným orgánem v řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stacionárního zdroje
uvedeného v příloze č. 2 je obecní úřad. Obecní úřad je proto oprávněn obdržet veškeré nutné
podklady a případně se ve věci vyjádřit. Jeho vyjádření nemá povahu závazného stanoviska.
K odstavcům 5 až 7
Při rozhodování o novém stacionárním zdroji se dbá na to, aby nedošlo k dalšímu zatížení
území nad přípustnou úroveň znečištění. Krajský úřad nevydá kladné závazné stanovisko
k umístění zdroje pro stacionární zdroj, který je označen ve sloupci B v příloze č. 2 v případě,
že by provozem tohoto stacionárního zdroje došlo k překročení imisního limitu nebo je imisní
limit v místě, kde má být stacionární zdroj provozován, již překročen. Výjimku lze učinit
v případě, že budou přijata kompenzační opatření, která eliminují zvýšení úrovně znečištění,
které by způsobil provoz stacionárního zdroje. Ministerstvo zpracuje metodický pokyn pro
navrhování a posuzování konkrétních kompenzačních opatření. Tato kompenzační opatření
navrhuje žadatel a schvaluje je krajský úřad v rámci povolení nového zdroje, resp. rovněž
změny povolení zdroje již v lokalitě umístěného, pokud se kompenzační opatření provádějí na
něm. K uvedení nového zdroje do provozu pak může dojít nejdříve ke dni nabytí účinnosti
185

změny povolení provozu stávajícího zdroje, na němž se kompenzuje, anebo (není-li
kompenzace prováděna na stávajícím zdroji uvedeném v příloze č. 2) až po provedení
kompenzačních opatření.
K odstavcům 8 a 9
V odstavcích 8 a 9 jsou vymezeny případy, kdy je při umisťování a při stavbě zdroje
vyžadován odborný posudek a rozptylová studie.
K odstavci 10
Jsou stanoveny speciální požadavky při umisťování spalovacích zdrojů z hlediska možností
ukládání CO2 . Tento požadavek vychází ze směrnice 2009/31/ES.
K odstavci 11
Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou na rozdíl d stávající právní úpravy stanoveny
přímo zákonem (v příloze č. 7).

K § 12
K odstavci 1
Je stanovena povinnost orgánů ochrany ovzduší vycházet při vydávání příslušných správních
aktů z programů zlepšování kvality ovzduší a dále z aktuální kvality ovzduší v místě ve
srovnání s imisními limity.
K odstavci 2
Upravuje vydání podkladového aktu vydávaného ČIŽP k řízení o povolení provozu.
K odstavci 3
Upravuje některé požadavky na obsah závazných stanovisek k umístění zdroje znečišťování.
K odstavci 4
Povolení provozu stacionárního zdroje obsahuje zejména závazné podmínky provozování
stacionárního zdroje, které nejsou stanoveny přímo zákonem a jeho prováděcími právními
předpisy. Zákon se snaží pokud možno integrovat jednotlivá dílčí rozhodnutí, která byla
vydávána podle předchozí právní úpravy, do jednoho povolení provozu.
K odstavci 5
Toto ustanovení transponuje část směrnice Evropského parlamentu a Rady 31/2009/ES o
geologickém ukládání oxidu uhličitého, to konkrétně její čl. 33 (Změna směrnice
2001/80/ES). Transpozice tohoto ustanovení je zároveň obsažena v návrhu komplexně
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transpozičního zákona k uvedené směrnici. V tomto návrhu je však transpozice navázána na
platný zákon č. 86/2002 Sb.
K odstavci 6
Upravuje návaznost závazných stanovisek na rozhodnutí podle stavebního zákona a jiných
právních předpisů.
K odstavci 7
Povolení k provozu je možné vydat na dobu časově omezenou, v případě spaloven odpadů a
jiných stacionárních zdrojů, ve kterých je tepelně zpracováván odpad, vždy nejdéle na dobu
25 let.

K § 13 – Změna a zánik povolení provozu
Pokud byl u stacionárního zdroje identifikován významný příspěvek k překročení imisního
limitu, je zdroj zahrnut v programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 a krajský úřad
na základě této skutečnosti v povolení provozu stacionárního zdroje zpřísní nebo stanoví další
specifické emisní limity, případně zpřísní nebo stanoví doplňující technické podmínky
provozu či stanoví emisní stropy. Při stanovení emisního limitu musí úřad přihlížet
k přínosům a nákladům, které toto stanovení vyvolá. Krajský úřad by k tomuto měl
přistupovat se znalostí území, dopadu emisí z daného zdroje na toto území a se znalostí výše
dodatečných nákladů, které vyvolá stanovení nové podmínky nebo zpřísnění stávající
podmínky provozu. Velmi důležité v těchto případech bude správní řízení (o změně povolení
provozu), v rámci kterého všechny aspekty včetně stanovisek provozovatele zdroje musí být
posouzeny. Kritéria Rozptylová studie je jedním z podkladových nástrojů.
Nový zákon pracuje se základním předpokladem, že v případě podstatné změny okolností - ať
už vnější nebo mající původ v provozu zdroje - musí existovat nástroje, které uvedou provoz
zdroje do souladu s těmito novými skutečnostmi. Povolení provozu není neměnným
„věčným“ dokumentem a může (resp. musí!) být přizpůsobováno aktuální situaci.
Vydané povolení provozu zaniká, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu delší
než osm let.

K § 14 – Nízkoemisní zóny
Z důvodů trvalého překračování imisních limitů v centrech měst způsobených silniční
dopravou a absence jakéhokoliv nástroje pro omezení znečištění ovzduší regulací dopravního
toku návrh zavádí pro obce možnost stanovit na svém území tzv. nízkoemisní zóny a to
formou obecně závazné vyhlášky obce. Nízkoemisní zónu budou moci obce vyhlásit pouze
tam, kde jsou překračovány imisní limity a současně existuje objízdná trasa bez omezení po
pozemní komunikaci stejné nebo vyšší třídy. Vzhledem k posledně jmenované podmínce není
v praxi možné, aby do nízkoemisní zóny byla zařazena dálnice nebo rychlostní silnice. Spíše
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výjimečná by měla být rovněž situace, že součástí nízkoemisní zóny bude průjezdní úsek
silnice I. třídy, neboť existuje-li v některé lokalitě výjimečně dálnice nebo rychlostní silnice
plnící funkci obchvatu a současně i průjezdní úsek silnice I. třídy (např. v aglomeracích),
většinou bude možné v praxi konstatovat, že dálnice a rychlostní silnice kvůli omezenému
přístupu na ně (kvůli velkým vzdálenostem míst, kde je možno na ně najet –
mimoúrovňových křižovatek) neplní funkci jiné dálnice nebo silnice stejné nebo vyšší třídy,
po které je možné zajistit obdobné dopravní spojení ve smyslu § 13 odst. 2 zákona.
Nízkoemisní zóna bude vyznačena příslušnou dopravní značkou, přičemž postup pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci je stanoven zákonem č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Koordinaci stanovení místní úpravy provozu
bude zajišťovat obec, která nízkoemisní zónu vyhlásila. Obec, popř. pověřený zpracovatel
organizace dopravy, podá k úřadu dle § 77 odst. 1 písm. c) popř. i a) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, žádost o stanovení místní úpravy provozu, opatřenou
předchozím souhlasem příslušného orgánu policie. Žádost bude mj. obsahovat datum
rozmístění stálého dopravního značení v souladu s nařízením obce o vyhlášení nízkoemisní
zóny.
Zákon umožňuje dva druhy výjimek z omezení provozu v nízkoemisních zónách – jednak
výjimky přímo ze zákona (plošně pro vozidla viz příloha č. 8) a dále individuální výjimky
udělené obcí (avšak pouze ze zákonem stanovených důvodů).
Porušení povinnosti je dopravním přestupkem podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o
přestupcích. Vozidla vjíždějící do zóny budou označena emisní známkou podle jejich
emisních parametrů. Podrobnosti stanovení a provozu nízkoemisních zón stanoví prováděcí
předpis. Nízkoemisní zóny úspěšně fungují v řadě západoevropských měst (např. 26
německých měst, Londýn, Stockholm) a jejich přínos ke snížení zátěže životního prostředí a
lidí je prokázaný.

K § 15 - Poplatky za znečišťování
Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona platí poplatky za
znečišťování, jejichž sazby jsou stanoveny v příloze č. 9, a to za předpokladu, že jejich
celková výše za provozovnu dosahuje alespoň 5 000 Kč.
Provozovatel je povinen oznámit skutečnosti rozhodné pro vyměření poplatku za uplynulý
kalendářní rok a vypočtenou výši poplatku za znečišťování krajskému úřadu prostřednictvím
integrovaného systému ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vždy do 31.
března. Krajský úřad jakožto správce poplatku ověří skutečnosti uvedené v oznámení a do
čtyř měsíců od oznámení vydá rozhodnutí o vyměření poplatku za skončené poplatkové
období. Poplatky, jejichž roční výše nepřekročí 200 000 Kč, jsou placeny jednorázově, vyšší
roční poplatek se platí formou měsíčních záloh na poplatek pro následující kalendářní rok.
V tomto ohledu dochází k drobné procesní změně oproti dosavadní právní úpravě, kdy se
zálohy platily na „běžný rok“ a nikoli pouze „dopředu“.
Poplatek vybírají a vymáhají celní úřady (správci placení poplatku). Tyto poplatky budou do
roku 2016 příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Po roce 2015 budou
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výnosy z poplatků rozděleny tak, aby 75 % bylo příjmem Státního fondu životního prostředí
České republiky a 25 % příjmem kraje. Výnos z poplatků, který je příjmem kraje, smí být
použit pouze na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Těmito opatřeními
mohou být zejména opatření definovaná v programech zlepšování kvality ovzduší.
Provozovatel může od roku 2017 uplatnit nárok na snížení sazeb použitých pro výpočet
poplatku, pokud provede investici, v jejímž důsledku dojde ke stanovenému snížení emisí.
Tímto novým prvkem se zvyšuje motivační funkce poplatků, zejména v kombinaci
s narůstajícími sazbami po roce 2016. Stanovené snížení emisí vychází z cílů, které bude
muset ČR dosáhnout k roku 2020. Sníženou sazbu bude moci uplatnit také provozovatel,
který dosáhne na jím provozovaném stacionárním zdroji nejnižších úrovní emisí spojených s
nejlepšími dostupnými technikami dle informací zveřejňovaných Evropskou komisí.
U stacionárních zdrojů, pro něž nejsou nejlepší dostupné techniky vydefinovány, může být
snížená sazba uplatněna v případě, že u zpoplatněné znečišťující látky dosahuje nižší emisní
koncentrace nežli 50 % hodnoty specifického emisního limitu. Sníženými sazbami se od roku
2017 rozumí sazby platné pro roky 2012 - 2016.

K Části čtvrté – POVINNOSTI OSOB A KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI BIOPALIV
K § 16
Povinnosti fyzických a právnických osob
K odstavci 1
Stejně jako doposud jsou na paliva stanoveny kvalitativní požadavky, které je zapotřebí
dodržet. Tyto požadavky jsou významným regulačním nástrojem pro snižování úrovně
znečišťování ovzduší ze zdrojů, které nedisponují žádnými technikami pro snižování emisí.
K odstavci 2
S ohledem na význam stacionárních spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu
do 300 kW je doplněno nové ustanovení, které ukládá osobám uvádějícím na trh v České
republice stacionární spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW (zejména
kotle pro vytápění domácností) povinnost splnit technické a emisní parametry pro tyto
stacionární zdroje, které stanoví příloha č. 10 k zákonu. Splnění těchto požadavků se bude
prokazovat při certifikaci těchto výrobků. Tyto požadavky souvisí s tím, že Česká republika
má velmi významné problémy s kvalitou ovzduší, zejména ve vztahu k prachovým částicím
(PM10 a PM2,5) a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (benzo(a)pyrenu). Cca 40 %
celkových emisí PM10 v České republice se přitom do vnějšího ovzduší dostává právě
spalováním pevných paliv (zejména dřeva a uhlí) ve stacionárních spalovacích zdrojích
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. V případě polycyklických aromatických
uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí.
K odstavci 3
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Povinnost označování výrobků s obsahem těkavých organických látek vychází z požadavků
evropské legislativy. Viz též odůvodnění k § 18 zákona.
K odstavcům 4 a 5
Zákon nadále reguluje spalování materiálů v otevřených ohništích, kde bude i nadále možné
spalovat jen suché rostlinné materiály, neznečištěné chemickými látkami. Obec může i nadále
obecně závaznou vyhláškou zpřísnit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
(např. s ohledem na klimatické podmínky) nebo jejich spalování zcela zakázat, pokud zajistí
jiný způsob pro jejich odstranění. V tomto bodu nedochází k žádné významné změně oproti
stávající právní úpravě.
K odstavci 6
Odpad může být tepelně zpracován jen ve spalovnách odpadů nebo ve stacionárních zdrojích,
ve kterých je povoleno tepelné zpracování odpadu příslušným orgánem ochrany ovzduší a v
souladu s podmínkami pro tepelné zpracování odpadů. Tepelné zpracování odpadu je možné
pouze pod dohledem osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.
K odstavci 7
Z předchozí právní úpravy zůstává rovněž zachována povinnost, pokud je to technicky možné
a ekonomicky přijatelné, využít u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb pro
vytápění soustav zásobování teplem (neboli centrálních zdrojů tepla – CZT) nebo nově též
obnovitelných zdrojů energie, u kterých nedochází ke znečišťování v místě jejich provozu
(tepelná čerpadla, solární panely). Technická možnost a ekonomická přijatelnost se posuzuje
ve vztahu ke stavebníkovi, nikoliv k dodavateli CZT či obnovitelného zdroje energie.
K odstavci 8
V prováděcí vyhlášce pak budou stanoveny požadavky na kvalitu paliv a na způsob jejich
prokazování, formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků, technické a emisní
parametry pro spalovací stacionární zdroje a pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti
využití CZT nebo bezemisních obnovitelných zdrojů energie.

K § 17 - Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů
Zákon zachovává většinu obecných povinností pro provozovatele každého stacionárního
zdroje. Mezi povinnostmi pro provozovatele každého stacionárního zdroje se neobjevují
žádné nové povinnosti. Jednou ze základních povinností provozovatele zůstává provozování
zdroje v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy a dodržování emisních limitů,
emisních stropů, technických podmínek provozu a přípustné tmavosti kouře. Obecné
povinnosti se návrh snaží formulačně zjednodušit a zjednoznačnit.
Provozovatelům zákonem vyjmenovaných stacionárního zdrojů (příloha 2) zákon stanoví
další povinnosti nad rámec odstavce 1. Tou základní je povinnost mít povolení provozu (§ 11
odst. 2 písm. d) a provozovat stacionární zdroj v souladu s tímto povolením.
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Na provozovatele chovu hospodářských zvířat (s minimální kapacitou uvedenou v příloze č.
2 zákona) se většina povinností uvedených v předchozím odstavci nevztahuje. Tento
provozovatel má své specifické povinnosti a podmínky provozu stanoveny v povolení
provozu.
Nové povinnosti jsou zaměřeny na omezení spalování vybraných druhů paliv. Zákon zcela
zakazuje ve zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW spalovat méně kvalitní
pevná paliva: hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Doposud zákon pouze
umožňoval obcím spalování těchto paliv omezit. Nově je zcela vylučuje z použití v tomto
typu zdrojů. Tato paliva nejsou určena pro spalování ve zdrojích v tomto příkonovém rozsahu
a vyžadují instalaci dodatečných zařízení ke snižování emisí, kterými tyto zdroje nedisponují.
Nově jsou do zákona přesunuty specifické povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů
tepelně zpracovávajících odpad. Tyto povinnosti byly doposud upraveny prováděcím právním
předpisem. provozovatelé těchto zdrojů mají např. povinnost před přijetím odpadu provést
odběr reprezentativních vzorků odpadu v případě přebírání nebezpečného odpadu a v
neposlední řadě zastavit bezodkladně, nejdéle za čtyři hodiny, tepelné zpracování odpadu,
pokud je z měření emisí zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní limity do doby, než
jsou odstraněny příčiny tohoto stavu. Nejedná se tedy o nové povinnosti, ale jde o přesun
povinností, doposud nevhodně stanovených prováděcím právním předpisem, do zákona. Další
podmínky provozu při těchto mimořádných situacích stanoví prováděcí právní předpis.
Prováděcí právní předpis stanoví obsah a způsob vedení provozní evidence, obsah souhrnné
provozní evidence.

K § 18 - Povinnosti osob nakládajících s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy
nátěru silničních vozidel
Povinnosti uvedené v tomto ustanovení vycházejí z požadavků evropské legislativy na
omezení emisí těkavých organických látek v některých výrobcích (směrnice EP a Rady
2004/42/ES).
K odstavci 1
Osoba, která doveze nebo poskytuje k dispozici jiným osobám výrobek uvedený v
prováděcím právním předpisu, zajistí, aby obsah organické sloučeniny nebo směsi
organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven
250 °C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa v tomto výrobku nepřesahoval limitní
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. Předmětné ustanovení nepracuje
s definicí těkavé organické látky podle § 2 písm. m), ale v souladu s příslušnou směrnicí
hovoří o „organických sloučeninách nebo směsích organických sloučenin, s výjimkou
methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním
atmosférickém tlaku 101,3 kPa“.
K odstavci 2
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Přestože obecně jsou pro výrobky s obsahem těkavých organických látek stanoveny limitní
hodnoty těchto látek, v případě výrobků, které jsou prodávány pouze k výlučnému použití v
určených stacionárních zdrojích (půjde o zdroje, kterým bylo vydáno povolení provozu a
které mají prováděcím právním předpisem stanoveny specifické emisní limity, emisní stropy
nebo technické podmínky provozu) je evropskou legislativou umožněna výjimka. Osoba,
která prodává tyto výrobky, je povinna vést evidenci o množství a druhu prodaných výrobků,
o osobách, kterým byl výrobek prodán, s uvedením jména, příjmení a adresy fyzické osoby
nebo názvu a adresy právnické osoby, a uchovat ji pro účely kontroly po dobu 5 let.
K odstavci 3
Osoba, která poskytuje k dispozici jiným osobám anebo dováží výrobek s limitním obsahem
těkavých organických látek uvedený v prováděcím právním předpisu, je povinna zajistit
označení tohoto výrobku způsobem stanoveným v prováděcím právním a předpisu.
Prováděcí právní předpis stanoví výrobky s obsahem těkavých organických látek, pro které
jsou stanoveny limitní hodnoty pro obsah těchto látek, a určí tyto limitní, a dále analytické
metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích a způsob
označování těchto výrobků.

K § 19 - Zajištění minimálního obsahu biopaliv
Stejně jako zákon 86/2002 Sb. obsahuje i návrh nového zákona materii vztahující se
k environmentálním aspektům pohonných hmot. Kromě právní úpravy povinného
přimíchávání biopaliv do benzinu a motorové nafty však nový zákon zahrne i některé nové
aspekty této problematiky vycházející z nové evropské legislativy (viz dále k § 20).

K § 20- Snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Nová právní úprava je implementací čl. 1 odst. 5 (vložení čl. 7a) směrnice EP a Rady
2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o
specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, zavedení mechanismu pro sledování a
snížení emisí skleníkových plynů. Tato nová legislativa je přijímána především s ohledem na
cíle Společenství v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a s ohledem na fakt, že silniční
doprava se na těchto emisích podílí významným způsobem.
Dodavatelé pohonných hmot budou mít povinnost sledovat a prokazovat množství emisí
skleníkových plynů a postupně stanoveným způsobem snižovat emise skleníkových plynů
z jimi dodaných pohonných hmot. V souvislosti s touto povinností musí podávat každoročně
ověřené zprávy o emisích z jimi dodaných pohonných hmot.
Dodavatelé pohonných hmot se mohou sdružit za účelem splnění povinnosti snížit
požadovaným způsobem emise skleníkových plynů. Sdružení nemá právní subjektivitu (§ 829
a násl. ObčZ). Dodavatelům je tedy umožněno splnit stanovený cíl ve spolupráci, přičemž
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podmínkou samozřejmě je, že cíl snížení emisí v rámci sdružení odpovídá součtu povinností
jednotlivých (stran smlouvy o sdružení). Pokud se však určitému sdružení nepodaří společně
splnit daný cíl, budou automaticky vymáhány povinnosti plynoucí ze zákona (tzn., že obsah
smlouvy již bude v tu chvíli irelevantní, musí případně následovat soukromoprávní
vypořádání na základě smlouvy).

K § 21 - Kritéria udržitelnosti biopaliva
Směrnice 2009/28/ES a 2009/30/ES obsahují kritéria udržitelnosti týkající se úspor emisí
skleníkových plynů, půdy s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, půdy s velkou
zásobou uhlíku a zemědělských a environmentálních postupů. Konkrétní požadavky na
udržitelnost budou stanoveny prováděcím právním předpisem. Tato kritéria udržitelnosti je
nutno splnit pro účely uvedené § 18 odst. 1 (povinnost uvedení minimálního podílu biopaliv
na trh), § 20 odst. 1 (snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot) a pro účely
uplatnění daňového zvýhodnění v souladu se zákonem o spotřebních daních. To znamená, že
kritéria neplatí pro všechna biopaliva, ale pouze pro ta, na něž se tyto účely vztahují (i když v
současné době se jedná o jejich naprostou většinu). Kritéria udržitelnosti musí být splněna bez
ohledu na to, zda byly suroviny pro jejich výrobu vypěstovány na území EU nebo ve třetích
zemích.
Směrnice nestanoví konkrétní způsob, jak by měly členské státy plnění kritérií udržitelnosti
sledovat a kontrolovat. Požaduje však, aby informace pocházející od hospodářských subjektů
byly podrobeny nezávislému auditu. Návrh zákona volí cestu časově omezené certifikace
jednotlivých hospodářských subjektů, které tvoří řetězec výroby a prodeje biopaliva. Tato
certifikace by měla zabezpečit jejich spolehlivost a schopnost vést příslušné evidence.
Jednotlivé (certifikované) články řetězce si pak s dodávkou suroviny/biopaliva předávají i
dílčí prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, přičemž poslední článek řetězce pak může při
splnění podmínek vydat („konečné“) prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti. Vydání
nepravdivého prohlášení je správním deliktem. Samotní pěstitelé biomasy jakožto první
článek řetězce nemusí být nutně certifikováni – k jejich zapojení do „režimu udržitelných
biopaliv“ postačí jejich tzv. samostatné prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti. Vzhledem
k možnosti mísení různých dodávek surovin s různými parametry je třeba původ biomasy
prokazovat za použití systému hmotnostní bilance. Tento systém má zajistit, aby hospodářský
subjekt nemohl dodávat více biopaliv/biomasy vybavených doklady o udržitelnosti, než je
množství vyplývající z dokladů, které sám přijal spolu se surovinou.
Certifikáty vydává osoba autorizovaná Ministerstvem životního prostředí. Autorizovaná
osoba má povinnost u osob, kterým udělila certifikát, minimálně jednou za rok provést audit
zaměřený na zjištění, zda tyto osoby nadále plní veškeré požadavky.

K Části páté – OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY
K § 22 - Opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu stacionárního zdroje
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V ustanoveních návrhu týkajících se opatření k nápravě a zákazu provozu stacionárního
zdroje nedošlo k žádným významnějším obsahovým změnám oproti stávající právní úpravě.
U zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 ukládá opatření ke zjednání nápravy Česká inspekce
životního prostředí, u zdrojů v příloze nevyjmenovaných příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí. U fyzických osob
nepodnikajících je k uložení opatření ke zjednání nápravy příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

K § 23 - 26 - Správní delikty
Návrh zákona obsahuje úpravu přestupků a správních deliktů právnických a podnikajících
fyzických osob spočívajících v porušení jednotlivých povinností stanovených v zákoně.
Projednávání přestupků již není v kompetenci obecního úřadu – kompetence se přesouvá na
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příjem z pokut za přestupky je příjmem obce, na
jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti.
Správní delikty spáchané v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů uvedených v příloze
č. 2 projednává inspekce. Jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů,
které nejsou uvedeny v příloze č. 2 nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem
stacionárních zdrojů, projedná je inspekce nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Ustanovení o správním trestání byla po formální stránce upravena v souladu s koncepcí
správního trestání Ministerstva vnitra ČR.

K části šesté – VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY A ČINNOSTI NA PODPORU STÁTNÍ
SPRÁVY
K § 27 – Orgány ochrany ovzduší
Úprava působnosti orgánů ochrany ovzduší byla nově rozmístěna přímo do jednotlivých
ustanovení zákona a souhrnného přehledu působností tak již nebylo zapotřebí. V tomto
paragrafu proto zůstává pouze základní seznam orgánů ochrany ovzduší a některá „společná“
kompetenční ustanovení.

K § 28 a 29 – Postup kontrolních orgánů
§ 28 obsahuje speciální ustanovení ve vztahu k zákonu o státní kontrole, které se vztahuje na
inspektory ČIŽP a zaměstnance ministerstva či obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V § 29 je stanoven postup při kontrole prováděné osobou pověřenou Ministerstvem
zemědělství u prodejců, dovozců a pěstitelů biomasy.
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K § 30 a 31 – Zpřístupňování informací a poskytování údajů z registrů MV
Orgány ochrany ovzduší zpřístupňují veřejnosti všechny relevantní informace o úrovni
znečištění, zdrojích znečišťování ovzduší a emisích do ovzduší, opatřeních přijatých
ke zlepšení kvality ovzduší (programech a akčních plánech), ochraně klimatického systému
Země a žádosti o povolení a stanoviska orgánu ochrany ovzduší a na základě nich vydaná
povolení a stanoviska.
Nově je doplněna povinnost orgánu ochrany ovzduší informovat o připravovaných
opatřeních, a to v dostatečném předstihu, aby bylo možné vznést připomínky k těmto
opatřením.
Veřejnost je informována bez prodlení příslušným orgánem ochrany ovzduší a ministerstvem,
prostřednictvím pověřené právnické osoby, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde
k překročení informativní prahové hodnoty nebo varovné prahové hodnoty. Veřejnosti jsou
v těchto případech poskytovány informace minimálně v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem.
Ministerstvo životního prostředí a další ústřední správní úřady poskytují příslušným orgánům
ES a orgánům uvedeným v mezinárodních smlouvách, jimiž je Česká republika vázána,
v požadovaném rozsahu a formátu a v požadovaných intervalech informace o úrovni
znečištění, zdrojích znečišťování ovzduší a emisích do ovzduší, opatřeních přijatých
ke zlepšení kvality ovzduší, ochraně klimatického systému Země.
Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah textu, který je zveřejňován v případě
překročení informativní prahové hodnoty nebo varovné prahové hodnoty.
V § 31 je upraveno poskytování údajů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů.

K § 32 až 34 - Autorizace
Stejně jako doposud je k provádění některých činností podle zákona o ochraně ovzduší
vyžadována autorizace osob, které tyto činnosti mohou provádět.
Rozhodnutí o autorizaci se i nadále vyžaduje k měření emisí, k měření úrovně znečištění,
k dohledu nad tepelným zpracováním odpadu, zpracování odborného posudku a rozptylové
studie a k ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu.
Zcela nově zaváděnou autorizovanou činností je certifikace systému kvality u jednotlivých
subjektů, které jsou součástí řetězce výroby biopaliv (viz odůvodnění k § 21).
Ve způsobu udělování autorizací nedochází k žádným zásadním změnám, pouze se mění
ustanovení o době, pro kterou je udělena autorizace. Ta je nyní udělována na dobu neurčitou s
tím, že při pochybení při výkonu autorizované činnosti, bude autorizace odebrána. Došlo také
k určitému zpřísnění kvalifikačních požadavků na žadatele o udělení autorizace.
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V oblasti povinností autorizovaných osob nedochází k žádným významným změnám.
Výjimku tvoří nová povinnost předávat autorizované výstupy také v elektronické podobě.

K § 35 a 36 - Pověřené osoby
Dlouhodobé činnosti, za které odpovídá Ministerstvo životního prostředí, mohou být
přeneseny na jinou právnickou osobu. V současné době tyto činnosti vykonává na základě
zákona ministerstvem zřízená právnická osoba. Za tímto účelem bude ministerstvo vydávat
pověření k provádění této činnosti. Toto pověření se bude vyžadovat k posuzování a
vyhodnocování úrovně znečištění, vedení informačního systému kvality ovzduší, provádění
emisní inventury a emisní projekce, k výrobě a distribuci emisních plaket a zveřejňování
informací o úrovni znečištění.
Pověření může být vydáno pouze osobě, která disponuje dostatečnou personální a odbornou
kapacitou k provádění činnosti pro kterou by byla pověřena a prokáže udržitelnost provádění
této činnosti. Mimo jiné musí prokázat, že disponuje požadovaným technickým vybavením,
kterým je schopna zaručit plnění povinnosti v horizontu delším než jeden rok. Pověření bude
vykonáváno na základě zřizovací listiny nebo veřejnoprávní smlouvy.
Ministerstvo zemědělství, které zajišťuje kontrolu dodržování kritérií udržitelnosti biomasy u
pěstitelů, prodejců a dovozců biomasy, může touto činností pověřit právnickou osobu nebo
organizační složku státu. § 36 stanoví postup při tomto pověření.

K části sedmé – SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
K § 37 – Společná ustanovení
Cílem návrhu zákona o ochraně ovzduší je posuzovat všechny spolu související stacionární
zdroje integrovaně. Za tímto účelem orgán ochrany ovzduší spojí rozhodování podle návrhu
zákona o dvou a více stacionárních zdrojích v rámci jedné provozovny do společného řízení
podle správního řádu.
Stejně jako doposud se povolení provozu nevydají podle zákona o ochraně ovzduší, pokud je
jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle jiného
právního předpisu. Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.
Ustanovení návrhu zákona o ochraně ovzduší a jeho prováděcích právních předpisů
stanovující technické požadavky a další podmínky vztahující se na výrobky podle zákona o
technických požadavcích na výrobky jsou technickými předpisy podle zákona.

K § 38 a 39 - Přechodná ustanovení
K § 38 odst. 1
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů (rozuměno z hlediska procesního i hmotněprávního).
196

K § 38 odst. 2 a 3
Národní program snižování emisí ČR zpracuje ministerstvo do jednoho roku ode dne nabytí
účinnosti zákona o ochraně ovzduší. Krajské programy zlepšování kvality ovzduší (§ 9) by
měly být postupně vypracovány během dvou let od nabytí účinnosti zákona.
K § 38 odst. 4 až 6
Tato ustanovení řeší vztah stávajících povolení provozu zdrojů (a na ně navazujících další
samostatně vydaných rozhodnutí, která se týkají provozu zdrojů) a nové právní úpravy.
Povolení provozu podle předchozí právní úpravy (případně povolení provozu spolu s
návaznými rozhodnutími jako soubor) se považují za povolení provozu podle nového zákona,
a to za předpokladu, že jejich obsah vyhovuje požadavkům nového zákona. V takovém
případě tedy provozovatelé nebudou muset žádat o vydání nových povolení. Není-li stávající
povolení plně v souladu s požadavky nového zákona, musí provozovatel do 2 let požádat o
změnu povolení či nové o vydání nového povolení provozu.
K § 38 odst. 7
Vzhledem ke sjednocení terminologie u zemědělských zdrojů jsou dřívější tzv. plány zásad
správné zemědělské praxe považovány za provozní řády (provozní řády mají všechny zdroje
označené v příloze č. 2 ve sloupci C).
K § 38 odst. 8
Toto přechodné ustanovení je určeno pro provozovatele zdrojů, pro které je povinnost
kontinuálního měření stanovována tímto zákonem nově.
K § 38 odst. 9
V souladu se směrnicí ES a předchozí právní úpravou v zákoně č. 86/2002 Sb. je stacionárním
spalovacím zdrojům o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, na který bylo vydáno
stavební povolení u prvního objektu zdroje do 1. července 1987, umožněno, aby na místo
plnění emisních limitů stanovených prováděcím právním předpisem plnily emisní stropy pro
tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku. Tyto zdroje zároveň musí plnit emisní
limity jim stanovené v povolení k provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona. Emisní
stropy se na stacionární zdroje, kterým byly stanoveny, nadále neuplatňují, pokud dojde k
trvalému snížení jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW.
S ohledem na to, že tato skupina stacionárních zdrojů nemá zásadní dopad na kvalitu vnějšího
ovzduší v místě provozu, a s cílem umožnit využít nejefektivnější zdroje pro výrobu energie a
rekonstrukci zastaralých zdrojů bez omezování výroby, je v souladu se stávajícím zákonem o
ochraně ovzduší, ve znění novely provedené zákonem č. 483/2008 Sb., umožněno plnění
emisních stropů v součtu stropů, které jsou stanoveny těmto jednotlivým zdrojům jednoho
provozovatele. Při přesunu emisního stropu nesmí dojít k navýšení emisí z předmětných
zdrojů, které se nachází v aglomeraci.
K § 38 odst. 10
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Toto ustanovení souvisí s ustanovením § 11 odst. 10 (transpozice směrnice 31/2009/ES
o geologickém ukládání oxidu uhličitého), avšak v tomto případě se týká zdrojů, jejichž
provoz již byl povolen před nabytím účinnosti zákona, nikoli nově povolovaných. V souladu
s uvedenou směrnicí se bere v úvahu období od 25. června 2009.
K § 38 odst. 11
Ustanovení určuje konec platnosti dosavadních obecních a krajských regulačních řádů pro
smogové situace.
K § 38 odst. 12
V roce 2013 stanoví krajský úřad poplatníkovi, u kterého výše poplatku za jednu nebo více
znečišťujících látek uvedených v příloze č. 9 k tomuto zákonu za kalendářní rok 2012
přesáhla částku 200 000 Kč, v rozhodnutí kromě poplatku za skončené poplatkové období a
záloh na následující kalendářní rok také zálohy na poplatek za rok 2013 a lhůty jejich
splatnosti. Toto přechodné ustanovení reaguje na „přenastavení“ systému placení záloh, kdy
zálohy budou placeny na poplatek pro následující kalendářní rok (nikoli na „běžný rok jako
doposud).
K § 38 odst. 13
Toto přechodné ustanovení se vztahuje k prvnímu předložení zprávy o emisích podle 20 odst.
3.
K § 39
Autorizace vydané podle dosavadních předpisů se považují za autorizace podle tohoto
zákona.

K § 40 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), včetně jeho novel a všech prováděcích předpisů.

K části osmé - § 41 - ÚČINNOST
Navrhuje se nabytí účinnosti dnem 1. července 2012, s výjimkou ustanovení o poplatku za
znečišťování (§ 15), která nabývají účinnosti k 1.1. 2013, resp. 2017 (úlevy z poplatku), a dále
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ustanovení, které stanoví emisní požadavky na kotle uvedené v části II přílohy č. 10 zákona
(od 1. ledna 2014).

Příloha č. 1
Příloha č. 1 obsahuje přípustné úrovně znečištění na území České republiky. Vzhledem
k tomu, že se jedná o základní cíle zákona a jejich plnění či neplnění má přímý vliv
na každého obyvatele České republiky, jsou tyto přípustné úrovně součástí zákona o ochraně
ovzduší a nikoliv prováděcího právního předpisu, jako doposud. Konkrétní hodnoty přípustné
úrovně znečištění vychází z příslušných předpisů ES.

Příloha č. 2
Příloha č. 2 obsahuje seznam stacionárních zdrojů členěných podle typu činnosti a velikosti
stacionárního zdroje a přehledně označuje jednotlivé požadavky na tyto kategorie, na něž je
odkazováno v textu zákona (povinnosti dle sloupců A, B a C). Nová podoba přispěje k
možnosti individuálního přístupu ke zdrojům podle jejich typu. Nová kategorizace se přiklání
k evropskému standardu, vyjádřenému v ČR již zákony č. 100/2001 Sb. a 76/2002 Sb.

Příloha č. 3
Příloha č. 3 obsahuje vymezení zón a aglomerací, tzn. rozdělení území České republiky
na celky, v rámci kterých bude probíhat posuzování a řízení kvality ovzduší a pro které budou
zpracovány programy ke zlepšení kvality ovzduší podle § 9.

Příloha č. 4
Příloha č. 4 obsahuje seznam stacionárních zdrojů, které provádějí jednorázové měření emisí
v případech, kdy nejsou stanoveny specifické emisní limity, a těch zdrojů, které provádějí
kontinuální měření emisí, včetně rozsahu měřených znečišťujících látek. Tato právní úprava
byla doposud roztříštěna mezi zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

Příloha č. 5
Příloha č. 5 obsahuje osnovu programu zlepšování kvality ovzduší. V této příloze dochází ke
zjednodušení a zlepšení přehlednosti požadované osnovy.

Příloha č. 6
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Příloha č. 6 obsahuje, regulační, informativní a varovné prahové hodnoty a podmínky jejich
překročení, které byly dosud upraveny prováděcím právním předpisem, což s ohledem na
jejich význam nebylo vhodné.

Příloha č. 7
Příloha č. 7 upravuje obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu.

Příloha č. 8
Příloha č. 8 stanoví, na které druhy motorových vozidel se nebudou vztahovat omezení
provozu v nízkoemisních zónách.

Příloha č. 9
Příloha č. 9 upravuje výši poplatků pro vybrané stacionární zdroje. Dochází k nárůstu sazby
za znečišťující látky, zároveň však k výraznému snížení počtu zpoplatněných látek pouze na
čtyři látky, které mají stanoven národní emisní strop. Důvody nárůstu sazeb jsou podrobně
rozebrány v obecné části důvodové zprávy ( RIA).

Příloha č. 10
Příloha č. 10 stanoví minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším pro účely regulace uvádění na trh.

V Praze dne 20. července 2011

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas v. r.
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Ministr životního prostředí
Mgr. Tomáš Chalupa v. r.
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