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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

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 pozdějších předpisů 
 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních 
spalovacích zařízení 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 
o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) 

Ustanovení Obsah 

 

CELEX č. Ustanove
ní 

Obsah  

Čl. I bod 1 
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta 

„Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení 

emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze 

středních spalovacích zařízení.“.   

32015L2193 Čl. 17 
odst. 1 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní 
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 
směrnicí do 19. prosince 2017. Neprodleně o nich 
uvědomí Komisi.  

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat 
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Čl. I bod 4 
2. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) oxidy dusíku (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý 

vyjádřené jako oxid dusičitý.“ 

 

32015L2193 Čl. 3 bod 3 
3) „oxidy dusíku“ (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené 
jako oxid dusičitý (NO2);  

 

Čl. I body 5,6,7, 
5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „se 

provádí“ vkládají slova „nejpozději do 3 měsíců“. 

6. V § 3 odst. 1 se na konci písmene c) se čárka nahrazuje 

tečkou a slova „a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku 

některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v 

povolení provozu.“ se zrušují. 

7. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) V odůvodněných případech lze v povolení provozu 

stanovit lhůtu odlišnou od odstavce 1, která u spalovacích 

32015L2193 Příloha III 

Část I, bod 
4 

 4. První měření je třeba provést do čtyř měsíců od 
udělení povolení pro zařízení či provedení jeho 
registrace nebo ode dne zahájení provozu, podle toho, 
co nastane později. 
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stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu od 1 do 50 MW nesmí být delší než 4 

měsíce.“ 

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 

až 9. 

 

Čl. I bod 11 
11. V § 3 odst. 3 písm. c) bod 1 zní: 

„1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad 

pokud jde o měření těžkých kovů, polychlorovaných 

dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“), polychlorovaných 

dibenzofuranů (dále jen „PCDF“) a dále o měření plynných 

anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako 

fluorovodík, plynných anorganických sloučenin chloru 

vyjádřených jako chlorovodík a oxidu siřičitého při uplatnění 

bodu 4 nebo 5 části B přílohy č. 4 zákona;  během prvních 

12 měsíců provozu se však provedou 4 měření,“ 

32010L0075 

 

Příloha VI 
Část 6 bod 
2.1. písm. 
c) 

c) nejméně dvakrát ročně měření těžkých kovů, dioxinů a 
furanů; avšak během prvních dvanácti měsíců provozu 
musí být každé tři měsíce provedeno alespoň jedno 
měření. 
 
 

 
 

32010L0075 

 

Příloha VI 
Část 6 bod 
2.3 

2.3. Od kontinuálního měření HF je možné upustit, 
jestliže je dosaženo takového stupně čištění od HCl, 
které zaručí, že mezní hodnoty emisí pro HCl nebudou 
překročeny. V tom případě je měření HF prováděno 
pravidelně, jak stanoví bod 2.1 písm. c). 

 
 

32010L0075 

 

Příloha VI 
Část 6 bod 
2.5 

2.5. Příslušný orgán se může rozhodnout nevyžadovat 
kontinuální měření HCl, HF a SO 2 v zařízeních na 
spalování odpadu nebo zařízeních na spoluspalování 
odpadu a vyžadovat pravidelná měření, jak je stanoveno 
v bodě 2.1 písm. c), nebo žádné měření, pokud 
provozovatel může prokázat, že emise těchto 
znečišťujících látek nemohou být za žádných okolností 
vyšší, než jsou předepsané mezní hodnoty emisí.  

Čl. I bod 13 
13. V § 3 odst. 4 písm. c) se číslo 3 nahrazuje číslem 6 a za 

slovo „měření“ se vkládají slova „s výjimkou prvních 12 

měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně 

32010L0075 

 

Příloha VI 
Část 6 bod 
2.1. písm. 
c) 

c) nejméně dvakrát ročně měření těžkých kovů, dioxinů a 
furanů; avšak během prvních dvanácti měsíců provozu 
musí být každé tři měsíce provedeno alespoň jedno 
měření. 
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zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření 

každé 3 měsíce“. 

Čl. I bod 23 
23. V § 4 se za odstavec 7 doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Jednorázové měření emisí se u spalovacích 

stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu nižším než 50 MW provádí při stabilních provozních 

podmínkách a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži, 

přičemž do výsledků jednorázového měření emisí se 

nezapočítávají hodnoty získané v době uvádění 

stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování z 

provozu. V případě, že tyto zdroje používají více druhů paliv, 

se monitorování emisí provádí při spalování paliva nebo 

palivové směsi s pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a 

v době, která je s ohledem na běžné provozní podmínky 

reprezentativní.“ 

 

32015L2193 Příloha III 
část 1 bod 
7 

7. Odběr vzorků a analýza znečišťujících látek a měření 
parametrů procesu a případné alternativní postupy 
použité v souladu s bodem 5 a 6 musí být založeny na 
metodách umožňujících získání spolehlivých, 
reprezentativních a porovnatelných výsledků. Má se za 
to, že metody, které jsou v souladu s harmonizovanými 
normami EN, tento požadavek splňují. Během každého 
měření musí zařízení fungovat ve stabilních podmínkách 
a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži. V této 
souvislosti se období uvádění zařízení do provozu a 
odstavování z provozu nezapočítávají. 

Čl. I bod 25 
25. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Hodnota 95% intervalu spolehlivosti jednotlivého 
naměřeného výsledku stanoveného postupem podle 
určené technické normy podle zákona o technických 
požadavcích na výrobky2) nesmí na úrovni specifického 
emisního limitu překročit následující procentní podíly 
specifického emisního limitu: 10 % u oxidu uhelnatého, 
20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku, 20 % u 
amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek, 30 % u 
celkového organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 
% u fluorovodíku, 40 % u sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U 
stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je 
tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu.“  

 

32010L0075 

 

Příloha 
V část 3 
bod 9 

9. Na úrovni mezních hodnot emisí nesmějí hodnoty 95 
% intervalu spolehlivosti jednotlivého naměřeného 
výsledku překročit následující procentní podíly 
mezních hodnot emisí:  

oxid uhelnatý 10 %  

oxid siřičitý 20 % 

oxidy dusíku 20 % 

tuhé znečišťující látky 30 % 

 
 

32010L0075 

 

Příloha 
VI část 6 
bod 1.3 

1.3. Na denní úrovni mezní hodnoty emisí nesmějí 
hodnoty 95 % intervalu spolehlivosti jednotlivých 
změřených výsledků pro následující znečišťující látky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARK9329W)



 

4 

překročit tyto procentní podíly mezních hodnot emisí: 
Oxid uhelnatý 10 %  

Oxid siřičitý 20 %  

Oxid dusičitý 20 %  

Celkové tuhé znečišťující látky 30 %  

Celkový organický uhlík 30 %  

Chlorovodík 40 %  

Fluorovodík 40 %. 

Čl. I bod 29 
„(4) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na 

stacionárních zdrojích vyrábějících oxid titaničitý je 

považován za splněný, pokud žádná platná hodnota na 

úrovni doby průměrování stanovené v části 5.2.9. a 5.2.10. 

přílohy č. 8 nepřekročí zde stanovenou hodnotu emisního 

limitu.“ 

 

32010L0075 

 

Čl. 69 Prevence a omezování emisí do ovzduší  

1. Je nutno předejít emisím kapiček kyseliny ze zařízení.  

2. Emise ze zařízení do ovzduší nesmějí překročit mezní 
hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy VIII. 

 
 

32010L0075 

 

Čl. 70 
odst. 2 a 3 

2. Členské státy zajistí monitorování emisí do ovzduší, 
aby příslušný orgán mohl ověřovat dodržování 
podmínek povolení a článku 69. Toto monitorování 
zahrnuje alespoň monitorování emisí podle části 3 
přílohy VIII.  

3. Monitorování se uskutečňuje v souladu s normami 
CEN, nebo nejsou-li normy CEN k dispozici, podle 
norem ISO nebo jiných vnitrostátních či mezinárodních 
norem, které zajistí získání údajů srovnatelné odborné 
kvality. 

  32010L0075 

 

Příloha VIII 

Část 2 

ČÁST 2  

Mezní hodnoty emisí do ovzduší  

  

  32010L0075 

 

Příloha VIII 

Část 3 

ČÁST 3  

Monitorování emisí 

  

Čl. I bod 33 
3. V § 9 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky 

pod čarou č. 6 znějí: 

„(9) K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu 

32010L0075 

 

čl. 14 odst. 
1 písm. c) 
bod ii)  

ii) v případě použití čl. 15 odst. 3 písm. b) požadavek, aby 
výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro táž 
časová období a referenční podmínky jako v případě 
úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 
technikami; 
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stanoveného pro stacionární zdroj na základě závěrů o 

nejlepších dostupných technikách se namísto ustanovení 

odstavce 5 použijí období a vztažné podmínky uvedené v 

těchto závěrech o nejlepších dostupných technikách, a to 

od data platnosti stanoveného v povolení provozu. Je-li v 

těchto případech specifický emisní limit definován pouze 

jako roční průměr, nesmí současně žádná platná denní 

průměrná hodnota koncentrace za daných vztažných 

podmínek překročit 120 % hodnoty specifického emisního 

limitu.“ 

Čl. I bod 36 
36. V § 13 písmeno j) zní:  

„j) krematorií,“ 

32015L2193 Čl. 2 odst. 
3 písm. n) 

n) krematoria; 

Čl. I bod 37 
37. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „Tyto 

specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky se 

použijí také pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW a vyšším, u nichž došlo ke 

změně, která může mít dopad na životní prostředí.“ 

 

32010L0075 Čl. 30 
odst. 7 

7. Dojde-li k rozšíření spalovacího zařízení, použijí se 
na rozšířenou část zařízení ovlivněnou touto změnou 
mezní hodnoty emisí stanovené v části 2 přílohy V ve 
vztahu k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu 
celého spalovacího zařízení. V případě změny 
spalovacího zařízení, která může mít dopad na životní 
prostředí a která se týká části zařízení, jež má jmenovitý 
tepelný příkon 50 MW nebo více, se mezní hodnoty 
emisí stanovené v části 2 přílohy V použijí na tu část 
zařízení, která se změnila ve vztahu k celkovému 
jmenovitému tepelnému příkonu celého spalovacího 
zařízení. 

Čl. I bod 38 
38. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Spalovací stacionární zdroje se uvádí do provozu a 

odstavují z provozu v co nejkratší možné době. Tento 

požadavek se považuje za splněný, pokud je doba 

uvádění do provozu a odstavování z provozu stanovena 

v souladu s rozhodnutím Evropské komise vydaným 

podle článku 41 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/75/EU.“ 

 

32015L2193 Čl. 7 odst. 
9 

9. Provozovatel uvádí do provozu a odstavuje střední 
spalovací zařízení v co nejkratší možné době. 
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Čl. I bod 40 
40. Na konci textu § 19 se doplňuje věta: „Tato část vyhlášky 

se nevztahuje na tepelné zpracování odpadu prováděné 

výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových 

procesů, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 

50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování 

odpadu“. 

 

32010L0075 Čl. 42 
odst. 2 
písm. b) 

2. Tato kapitola se nepoužije  

 
b) na pokusná zařízení využívaná k výzkumu, vývoji a 
zkoušení s cílem zlepšit proces spalování, která zpracují 
méně než 50 tun odpadu za rok 

Čl. I bod 41 
41. V § 21 písm. a) se slova „s výjimkou benzinu,“ zrušují. 

32010L0075 Čl. 58 Článek 58  

Nahrazení nebezpečných látek  

Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých 
organických sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 
1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní věty o 
nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F 
nebo které musí být těmito větami označovány, musí být co 
nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně 
škodlivými látkami nebo směsmi. 

Čl. I bod 42 
42. V § 21 písm. c) se slova „benzin a“ zrušují. 

32010L0075 Čl. 58 Článek 58  

Nahrazení nebezpečných látek  

Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých 
organických sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 
1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci a kterým jsou přiřazeny standardní věty o 
nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F 
nebo které musí být těmito větami označovány, musí být co 
nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně 
škodlivými látkami nebo směsmi. 

Čl. I bod 48 
48. V Příloze č. 2 část II zní: 

„Část II 

Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje 

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 

0,3 MW a nižším než 50 MW 

 

32015L2193 Čl. 6 
Článek 6  

Mezní hodnoty emisí 

  32015L2193 Příloha č. 
II 

PŘÍLOHA II 
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 MEZNÍ HODNOTY EMISÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 

Čl. I bod 49 
49. V Příloze č. 2 části III se na konci bodu 2 doplňuje text: 

„Ustanovení tohoto bodu nelze použít u stacionárních zdrojů 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW 
a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní 
žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo 
které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 bez ohledu 
na datum podání žádosti o povolení provozu; u těchto zdrojů 
se postupuje podle bodu 1.“ 

32015L2193 Čl. 6 odst. 
13 

13. U středního spalovacího zařízení, které současně 
používá dva nebo více druhů paliv, se mezní hodnoty 
emisí pro každou znečišťující látku vypočítají takto:  

a) každému jednotlivému palivu se přiřadí příslušná 
mezní hodnota emisí, jak stanoví příloha II;  

b) určí se vážená mezní hodnota emisí jednotlivých druhů 
paliv, a to tak, že se jednotlivá mezní hodnota emisí 
uvedená v písmenu a) vynásobí tepelným příkonem 
každého paliva a tento součin se vydělí součtem 
tepelných příkonů všech paliv; a  

c) vážené mezní hodnoty emisí pro jednotlivá paliva se 
sečtou. 

  32010L0075 Čl. 40 
odst. 2 

2. V případě spalovacích zařízení spalujících více druhů 
paliv, na která se vztahuje čl. 30 odst. 2 a která 
používají zbytky pocházející z destilace či zpracování při 
rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s 
jinými palivy, lze namísto mezních hodnot emisí 
stanovených podle odstavce 1 použít tyto mezní hodnoty 
emisí:  

Čl. I bod 50 
50. V Příloze č. 2 části III bod 3  zní:  

„3. Alternativně k bodu 2 lze pro oxid siřičitý použít následující 

průměrné hodnoty specifických emisních limitů (bez ohledu 

na použitou kombinaci paliv): 

a) 1000 mg.m-3 pro spalovací stacionární zdroje v rámci 

rafinerie využívající zbytky z destilace a zpracování ropy 

samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní 

spotřebu, kterým bylo uděleno první povolení před 27. 

listopadem 2002 nebo jejichž provozovatel před tímto 

datem podal úplnou žádost o povolení a které byly 

uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003 nebo 

b) 600 mg.m-3 pro ostatní spalovací stacionární zdroje 

v rámci rafinerie využívající zbytky z destilace a 

32010L0075 Čl. 40 
odst. 3 

3. V případě spalovacích zařízení spalujících více druhů 
paliv, na která se vztahuje čl. 30 odst. 2 a která používají 
zbytky pocházející z destilace či zpracování při rafinaci 
surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně či s jinými 
palivy, lze namísto mezních hodnot emisí stanovených 
podle odstavce 1 nebo 2 tohoto článku použít průměrné 
mezní hodnoty emisí pro oxid siřičitý stanovené v části 7 
přílohy V. 
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zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv 

pro vlastní spotřebu. 

Tyto emisní limity jsou vztaženy na normální stavové 

podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 

v odpadním plynu 6 % v případě pevných paliv a 3 % 

v případě kapalných a plynných paliv.  

Ustanovení tohoto bodu nelze použít u plynových turbín a 

plynových motorů a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla 

podána kompletní žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 

nebo později nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 

2014 bez ohledu na datum podání žádosti o povolení 

provozu. 

Po 1. 1. 2025 nelze ustanovení tohoto bodu použít u 

stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu nižším než 5 MW a po 1. 1. 2030 u stacionárních 

zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW do 

50 MW.“ 

 

  32010L0075 Příloha č. 
V, část 7 

ČÁST 7  

Průměrné mezní hodnoty pro spalovací zařízení v 
rafineriích spalující více druhů paliv  

Průměrné mezní hodnoty emisí pro SO 2 (v mg/Nm 3 ) 
pro spalovací zařízení v rafineriích spalující více druhů 
paliv, s výjimkou plynových turbín a plynových motorů, 
využívající zbytky pocházející z destilace či zpracování 
při rafinaci surové ropy pro vlastní spotřebu, samostatně 
či s jinými palivy činí:  

a) pro spalovací zařízení, kterým bylo uděleno povolení 
před 27. listopadem 2002 nebo jejichž provozovatel 
před tímto dnem podal úplnou žádost o povolení a která 
byla uvedena do provozu nejpozději 27. listopadu 2003: 
1 000 mg/Nm 3 ;  

b) pro ostatní spalovací zařízení: 600 mg/Nm 3 .  
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Tyto mezní hodnoty emisí se počítají při teplotě 273,15 
K, tlaku 101,3 kPa, po korekci na obsah vodní páry v 
odpadních plynech a při normovaném obsahu O 2 6 % u 
pevných paliv a 3 % u kapalných a plynných paliv. 

Čl. I bod 59 
59. V Příloze č. 5 části I bodu 2 se na konci písmene d) tečka 

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 

„e) není přípustné přisávat vzduch z vnějšího ovzduší 
k odpadnímu plynu před měřícím místem (ředit odpadní 
plyn) za účelem plnění specifických emisních limitů; je-li 
odpadní plyn ředěn z důvodu správné funkce zařízení ke 
snižování emisí nebo chlazení, vyjadřuje se výsledná 
koncentrace při měření emisí výhradně v průtoku bez 
přisávaného vzduchu; tento požadavek platí pro 
stacionární zdroje uvedené v části II v bodech: 

i. 4.1. s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel 5 t za rok nebo větší, 

ii. 4.5. s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel 10 t za rok nebo větší, 

iii. 1.1., 1.3., 1.4., 4.2. s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší, 

iv. 1.2., 4.6., 7. s projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel 25 t za rok nebo větší, 

v. v ostatních bodech s projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel stanovenou pro povinnost 

plnit specifický emisní limit, s výjimkou bodů 4.4. a 9.“ 

32010L0075 Příloha VII 
část 8 

4. Za účelem chlazení nebo ředění je možné smíchat 
odpadní plyn s jiným plynem, pokud je tento postup 
technicky odůvodnitelný, avšak tento přidaný plyn není 
brán v úvahu při stanovování hmotnostní koncentrace 
znečišťující látky v odpadním plynu. 

Čl. I bod 60 
60. V Příloze č. 5 část II zní: 

„Část II 

Specifické emisní limity a technické podmínky provozu 

 

32010L0075 Příloha č. 
VII část 1 

PŘÍLOHA VII  

Technická ustanovení týkající se zařízení a činností 
využívajících organická rozpouštědla  

ČÁST 1  

Činnosti 

  

 
 

 Příloha č. 
VII část 2 

ČÁST 2  

Prahové hodnoty a mezní hodnoty emisí 

  

 
 

 Příloha č. 
VII část 3 

ČÁST 3  

Mezní hodnoty emisí pro lakovny vozidel 
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Čl. I bod 63 až 
65 

63. V Příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O2 slova „v 

některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 

brát“ nahrazují slovy „při výpočtu veličiny O5 se bere“. 

64. V Příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O5 slova „O6, 

O7 a O8“ nahrazují slovy „O6, O7 nebo O8“. 

65. V Příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O8 slova „a 

která“ nahrazují slovem „avšak“ a na konci řádku se 

doplňují slova „ani nebyla započtena do veličiny O7“. 

 

32010L0075 Příloha č. 
VII část 7 
bod 2  

2. Definice  

Následující definice poskytují rámec pro zpracování 
hmotnostní bilance.  

Vstupní množství organických rozpouštědel (I):  

I1 Množství organických rozpouštědel, v čisté formě 
nebo ve směsích, která byla zakoupena a použita v 
zařízení jako vstupy v období, pro něž se vypočítává 
daná hmotnostní bilance. I2 Množství organických 
rozpouštědel, v čisté formě nebo ve směsích, která byla 
regenerována a opětovně použita v zařízení jako 
vstupy. Recyklované rozpouštědlo se započítává 
pokaždé, kdy je využito pro danou činnost.  

Výstupy organických rozpouštědel (O):  

O1 Emise v odpadních plynech.  

O2 Organická rozpouštědla uniklá do vody; při výpočtu 
veličiny O5 se bere v úvahu i způsob zpracování 
odpadních vod.  

O3 Množství organických rozpouštědel, která zůstávají 
jako nečistoty či rezidua v konečných výrobcích.  

O4 Nezachycené emise organických rozpouštědel 
uniklé do ovzduší. Sem patří větrání místností, při 
kterém je vzduch vypouštěn do vnějšího prostředí okny, 
dveřmi, ventilačními otvory apod.  

O5 Množství organických rozpouštědel nebo 
organických sloučenin spotřebovaných v důsledku 
chemických nebo fyzikálních reakcí (včetně 
rozpouštědel nebo sloučenin zničených spalováním 
nebo jiným zpracováním odpadních plynů či odpadních 
vod nebo zachycených, pokud toto množství nebylo 
započteno do veličin O6, O7 nebo O8).  

O6 Organická rozpouštědla obsažená ve 
shromážděných odpadech.  

O7 Organická rozpouštědla v čisté formě nebo ve 
směsích prodaná nebo určená k prodeji jako komerční 
produkt.  

O8 Organická rozpouštědla obsažená ve směsích a 
regenerovaná k opětovnému použití, která však nejsou 
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používána jako vstupy v zařízení, pokud již nebyla 
započtena do položky O7.  

O9 Organická rozpouštědla uniklá jiným způsobem. 

Čl. I bod 68 
(Příloha č. 10) 

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
 

NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍ EVIDENCE 

 

 

32015L2193 Čl. 7 odst. 

3 až 5 

 

3. Provozovatel vede záznamy o veškerých výsledcích 
monitorování a tyto záznamy zpracovává tak, aby bylo 
možné ověřit dodržení mezních hodnot emisí v souladu s 
pravidly stanovenými v části 2 přílohy III.  

4. U středních spalovacích zařízení, která pro splnění 
mezních hodnot emisí používají sekundární čisticí 
zařízení, provozovatel vede záznamy nebo zapisuje 
informace, které prokazují účinný nepřetržitý provoz 
tohoto zařízení.  

5. Provozovatel středního spalovacího zařízení je 
povinen uchovávat tyto doklady:  

a) povolení nebo doklad o registraci, kterou provedl 
příslušný orgán, a případně i jeho aktualizovanou verzi 
a související informace;  

b) výsledky monitorování a informace podle odstavců 3 a 
4;  

c) případně záznam o počtu provozních hodin, jak je 
uvedeno v čl. 6 odst. 3 a 8;  

d) záznam o typu a množství paliv používaných v zařízení 
a o všech případech špatného fungování nebo 
poruchách sekundárního čisticího zařízení;  

e) záznam o případech nedodržení mezních hodnot 
emisí a o přijatých opatřeních, jak jsou uvedena v 
odstavci 7. 

Čl. I bod 70 
70. V Příloze č. 12 se na konci bodu 4 doplňuje věta: „V 

případě tepelného zpracování odpadu členění odpadu 

podle katalogu odpadů, uvedení minimálních a 

maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, 

jejich minimální a maximální výhřevnost a maximální 

obsahy PCB, pentachlorfenolu, chloru, fluoru, síry a 

těžkých kovů, případně jiných látek.“ 

32010L0075 Čl. 45 
odst. 2 
písm. b) 

b) minimální a maximální hmotnostní toky těchto 
nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální 
spalné teplo a jejich maximální obsah polychlorovaných 
bifenylů, pentachlorophenolu, chloru, fluoru, síry, těžkých 
kovů a jiných znečišťujících látek. 
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Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

32015L2193 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193 ze dne 25. listopadu 
2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší 
ze středních spalovacích zařízení 

32010L0075 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování 
znečištění) 
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