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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb. 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 6. října 2015, s termínem dodání stanovisek do 27. 
října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 Resort Připomínky Vypořádání 
1.  Úřad pro 

ochranu 
osobních 
údajů 

Obecně 
Protože předkladatel soustavně (cf. připomínky ÚOOÚ z 23. července 2015, čj. 
UOOU-08006/15-3, 27. července 2015, čj. UOOU-08005/15-3, 26. srpna 2015, 
čj. UOOU-09164/15-3, 14. září 2015, čj. UOOU-09531/15-3 a 15. října 2015, 
čj. UOOU-10818/15-3) není schopen správně zhodnotit dopady navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, požaduje ÚOOÚ, aby 
předkladatel přistoupil ke skutečně účinným krokům k nápravě a ÚOOÚ o nich 
informoval.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V rámci legislativního odboru MŽP byla rozšířena 
informace o správném způsobu zhodnocení dopadů 
navrhovaných řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 

2.   K odůvodnění 
Část D obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, zní: „Osnova se ani ochrany 
soukromí a ani osobních údajů netýká.“ Tato připomínka je zásadní. 
 
Primární je vyhodnotit, zda navrhovaná právní úprava má k soukromí nebo 
osobním údajům vůbec nějaký vztah. Pokud ne, tak nemůže mít ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů ani dopady; je potom zbytečné to výslovně 
konstatovat, neboť to vyplývá ipso facto. 
 

Akceptováno 
 
Odůvodnění bude upraveno dle připomínky, tj. bude 
uvedeno pouze, že navrhovaná úprava nemá ve 
vztahu k ochraně osobních údajů a ochraně 
soukromí žádný vztah. 

3.   K jednotlivým ustanovením 
Emisní limity jsou typickým obecně konkrétním opatřením. 
Předkladatel by měl zvážit, že právní předpis nenahradí opatřením obecné 
povahy. 

Vysvětleno 
 
Předkladatel namítané zvážil, nicméně nepovažuje 
nahrazení právního předpisu opatřením obecné 
povahy za vhodné. Emisní limity, imisní limity, 
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emisní stropy a jiné kvantifikované standardy 
ochrany životního prostředí jsou v českém právu 
životního prostředí tradičně zakotveny v zákonech a 
v prováděcích právních předpisech. Velká část 
těchto standardů představuje transpozici konkrétních 
hodnot stanovených ve směrnicích Evropské unie.  

4.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Připomínka: 
Doporučujeme předkládací zprávu doplnit o zhodnocení dopadů 
předkládaného materiálu, včetně dalších náležitostí podle čl. IV Jednacího 
řádu vlády. 
Odůvodnění: Předkládací zpráva by měla mít všechny náležitosti uvedené v 
Jednacím řádu vlády čl. IV odst. 7. 

Akceptováno 
 
Předkládací zpráva bude doplněna dle připomínky. 

5.   Na základě ustanovení č. 45 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 
doporučujeme v úvodní části čl. I návrhu vyhlášky slova „vyhlášky č.“ nahradit 
slovy „k vyhlášce č.“. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

6.  Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky: 
K odůvodnění: 
1) Na straně 8 - II. Zvláštní část odstavec druhý: doporučujeme odůvodnění ve 
zvláštní části uvést do souladu se zněním navrhované právní úpravy. V Čl. 1 
navrhované vyhlášky jsou technické podmínky provozu stanoveny pro provozy 
s celkovou projektovanou kapacitou zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za 
rok nebo se spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší, 
čemuž odpovídá i znění navrhované novely zákona              o ochraně 
ovzduší. Takovému znění ovšem neodpovídá popis v odůvodnění, že nově 
stanovené kapacitní prahy jsou nejméně                100 t zpracované suroviny 
za rok nebo spotřeba organických rozpouštědel nejméně 0,6 t za rok, jelikož je 
tím zahrnuta hranice 100 t pro organická rozpouštědla, která ovšem podle 
znění navrhované vyhlášky a navrhované novely zákona o ochraně ovzduší 
nemá být zahrnuta, a to na rozdíl od hranice 0,6 t za rok u organických 
rozpouštědel. 
Stejnou nepřesnost doporučujeme odstranit i na straně 2 - 1.2 Definice 
problému odstavec druhý; na straně 3 - 1.5 Popis cílového stavu, na straně 4 - 
3.1 a) Varianta 0 Dopady na podnikatelské subjekty; na straně                 4 - 
3.1 b) Varianta 1 Dopady na podnikatelské subjekty a na straně                            
7 – E Zhodnocení korupčních rizik (CIA).      

Akceptováno 
 
Odůvodnění upraveno dle připomínky. 

7.  Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu neuplatňuje Ministerstvo 
zahraničních věcí z hlediska své působnosti žádné věcné připomínky, 
doporučuje pouze upravit  text odůvodnění vyhlášky v části B tak, aby si 
poslední dvě věty neodporovaly, a aby se vztahovaly k návrhu vyhlášky, nikoli 

Akceptováno 
 
Odůvodnění upraveno. 
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k návrhu zákona. 

8.  Moravskoslez
ský kraj 

Připomínky:  
 
Ve vysvětlivce pod tabulkou doporučujeme v bodě 1) nahradit první větu takto: 
„Platí od 1. ledna 2016 pro provozy s celkovou projektovanou kapacitou 
zpracovávané suroviny vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou 
spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší.“ 
 
Odůvodnění: 
Bez provedené úpravy by se spotřeba organických rozpouštědel měnila vždy 
podle aktuální spotřeby v daném roce a podle toho by pak v tomtéž roce pro 
konkrétní zdroj ne/platily emisní limity. V opačném případě navrhovaná úprava 
neřeší praktické uplatnění emisních limitů, poněvadž stávající provozované 
stacionární zdroje mohou teoreticky mít v povolení, resp. provozním řádu 
uvedenu celkovou projektovanou kapacitu zpracovávané suroviny, byl-li tento 
parametr výslovně v povolení provozu takto uveden např. ve vztahu k bodu  4 
náležitosti provozního řádu uvedených v příloze č. 12 vyhlášky č. 415/2012 
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 
Sb., nebo byl-li převzat z bodu 1.3. d) obsahových náležitostí žádosti o 
povolení provozu uvedených v příloze č. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.   

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

9.  Hlavního 
město Praha 

Z hlediska legislativně technického upozorňuji, že v čl. I návrhu vyhlášky je 
třeba  v uvozovací větě slova „vyhlášky č. 415/2012 Sb.“ nahradit slovy „k 
vyhlášce č. 415/2012 Sb.“ (čl. 29 odst. 2 a čl. 45 odst.2  Legislativních pravidel 
vlády). 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 Hospodářská 
komora ČR 

Konkrétní zásadní připomínky ke stávajícímu znění 
1. Připomínka k § 29 
Požadujeme doplnit odstavec 6 v § 29 v následujícím znění: 
„(6) Specifický emisní limit pro SO2 uvedený v tabulce 1.1, části II přílohy č. 2 
se u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících pevná paliva uplatní od 1. 
prosince 2018. Do 30. listopadu 2018 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje 
emisní limit pro SO2 uvedený v tabulce 1.2 části II přílohy č. 2.“ 
Odůvodnění: 
Návrh reaguje na směrnici Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí 
některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 
(dále jen „Směrnice“), jejíž kompromisní znění schválil dne 7. října Evropský 
parlament a očekává se přijetí Radou v nejbližší době a dále na zpožděné 

Neakceptováno – vysvětleno 
 
Ačkoli ministerstvo životního prostředí považuje 
připomínku za relevantní, předkládaná novela je 
úzce zaměřena na úpravu emisních limitů a 
podmínek provozu pro zdroje kódu 6.5 dle přílohy č. 
2 k zákonu č. 201/2012  Sb., o ochraně ovzduší s 
předpokládaným termínem nabytí účinnosti dne 1. 
ledna 2016. S ohledem na nutnost koordinované 
transpozice všech pravidel MCPD, je nezbytné 
změny provádět komplexně a až v okamžiku, kdy 
směrnice bude uveřejněna alespoň v Úředním 
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zahájení čerpání z fondů EU v rámci SFŽP. 
Směrnice zavádí podstatné zpřísnění emisních limitů SO2 pro stávající zdroje 
na pevná paliva od roku 2025. I v případě využití přechodného období pro 
zdroje dodávající teplo do soustav zásobování teplem bude podle směrnice od 
1. 1. 2025 aplikován limit 1100 mg/m3. Pro provozovatele se jedná o novou 
situaci, která pro většinu z nich znamená nutnost, s ohledem  
na minimalizaci negativních dopadů do ceny tepla pro odběratele, zásadně 
přehodnotit stávající investiční záměry, které předpokládaly splnění 
zpřísněného limitu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. od 1. 1. 2018, ale 
nepočítaly s dalším snižováním emisního limitu v relativně blízké budoucnosti. 
Přehodnocení investičních záměrů si vyžádá určitý čas a provozovatelé by se 
mohli dostat do situace, kdy již nestačí s ohledem na schvalovací procesy a 
termíny dodavatelů důkladnější rekonstrukce včas připravit a provést. 
Transpozice směrnice si patrně vyžádá novelizaci zákona o ochraně ovzduší a 
navazujících prováděcích právních předpisů, přičemž některé podstatné detaily 
transpozice není možné bez jejího provedení předjímat. Je tedy vhodné 
vytvořit časový prostor pro provozovatele, aby mohli přehodnotit připravované 
projekty i na základě znalosti transpozice směrnice. 
Směrnice považuje zdroje za „stávající“ do 3 let od jejího nabytí účinnosti, 
přičemž nejbližší možné datum nabytí účinnosti směrnice je 1. 12. 2015. 
Posunutí národního požadavku na zpřísnění z pohledu provozovatelů 
klíčového emisního limitu pro SO2 by odstranilo faktické zkrácení termínu pro 
stávající zdroje oproti směrnici, které znevýhodňuje provozovatele zdrojů v ČR 
oproti jiným zemím EU. 
S ohledem na zpoždění čerpání prostředků z OP ŽP v novém programovacím 
období by posunutí termínu vytvořilo prostor pro vyčerpání dotačních 
prostředků alokovaných pro snížení emisí ze středních spalovacích zdrojů v 
tomto operačním programu a současně by vytvořilo určitou časovou rezervu 
pro případ jakýchkoliv zpoždění realizace zejména větších a náročnějších 
projektů. 
Návrh také umožní dotčeným provozovatelům v kontextu s rozhodnutím vlády 
ze dne 19. října 2015 ohledně přehodnocení územních ekologických limitů 
těžby hnědého uhlí na lomu Bílina projednání případných dlouhodobých smluv 
nezbytných pro zajištění paliva pro provoz komplexně ekologizovaných 
zařízení.  
Návrh je i v souladu s ochranou životního prostředí. Zaměřuje se pouze na 
emisní limit pro SO2, který je z pohledu životního prostředí ČR jedním z 
nejméně problematických polutantů, nicméně z technického hlediska při využití 
domácího hnědého uhlí problematicky dosažitelný a vytváří motivaci pro větší 

věstníku EU a stane se tak součástí právního řádu. 
K novelizaci vyhlášky č. 415/2012 Sb., a 
zapracování požadavků MCPD by mělo dojít ve 
vazbě na projednávanou novelu zákona o ochraně 
ovzduší v polovině příštího roku. Hospodářskou 
komorou uplatněná připomínka může být proto 
zohledněna v rámci této novely. 
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počet důkladných rekonstrukcí spalovacích zdrojů a tím i pro významnější 
snížení SO2 do roku 2020, než jakého by bylo možné dosáhnout, pokud bude 
zachován stávající termín pro zpřísnění emisního limitu SO2 podle národní 
legislativy. 
Tato připomínka je zásadní. 

10.   Připomínka k Příloze č. 11 bodu 1.2 položce 15 a 16 
Požadujeme položky 15 a 16 uvést v následujícím znění: 
„15. teplo dodávané k využití ze stacionárního zdroje (Gj/rok) 
16. podíl tepla dodávaného ve formě páry nebo horké vody do soustavy 
zásobování tepelnou energií (%)“.“ 
Rovněž požadujeme upravit vysvětlivky k položkám 15 a 16 tak, aby byly v 
souladu s navrženým textem. 
Odůvodnění: 
Položky 15 a 16 jsou v příloze č. 11 bod 1.2 obsaženy v souladu s § 39 zákona 
o ochraně ovzduší. V textu § 39 však došlo novelou č. 87/2014 Sb. ke změně, 
kterou je potřeba promítnout i do uvedených ustanovení vyhlášky, které 
obsahují výčet údajů v souhrnné provozní evidenci. V té souvislosti je potřeba 
upravit i text vysvětlivek k měněným bodům. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – vysvětleno 
 
K metodické aplikaci § 39 zákona č. 201/2012 Sb. o 
ochraně ovzduší uplatnilo v minulosti připomínku 
Teplárenské sdružení ČR, jehož členové provozují 
drtivou většinu zařízení spadajících do přechodného 
režimu dle § 39. Teplárenské sdružení ČR a 
upozornilo na vzniklý nesoulad mezi definicí „tepla 
dodávaného k využití ze stacionárního zdroje“ dle § 
39 a údaji dle ISPOP (List 1.2., položka 16).  
Dle Metodického stanoviska odboru ochrany ovzduší 
k postupu podle § 39 zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb. je 
třeba „teplo dodávané k využití ze stacionárního 
zdroje“ vymezit jako „veškeré teplo, které má původ 
ve zdroji SZTE a je dodáváno mimo něj k dalšímu 
využití, přičemž ztráty, maření tepla v chladicích 
věžích a vlastní spotřeba tepla ve zdroji SZTE nebo 
teplo použité na výrobu elektřiny ve zdroji STZE do 
tohoto množství nepatří“. Toto vymezení je v 
souladu se směrnicí 2010/75/EU. Stávající položka 
č. 16 ISPOP se však odvozuje od „vyrobeného 
užitného tepla“ dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování. 
Plnění 50 % dle položky 16 v ISPOP tedy 
neodpovídá plnění 50 % tepla dodávaného k využití 
ze stacionárního zdroje do veřejné sítě dle 
metodického stanoviska k § 39, proto nelze tyto 
ohlašované údaje z ISPOP k ověření plnění 
podmínek ustanovení § 39 zákona č. 201/2012 Sb. 
využít a úprava definic položek 15 a 16 je do 
budoucna systémovým řešením. 
Platí však to, co v případě předchozí připomínky. 
Předkládaná novela je úzce zaměřena na úpravu 
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emisních limitů a podmínek provozu pro zdroje kódu 
6.5 dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012  Sb., o 
ochraně ovzduší s předpokládaným termínem nabytí 
účinnosti dne 1. ledna 2016. Z tohoto důvodu nebyla 
připomínka akceptována. Připomínka bude 
zapracována do novely vyhlášky č. 415/2012 Sb., 
která bude předložena ve vazbě na projednávanou 
novelou zákona o ochraně ovzduší v polovině 
příštího roku. 

 
V Praze dne 3. listopadu 2015 
 
Vypracovala:  Mgr. Pavla Bejčková        Podpis: …………………………… 
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