Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn
§ 11
…
(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 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo 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“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. Kompenzační
opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož u stacionárního zdroje nebo pozemní
komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje
hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.
---------§ 12
(1) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 a 2
vychází ministerstvo a krajský úřad § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a
obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně
znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 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.
…
(3) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b) § 11 odst. 1
písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3 a povolení provozu stacionárního zdroje v
případě, že nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu6), obsahuje podmínky
umístění stacionárního zdroje a umístění 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.
…
(8) Ministerstvo vyhláškou stanoví náležitosti provozního řádu, způsob uplatnění
kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje a pozemní
komunikace k úrovni znečištění podle § 11 odst. 5.
------------

§ 15
Poplatek za znečišťování
…
(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 5 000 Kč méně než 50 000 Kč.
----------§ 17
…
(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,
b) zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1,
c) vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji, popisujících
tento zdroj a jeho provoz a o údajích o vstupech a výstupech z tohoto zdroje a každoročně
ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence každoročně do 31. března ohlašovat údaje
souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok prostřednictvím integrovaného
systému ohlašovacích povinností podle jiného právního předpisu11); 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,
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
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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.
-----------§ 37
Přechodný národní plán
…
(2) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje zařazeného ministerstvem na základě
žádosti provozovatele do Přechodného národního plánu plní emisní limity jemu stanovené v
povolení provozu platném k 31. prosinci 2015 a emisní stropy pro jednotlivé roky stanovené v
Přechodném národním plánu. Tyto emisní stropy jsou stanoveny postupem podle rozhodnutí
Evropské komise vydaným podle čl. 41 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/75/EU na základě celkového skutečného jmenovitého tepelného příkonu spalovacích
stacionárních zdrojů k 31. prosinci 2010, jejich skutečných ročních provozních hodin a
použitého paliva v průměrných hodnotách za posledních deset let provozu až do roku 2010
včetně. V případě, že takto stanovený emisní strop je vyšší než emisní strop stanovený pro
daný spalovací stacionární zdroj v platném povolení provozu k 31. prosinci 2015, je
provozovatel povinen plnit emisní strop uvedený v platném povolení provozu k 31. prosinci
2015. Provozovatel dvou a více spalovacích stacionárních zdrojů namísto plnění emisních
stropů stanovených pro jednotlivé spalovací stacionární zdroje plní emisní stropy, které jsou
součtem emisních stropů stanovených těmto spalovacím stacionárním zdrojům. Provozovatelé
spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části
emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích
stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení těchto spalovacích stacionárních
zdrojů z přechodného národního plánu anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího
stacionárního zdroje v aglomeraci.
------------
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§ 39
Spalovací stacionární zdroje dodávající teplo do soustavy zásobování tepelnou energií
(1) V období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2022 u spalovacích stacionárních zdrojů,
jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon stanovený podle § 4 odst. 7 a 8 je od 50 MW do 200
MW včetně, u nichž bylo první povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002 nebo pro
něž byla podána úplná žádost o první povolení provozu před tímto datem a které byly
uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, není provozovatel povinen plnit specifické
emisní limity pro oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý stanovené prováděcím
právním předpisem nebo technickou podmínku nahrazující specifický emisní limit pro oxid
siřičitý podle § 4 odst. 6, pokud nejméně 50 % využitelného vyrobeného tepla dodávaného k
využití ze stacionárního zdroje, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let, je
dodáváno ve formě páry nebo horké vody do soustavy zásobování tepelnou energií podle
energetického zákona26).
-----------

§ 41
…
(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 do 31. prosince 2015 včetně 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.
Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou
vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů
těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení jejich
celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW anebo nedojde k navýšení emisního
stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.
-----------
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Příloha č. 4 k zákonu č. 201/2012 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 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 na výrobu oxidu titaničitého pro tuhé znečišťující látky na hlavním
výduchu zdroje, a dále pro oxidy síry z procesu rozkladu a kalcinace u sulfátového procesu a
pro chlór z chloridového procesu,
1.6. 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
1.7 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,
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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 podle bodu 1.1. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon
nedosahuje 100 MW, a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž provozní hodiny,
stanovené postupem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce
nepřekročí 300 hodin.
2. 3. 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
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. 4. 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. 5.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. 6. 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
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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.
----------Příloha č. 10 k zákonu č. 201/2012 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 od 1. ledna 2014
…
2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva

1)

Palivo

Jmenovitý tepelný příkon
(kW)

Kapalné
Plynné

< = 300
< = 300

Mezní hodnoty emisí1)
NOx
CO
-3
mg.m
130
80
65
80

Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3%.

2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva
Mezní hodnoty emisí1)
Palivo

Druh spalovacího zdroje

NOx

CO
mg.m-3

Kapalné

Plynné

1)

kotle

130

100

kotle

120

100

pístové spalovací motory

500

650

plynové turbíny

350

100

Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %
v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.
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