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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování 
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 
(dále jen vyhláška). 

1.2 Definice problému 
Zdroje znečišťování ovzduší, v nichž se provádí zpracování polymerů (kód 6.5. podle přílohy 
č. 2 zákona o ochraně ovzduší) mají dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. od 1. ledna 2016 
povinnost plnit podmínku provozu spočívající v aplikaci opatření k omezení produkce emisí 
zapáchajících znečišťujících látek. Současně od tohoto data platí pro tyto stacionární zdroje 
také emisní limity. Pro zařazení do přílohy č. 2 zákona, a tudíž i pro uplatnění těchto 
podmínek a pro povinnou realizaci souvisejících opatření obsahuje připravovaná novela 
zákona o ochraně ovzduší kapacitní prahy více než 100 t zpracovávané suroviny za rok 
nebo 0,6 t zpracovaných organických rozpouštědel za rok. Navržený termín nabytí účinnosti 
této novely zákona o ochraně ovzduší se nicméně posunul až na 1. červen 2016.  

Protože však platné znění vyhlášky č. 415/2012 Sb. pro činnost zpracování polymerů podle 
kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší neobsahuje kapacitní prahy, vzniklo by 
v průběhu roku 2016 krátké období povinnosti investic do vybavení stacionárních zdrojů, 
které by mohlo mít za následek zmařené investice a zbytečné náklady u malovýrob pro 
provozy s celkovou projektovanou kapacitou 100 t za rok a nižší nebo se spotřebou 
organických rozpouštědel nižší než 0,6 t za rok. Jedná se především o drobná zařízení na 
svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků, která jsou emisně zcela nevýznamná. 
Z tohoto důvodu se navrhuje přidat kapacitní prahy k podmínce provozu a emisním limitům 
samotným, a to s účinností od 1. ledna 2016. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Příloha č. 8 část 2 vyhlášky v bodu 5.1.4. uvádí specifické emisní limity a technické 
podmínky provozu pro stacionární zdroje související s výrobou a zpracováním ostatních 
syntetických polymerů a výrobou kompozitů, s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde (kód 
6.5. dle přílohy č. 2 zákona). Emisní limity a podmínka provozu platí pro tyto stacionární 
zdroje od 1. ledna 2016, přičemž současné znění předmětného ustanovení přílohy 
č. 8 vyhlášky nestanoví kapacitní prahy, od kterých se na stacionární zdroje vztahují emisní 
limity. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů  
a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP, ministerstvo); 
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b) Výrobci a zpracovatelé syntetických polymerů a výrobci kompozitů (provozy 
s celkovou projektovanou kapacitou 100 t/rok a nižší nebo se spotřebou organických 
rozpouštědel nižší než 0,6 t/rok). 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem novelizace je vyřešení identifikovaného problému souvisejícího s povinností 
provozovatelů stacionárních zdrojů podle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší 
plnit od 1. ledna 2016 emisní limity a technické podmínky provozu, ačkoli jejich vliv na 
ovzduší je zanedbatelný a náklady na dosažení emisních limitů a plnění technických 
podmínek provozu by byly neúměrně vysoké. Požadovaným stavem je zabránění vzniku 
situace, kdy by výroby s kapacitou do 100 t/rok zpracovaných plastů včetně nebo nižší než 
0,6 t/rok spotřeby organických rozpouštědel musely investovat do opatření, která budou 
povinná pouze několik měsíců, než nabyde účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, 
která v kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší uvedené prahy pro tyto zdroje 
navrhuje stanovit. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Rizikem vyplývajícím ze zachování současného znění vyhlášky je, že emisní limity 
a technické podmínky provozu od 1. ledna 2016 budou povinni dodržovat i provozovatelé 
zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých to není přiměřené. Tuto povinnost by provozovatelé 
měli pouze do nabytí projednávané novely zákona o ochraně ovzduší. Rizikem jsou 
investiční náklady, ke kterým by mohlo dojít v případě, že zákon a vyhláška bude ukládat 
určité povinnosti pro tento vymezený sektor pouze po dobu několika měsíců. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Ponechání současného stavu přílohy č. 8 vyhlášky, kdy uvedené emisní limity a technické 
podmínky provozu pro stacionární zdroje zabývající se výrobou a zpracováním syntetických 
polymerů, platí od 1. ledna 2016 bez rozlišení kapacitních prahů. Tato varianta s sebou nese 
výše uvedená rizika. 

2.2 Varianta 1 
Varianta 1 upravuje znění bodu 5.1.4 přílohy č. 8 vyhlášky ve smyslu zohlednění kapacitních 
prahů pro uvedené podmínky provozu a emisní limity. Uvedené emisní limity a technické 
podmínky tak od 1. ledna 2016 platí pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou vyšší 
než 100 t/rok nebo se spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t/rok nebo větší. 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
a) Varianta 0 
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Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného stavu lze předpokládat nezajištění zamýšlené provázanosti zákona 
a jeho prováděcí vyhlášky, které však nepředpokládá dopady na státní rozpočet ani ostatní 
veřejné rozpočty. 

Dopady na podnikatelské subjekty 

V případě ponechání vyhlášky bez požadovaných úprav vznikají negativní dopady pro 
provozy zabývající se výrobou a zpracováním syntetických polymerů a výrobou kompozitů 
s celkovou projektovanou kapacitou 100 t/rok a nižší nebo se spotřebou organických 
rozpouštědel nižší než 0,6 t/rok. Nejsou známa data o počtu těchto malovýrob. Jejich 
skladba je navíc velmi rozličná a nejsou dostupná data, u jak velkého podílu by bylo měření 
emisí vůbec možné. Celkové přesné náklady podnikatelského sektoru spojené se 
zachováním současného stavu proto není možné vyčíslit. Řádově se však dle konzultací 
může celkově jednat o jednorázové investiční náklady ve výši až stovek mil. Kč a další 
náklady na měření emisí, které by bylo zřejmě provedeno pouze jednou (pak se očekává 
účinnost novely zákona, která tyto povinnosti odstraní). 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají dopady na územní samosprávné celky. 

Sociální dopady 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Zachování současného stavu předpokládá náklady na realizaci opatření, měření emisí 
a vykazování emisí do ISPOP u malovýrob, u kterých lze čekat emise VOC prakticky 
zanedbatelné. Zachování současného stavu tak nemá vliv na životní prostředí. 

b) Varianta 1 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovanou variantou 1 dochází k vyřešení identifikovaného problému zamýšlené 
provázanosti zákona a vyhlášky, které však nepředpokládá dopady na státní rozpočet ani 
ostatní veřejné rozpočty. 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Navržená varianta 1 nemá oproti současnému stavu dopady na podnikatelské subjekty, resp. 
nevyžádá si žádné vícenáklady oproti stavu do 31. prosince 2015. Pozitivní dopady oproti 
zachování současného stavu lze očekávat v budoucím období mezi 1. lednem 2016 
a předpokládanou účinností novely zákona, kdy by provozy zabývající se výrobou 
a zpracováním syntetických polymerů a výrobou kompozitů s celkovou projektovanou 
kapacitou 100 t/rok a nižší nebo se spotřebou organických rozpouštědel nižší než 0,6 t/rok, 
musely vynaložit jednorázově cca stovky mil. Kč na investice související s realizací 
opatření, měřením emisí a vykazováním emisí do systému ISPOP. 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Navrženou variantou 1 se nepředpokládají dopady na územní samosprávné celky. 

Sociální dopady 

Navrženou variantou 1 se nepředpokládají sociální dopady. 

Dopady na životní prostředí 

Navrženou variantou 1 se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů 

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

-

Náklady dotčených 
provozů na realizaci 
opatření, měření 
emisí a vykazování 
emisí do ISPOP

jednorázově cca 
stovky mil. Kč

- -

- -

- -

- -

Úspora nákladů 
dotčených provozů 
na realizaci opatření, 
měření emisí a 
vykazování emisí do 
ISPOP

jednorázově cca 
stovky mil. Kč -

- -

- -

- -

Varianta 0

Ponechání 
současného stavu 

přílohy č. 8 vyhlášky 
č. 415/2012 

Varianta 1

Úprava přílohy č. 8 
vyhlášky č. 415/2012 
ve smyslu zohlednění 

kapacitních prahů 

Životní prostředí

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské subjekty

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

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady
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4 Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1  
2. Varianta 0 

Na základě výše uvedeného doporučujeme přijmout Variantu 1, protože řeší identifikované 
významné negativní dopady na dotčené provozovatele od 1. ledna 2016, které by navíc byly 
v nesouladu se zamýšleným cílem projednávané novely zákona o ochraně ovzduší. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Návrh novely vyhlášky zpracovává a předkládá Ministerstvo životního prostředí, které je 
ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany ovzduší a je zodpovědné za 
implementaci navržených změn. 

V přenesené působnosti výkon státní správy ochrany ovzduší v jejich oblastní či místní 
působnosti zajištují krajské úřady, obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností. 

Kontrolní činnost a dohled nad plněním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně 
ovzduší ve vztahu k provozovatelům zdrojů znečišťování vykonávají obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností, Česká inspekce životního prostředí a Česká obchodní inspekce. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí. Jako období, které je 
vhodné pro přezkum účinnosti a pro zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se 
doporučuje doba 3 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího 
objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň 
dostatečně krátká k tomu, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů 
a navrhovaných změn. 

7 Konzultace a zdroje dat 
1. Ing. Jakub Achrer, odbor ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí. 
2. Mgr. Pavla Bejčková, odbor legislativní, Ministerstvo životního prostředí. 

8 Seznam použitých zkratek 
ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

VOC Z angl. Volatile organic compound, těkavé organické látky 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Marek Hekrle 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: Marek.Hekrle@mzp.cz 
tel: +420 267 122 018 
 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, a s akty Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění v § 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, dle kterého Ministerstvo životního prostředí vyhláškou stanoví mimo 
jiné specifické emisní limity a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností 
nebo technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje. Se zákonem č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů je navrhovaná úprava v souladu.  
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou Soudního 
dvora Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Návrhu zákona se 
přímo nedotýkají žádné předpisy Evropské unie. 

C Zhodnocení dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 

D Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 

Navrhovaná úprava nemá ve vztahu k ochraně osobních údajů a ochraně soukromí žádný 
vztah.  

E Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 9 odst. 2 písm. 
i) Legislativních pravidel vlády. 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem předloženého návrhu je vyřešení identifikovaného 
problému souvisejícího s povinností provozovatelů stacionárních zdrojů podle kódu 6.5. 
přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší plnit od 1. ledna 2016 emisní limity a technické 
podmínky provozu, ačkoli jejich vliv na ovzduší je zanedbatelný a náklady na dosažení 
emisních limitů a plnění technických podmínek provozu by byly neúměrně vysoké. 
Požadovaným stavem je zabránění vzniku situace, kdy by výroby s kapacitou do 100 t/rok 
zpracovaných plastů včetně nebo nižší než 0,6 t/rok spotřeby organických rozpouštědel 
musely investovat do opatření, která budou povinná pouze několik měsíců, než nabude 
účinnosti připravovaná novela zákona o ochraně ovzduší, která v kódu 6.5. přílohy 
č. 2 zákona o ochraně ovzduší kapacitní a spotřební prahy pro tyto zdroje navrhuje stanovit. 

Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem přiměřenosti, neboť umožní, aby 
provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší podle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně 
ovzduší s kapacitou do 100 t/rok zpracovaných plastů včetně nebo nižší než 0,6 t/rok 
spotřeby organických rozpouštědel nemuseli investovat do opatření, která by pro ně byla 
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povinná pouze několik měsíců, než nabude účinnosti novela zákona o ochraně ovzduší, 
která v kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší kapacitní a spotřební prahy pro tyto 
zdroje stanoví. Zdroje nedosahující uvedené roční kapacity nebo roční spotřeby organických 
rozpouštědel mají pouze omezený dopad na kvalitu ovzduší. Jedná se především o drobná 
zařízení na svařování a lisování fólií a jiných plastových výrobků, která jsou emisně 
nevýznamná. 

Navrhované řešení je plně v souladu s kritériem efektivity, neboť provozovatelé uvedených 
zdrojů podle kódu 6.5. zákona o ochraně ovzduší nebudou muset plnit od 1. ledna 2016 
emisní limity a technické podmínky provozu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., jejichž plnění by 
pro ně představovalo zátěž a vyžadovalo značné investice. Navržená novela zákona 
o ochraně ovzduší, jejíž nabytí účinnosti se navrhuje k 1. červnu 2016 navíc tyto zdroje 
vyřazuje z přílohy č. 2, což znamená, že od nabytí účinnosti této novely by se na tyto zdroje 
emisní limity a technické podmínky provozu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. nevztahovaly.  

Lze shrnout, že s navrhovaným řešením nejsou spojena žádná korupční rizika. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Od 1. ledna 2016 má platit podle bodu 5.1.4. přílohy č. 8 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb., 
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen vyhláška č. 415/2012 Sb.), pro zdroje 
znečišťování ovzduší uvedené pod kódem 6.5. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ochraně ovzduší“), 
podmínka provozu, která vyžaduje aplikaci opatření k omezení produkce emisí zapáchajících 
znečišťujících látek. Současně od 1. ledna 2016 platí pro tyto zdroje také emisní limity.  

Novela zákona o ochraně ovzduší, která je v tuto chvíli projednávána vládou (č. j. 1121/15), 
stanoví pro zařazení zdrojů do kódu 6.5. přílohy č. 2 nově kapacitní prahy více než 
100 t zpracované suroviny za rok nebo spotřebu organických rozpouštědel nejméně 0,6 t za 
rok. Po schválení a nabytí účinnost této novely zákona o ochraně ovzduší budou pod kód 
6.5. přílohy č. 2 zařazovány pouze zdroje splňující uvedenou kapacitu. Dnes jsou do této 
kategorie zdroje zařazovány bez ohledu na kapacitu. Se zařazením do přílohy č. 2 souvisí 
povinnost plnění dalších požadavků dle zákona o ochraně ovzduší (zejména povinnost mít 
povolení provozu) a dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. (v daném případě povinnost plnění 
emisních limitů a technické podmínky provozu). V případě zdrojů podle kódu 6.5. s kapacitou 
nebo spotřebou organických rozpouštědel nižší než jsou výše uvedené, by povinnost plnění 
emisních limitů představovala nepřiměřenou zátěž provozovatelů. Zdroje nedosahující 
uvedené roční kapacity nebo roční spotřeby organických rozpouštědel mají pouze omezený 
dopad na kvalitu ovzduší. Jedná se především o drobná zařízení na svařování a lisování fólií 
a jiných plastových výrobků, která jsou emisně nevýznamná. 

Vzhledem k tomu, že původně navržený termín nabytí účinnosti novely zákona o ochraně 
ovzduší se posunul až na 1. června 2016, vnikla by provozovatelům zdrojů podle kódu 6.5. 
přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, kteří nedosahují uvedených kapacitních nebo 
spotřebních prahů, povinnost plnit až do nabytí účinnosti této novely emisní limity. Aby byli 
schopni emisní limity stanovené vyhláškou č. 415/2012 Sb., museli by provést investice do 
vybavení. Po nabytí účinnosti novely by však emisní limity nadále plnit nemuseli a navíc by 
neměli ani povinnost mít povolení provozu. Provedené investice do vybavení k zajištění 
plnění imisních limitů by tak byly vynaloženy zbytečně.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4FDDMQY)
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Z tohoto důvodu se navrhuje přidat uvedené kapacitní prahy (celková projektovaná kapacita 
zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo celková projektovaná spotřeba 
organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší) k technické podmínce provozu a emisním 
limitům v bodu 5.1.4. přílohy č. 8 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb., a to s účinností od 
1. ledna 2016. Emisní limity a technické podmínky provozu stanovené vyhláškou se tak 
budou vztahovat pouze na ty zdroje podle kódu 6.5. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, 
které budou splňovat vyhláškou stanovené minimální kapacitní nebo spotřební prahy.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4FDDMQY)
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