
 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ 

DOPADŮ REGULACE 

 
k návrhu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování 

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARK92ZQ0)



 

1 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu vyhlášky: Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím 
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Zpracovatel:  

Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

19. prosince 2017 

Implementace práva EU: Ano: 

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 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 19. prosince 2017 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových 
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)  

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 7. ledna 2013 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Stěžejním důvodem legislativní změny je přijetí zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017. Ve 

vztahu k předmětné vyhlášce došlo touto novelou zákona o ochraně ovzduší k následujícím 

změnám:  

1. k rozšíření zmocnění v § 4 odst. 9 zákona, kdy je nově vložené zmocnění k úpravě způsobu 

stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem;  

2. doplnění zmocnění v § 17 odst. 7 zákona o úpravu náležitostí dokladu o provedení kontroly 

technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 

ústředního vytápění; 

3. ke změně u některých kategorií vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona o ochraně 

ovzduší.  

Cílovým stavem je tak promítnutí výše uvedených změn do textu vyhlášky č. 415/2012 Sb., 

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší. 

Druhým důvodem ke změně vyhlášky je provedení 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, a to s cílem omezení emisí některých znečišťujících 

látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení od 1 do 50 MW. 
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Třetím důvodem je úprava provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze 

dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), 

a to s cílem zpřesnění pravidel pro vyloučení anebo snížení emisí do ovzduší u průmyslových 

činností tam, kde transpozici zajišťuje vyhláška č. 415/2012 Sb. a Komise má pochybnost o její 

správnosti dle zahájeného řízení EU Pilot 8837/16/ENVI.     

1.1.1.1 Dále je cílem novely zapracovat aktuální požadavky aktivity Ekoaudit, zejména v oblasti 

zjednodušení vedení proměnných údajů provozní evidence pro záložní zdroje do 300 hodin 

provozu ročně.  

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

- Provedení transpozice Směrnice MCPD a Směrnice 2010/75/EU – viz bod 3.1 

- Zpřesnění a úprava znění vyhlášky a její adaptace na novelizovaný zákon č. 369/2016 Sb., 

o ochraně ovzduší – naplnění zákonných zmocnění – viz bod 3.1 

- Odstranění obsoletní právní úpravy, zefektivnění rozhodovací činnosti, zajištění lepší 

aplikovatelnosti a jednoznačnosti práva, a to zejména díky zpřesnění a vyjasnění podmínek 

provozu zdrojů u kategorií přílohy č. 2 zákona – viz bod 3.1 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

- Zmírnění emisního limitu pro NOx v případě kotlů na kapalná paliva – viz bod 3.1 

- Pozitivní dopady pro provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů z důvodu posunu účinnosti 
specifických emisních limitů dle stávající části II přílohy č. 2 vyhlášky, které měly platit od 1. ledna 
2018, o cca rok – viz bod 3.1 

- Pozitivní dopady pro provozovatele z důvodu úpravy vztažných podmínek, pro které byly vydány 
Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) a zachování dosud uplatňovaných národních 
vztažných podmínek při transpozici Směrnice MCPD - příloha 2 a příloha č. 8 vyhlášky – viz bod 
3.1 

- Zrušení emisních limitů pro NOx a CO u vybraných stacionárních zdrojů – viz bod 3.1 

- Nastavení jasných podmínek pro autorizované osoby zpracovávající odborné posudky 
a provádějící měření emisí – viz bod 3.1 

- Zvýšená zátěž provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů od 1 do 50 MW v důsledku 
adaptace emisních limitů popř. podmínek provozu pro dotčené spalovací stacionární zdroje - 
příloha č. 2 část II vyhlášky – viz bod 3.1 

- Zvýšená zátěž provozovatelů zdrojů, které spalují domácí tříděné černé a hnědé uhlí a prachové 
hnědé a černé uhlí s vyšším obsahem síry - 10 – 130 milionů Kč podle velikosti zdroje – viz bod 
3.1 

- Zvýšená zátěž dodavatelů (výrobců) uhlí a výlisků z uhlí díky nově stanoveným požadavkům na 
maximální obsah podsítné složky a prachu – viz bod 3.1 
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- Zvýšená zátěž provozovatelů zdrojů používajících organická rozpouštědla nad 200 t/rok – 
viz bod 3.1 

- Zvýšená zátěž provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů používajících organická 
rozpouštědla díky požadavku na odečet objemového toku přisávaného vzduchu - příloha č. 5 
vyhlášky – viz bod 3.1 

- Zvýšená zátěž provozovatelů zdrojů, které ředěním odpadního plynu dosahují plnění emisních 
limitů – cca několik desítek až stovek tisíc Kč/provozovatele - viz bod 3.1 

- Zvýšená zátěž provozovatelů zdrojů díky změně specifických emisních limitů pro VOC vyjádřené 
jako TOC - cca několik desítek až stovek tisíc Kč/provozovatele - viz bod 3.1 

- Zvýšení tlaku na převedení emisních limitů pro znečišťující látky obtěžující zápachem do 
povolení provozu – viz bod 3.1 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ano 

- Odstranění aplikační nejistoty KÚ a ORP z důvodu nesouladu zákona a vyhlášky – viz bod 3.1 

- Zvýšení administrativních nákladů KÚ na vydávání povolení provozu – viz bod 3.1 

3.5 Sociální dopady: Ne  

  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

- Snížení emisí z vybraných zdrojů regulovaných v příloze č. 2 - viz bod 3.1 

- Snížení emitovaných těkavých organických látek, a tudíž i úbytek přízemního ozonu ve vnějším 

ovzduší a snížení pachové zátěže - viz bod 3.1 

- Dostatečná regulace emisí látek obtěžujících zápachem do ovzduší - viz bod 3.1 

- Nastavení podmínek pro zajištění nespalování nekvalitního uhlí v domácnostech - zlepšení 

spalovacího procesu a nižší množství emisí znečišťujících látek - viz bod 3.1 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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2 Důvod předložení a cíle 

2.1 Název 

Návrh 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“). 

2.2 Definice problému 

K legislativní změně vyhlášky je nezbytné přistoupit z důvodu adaptace obsahu vyhlášky na 

změny provedené zákonem č. 369/2016 Sb., ze dne 14. listopadu 2016, kterým se mění zákon 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „zákon 

o ochraně ovzduší“), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Ve vazbě na přijetí novely zákona došlo s účinností od 1. 1. 2017:  

- k rozšíření zmocnění § 4 odst. 9 zákona, kdy je nově vložené zmocnění k úpravě 

způsobu stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem 

(pachové látky). Látka obtěžující zápachem je znečišťující látkou ve smyslu zákona 

o ochraně ovzduší. S ohledem na to, že zmocnění ukládá MŽP stanovit, jakým 

způsobem má stanovovat emisní limity povolující orgán v individuálním správním aktu 

(povolení provozu), je z pohledu MŽP vhodné doplnění vyhlášky o zcela novou přílohu 

obsahující podrobný popis způsobu stanovení emisního limitu pro tyto znečišťující 

látky;  

- k doplnění zmocnění v § 17 odst. 7 zákona o úpravu náležitostí dokladu o provedení 

kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 

o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o 

ochraně ovzduší; 

- ke změně u některých kategorií vyjmenovaných zdrojů v příloze č. 2 zákona o ochraně 

ovzduší. Změna obsahu kódu v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší implikuje úpravu 

vyhlášky za účelem sladění obou norem.  

Druhým důvodem ke změně vyhlášky je provedení transpozice 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 (dále jen „Směrnice MCPD“). 

Směrnice MCPD zaplňuje mezeru v evropské legislativě mezi směrnicí o ekodesignu, která 

stanovuje standardy pro spalovací zařízení s příkonem do 1 MW, a směrnicí o průmyslových 

emisích, týkající se zařízení nad 50 MW. Směrnice MCPD dopadá na spalovací zařízení, 

včetně propojení tvořeného dvěma či více novými středními spalovacími zařízeními, s 

celkovým jmenovitým tepelným příkonem 1 MW nebo vyšším a nižším než 50 MW. Jednotlivá 

spalovací zařízení se jmenovitým tepelným příkonem nižším než 1 MW by neměla být pro 

výpočet celkového jmenovitého tepelného příkonu propojení spalovacích zařízení zohledněna. 

Směrnice dopadá rovněž na propojení tvořená novými středními spalovacími zařízeními, 

jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon je 50 MW nebo vyšší, aniž je tím dotčena kapitola III 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o 

průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Emisní limity stanovuje 

MCPD na ambiciózní úrovni, tak aby se postupně zlepšovala kvalita ovzduší, přičemž 

obsahuje také záruky pro provozování stávajících zařízení, zejména těch malých s příkonem 

do 5 MW, které využívají především malé a střední podniky a poskytovatelé veřejných služeb. 
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Směrnice MCPD stanovuje pravidla pro omezení emisí oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku 

(NOx) a prachu do ovzduší ze středních spalovacích zařízení s cílem snížit množství emisí do 

ovzduší a snížit případná rizika plynoucí z těchto emisí pro lidské zdraví a pro životní prostředí. 

Směrnice stanovuje rovněž pravidla pro monitorování emisí oxidu uhelnatého (CO). 

Relevantní ustanovení zákona o ochraně ovzduší jsou v platném znění v převážné míře 

kompatibilní s požadavky Směrnice MCPD. V  § 6 odst. 8 zákona byla zákonem č. 369/2016 

Sb., reformulována stávající zákonná výjimka z povinnosti zjišťovat úroveň znečišťování 

měřením pro měření emisí u záložních zdrojů do 5 MW a byla sladěna s požadavky čl. 6 odst. 

3 a čl. 6 odst. 8 Směrnice MCPD, kdy členské státy mohou z povinnosti dodržovat mezní 

hodnoty emisí II vyjmout definovaná střední spalovací zařízení. Druhá část transpozice 

spočívá v úpravě limitů pro spalovací zařízení od 1 do 50 MW v příloze č. 2 části vyhlášky.  

Třetím nezbytným důvodem pro legislativní změnu vyhlášky je skutečnost, že kontaktní místo 

České republiky pro EU Pilot obdrželo žádost Evropské komise (dále jen „Komise“) 

o informace ohledně provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 

24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) 

do právního řádu České republiky. V této souvislosti je nutné provést některé další úpravy.   

Dále je nutné zapracovat relevantní požadavky aktivity „Návrhy na řešení opatření k posílení 

konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na 

ochranu životního prostředí“ (tzv. Ekoaudit, viz Usnesení vlády č. 10 ze dne 9. ledna 2017). 

Pro zdroje kódu 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně je nutné uplatnit požadavek na 

stanovení ročního intervalu sledování proměnných údajů provozní evidence a doplnění 

současné výjimky pro zdroje o tepelném příkonu menším než 5 MW spalující výhradně zemní 

plyn  

2.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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, je 

účinná od 1. prosince 2012. Komplexně upravuje podrobnosti týkající se provozu zejména 

stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, které jsou 

provozovány na základě povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší 

vydávaného krajskými úřady. 

Zákon o ochraně ovzduší upravuje čtyři standardy úrovně znečišťování: emisní limity, emisní 

stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře. Povinnost zjišťovat úroveň 

znečišťování má v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) zákona provozovatel v případě, že je pro 

zdroj stanoven specifický emisní limit, emisní strop, technická podmínka provozu anebo je 

zdroj uveden v příloze č. 4 zákona. Úroveň znečišťování se zjišťuje měřením (kontinuálním 

anebo jednorázovým) anebo, v případě zákonem předvídaných výjimek, výpočtem. Podstatou 

měření je zjišťování hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadním plynu a analýza 

stavových a vztažných veličin (fyzikální parametry). Kontinuální měření je méně časté než 

měření jednorázové a je užíváno u zdrojů s významným objemem emisí anebo emitujících 

nebezpečné látky.  

Stávající obsah vyhlášky vychází ze zmocnění v § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 

9, § 17 odst. 7 a § 34 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší. Vyhláška tak upravuje podrobně 

obecné emisní limity pro skupiny znečišťujících látek, specifické emisní limity pro jednotlivé 

skupiny stacionárních zdrojů, technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností 
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souvisejících, způsob stanovení emisních limitů a emisních stropů, podmínky pro zjišťování 

úrovně znečišťování a pro vyhodnocování plnění emisních limitů a přípustnou tmavost kouře, 

způsob jejího zjišťování a hodnocení.  

Vyhláška zejména podrobně upravuje intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně 

znečišťování měřením a výpočtem, dále požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob 

prokazování jejich plnění a formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků. Dále 

vyhláška stanovuje požadavky na odborné posudky, rozptylové studie, provozní řád, provozní 

evidenci či protokol o jednorázovém měření emisí. 

2.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) Ministerstvo životního prostředí (MŽP); 

b) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP); 

c) Krajské úřady (KÚ); 

d) Provozovatelé středních spalovacích zařízení (příloha č. 2 zákona) a zdrojů kategorií, 

u nichž došlo k obsahové změně ve vazbě na úpravu přílohy č. 2 zákona; 

e) Provozovatelé všech zdrojů z důvodu změn prováděných ve formuláři souhrnná 

provozní evidence; 

f) Subjekty provádějící měření emisí (autorizované osoby podle § 33 zákona); 

g) Subjekty zpracovávající odborné posudky (autorizované osoby podle § 33 zákona); 

h) Odborně způsobilé osoby provádějící kontroly podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona. 

2.5 Popis cílového stavu 

Na základě definovaných východisek a uvedených zákonných zmocnění je třeba upravit znění 

vyhlášky, které by mělo ve výsledku stanovit:  

- podobu dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona o ochraně ovzduší;  

- způsob stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem; 

- přesnější způsob vyhodnocování emisních limitů;  

- dodatečné požadavky na kvalitu paliv; 

- kategorie zdrojů shodně s aktuálním zněním přílohy č. 2 zákona; 

- specifické emisní limity a technické podmínky provozu tam, kde došlo k věcným úpravám 

v příloze č. 2 zákona (zejm. nové kategorie); 

- jednoznačné požadavky v oblasti měření emisí a vyhodnocování plnění emisních limitů. 

Novelou přílohy č. 2 vyhlášky mají být rovněž provedeny požadavky Směrnice MCPD 

o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 

od 1 do 50 MW. V České republice se dlouhodobě uplatňuje regulace i této skupiny 

spalovacích stacionárních zdrojů, cílem úprav je proto sladění hodnot emisních limitů 

a vztažných podmínek tam, kde by tyto hodnoty a podmínky mohly být rozdílné.  
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2.6 Zhodnocení rizika 

Neprovedení předmětné legislativní změny znamená zvýšení rizika potenciálních sankcí ze 

strany EU. Komise na zahájená nenotifikační infringementová řízení uplatňuje nový přístup, 

kdy vůči členskému státu navrhne už při prvním předložení žaloby Soudnímu dvoru EU 

finanční sankce již nejen ve formě penále (denní), ale také paušální částky, a to za období 

před vynesením rozsudku (rozhodným okamžikem bude uplynutí lhůty pro odpověď na 

odůvodněné stanovisko). Z toho plyne nutnost provedení transpozice a notifikace 

Směrnice MCPD do dne uplynutí transpoziční lhůty.  

Neprovedení uvedené legislativní změny rovněž znamená riziko trvání právní nejistoty ohledně 

podmínek kódu tam, kde došlo ke změně s věcným dopadem do vymezení kategorie 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů (např. nový kód 1.4, rozdělení kódu 6.5, sloučení kódu 

5.11 a 5.13.).  

Zachováním současného stavu rovněž nebudou naplněna zmocnění vyplývající ze zákona 

o ochraně ovzduší. Neprovedení legislativní změny a nezavedení závazného vzoru dokladu o 

kontrole spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně 

ovzduší by zejména znamenalo trvání právní nejistoty provozovatelů spalovacích 

stacionárních zdrojů a odborně způsobilých osob. Neprovedení zmocnění podle § 4 odst. 9 

a nestanovení způsobu stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem 

by znamenalo trvání aplikační nejistoty v rámci povolení provozu v praxi krajských úřadů 

a nejistoty provozovatelů zdrojů potenciálně obtěžujících zápachem.  

3 Návrh variant řešení 

3.1 Varianta 0 

Varianta 0 předpokládá zachování současného stavu.  

3.2 Varianta 1 

Varianta 1 předpokládá legislativní změnu vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší. Varianta 1 zajišťuje soulad obsahu zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky a odstraňuje 

tak nejistotu při aplikaci práva. 

Konkrétně navrhovanou Varianta 1 dochází:  

- ke stanovení podoby dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 

1 písm. h) zákona a naplnění zákonného zmocnění § 17 odst. 7; 

- k doplnění požadavků na kvalitu paliv;   

- ke stanovení způsobu stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem; 

- ke stanovení přesnějších pravidel pro měření emisí a vyhodnocování emisních limitů;  

- ke stanovení í dodatečných požadavků na kvalitu paliv (podíl podsítné frakce); 

- k úpravě znění vymezení kódu jednotlivých zdrojů, jimž jsou stanovovány specifické emisní 

limity a technické podmínky provozu, a to ve shodě s aktuálním zněním přílohy č. 2 zákona 

o ochraně ovzduší; 
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-  ke stanovení specifických emisních limitů a technických podmínek provozu tam, kde došlo 

k věcným úpravám v příloze č. 2 zákona (kapacitní prahy, nové kategorie); 

- k úpravě emisních limitů pro spalovací stacionární zdroje v příloze č. 2; 

- k úpravě emisních limitů a vztažných podmínek pro zdroje emitující VOC v příloze č. 5;  

- k provedení dílčích požadavků Směrnice 2010/75/EU v textu vyhlášky. 

 

S ohledem na důvody změn (změna předpisu vyšší právní síly a zmocnění) nebyla další 

varianta pro většinu prováděných změn zvažována. Stávající stav, kdy je většina mezer 

překlenována výkladem, je z pohledu MŽP dlouhodobě nežádoucí. Dlouhodobý problém 

s nevhodným umisťováním staveb, jejichž emise obtěžují okolí zápachem nebo prašností, by 

mohl být řešen pomocí minimálních odstupových vzdáleností, avšak takové řešení zatím nelze 

v dohledné době realizovat s ohledem na chybějící data a rovněž u staveb již existujících.  

4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

4.1 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Zachováním současného znění vyhlášky nedojde k eliminaci rizika sankcí ze strany EU 

z důvodu neprovedení transpozice Směrnice MCPD. Pravidla pro stanovování peněžitých 

sankcí jsou obsažena ve sděleních Evropské komise. Komise navrhuje ukládání penále (denní 

do doby nápravy) a paušální částky za období před vynesením rozsudku. V případě České 

republiky je minimální paušální částka stanovena na 1 711 000 EUR.  

Kromě rizika peněžitých sankcí z důvodu netranspozice Směrnice MCPD dochází zachováním 

současného stavu k nenaplnění zákonných zmocnění MŽP k úpravě způsobu stanovení 

specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem a ke stanovení náležitostí dokladu 

o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.  

Dopady na podnikatelské prostředí 

Variantou 0 dochází k zachování právní nejistoty provozovatelů spalovacích stacionárních 

zdrojů díky rozporu kódů jednotlivých zdrojů ve vyhlášce s přílohou č. 2 zákona anebo díky 

absenci úpravy závazných podmínek provozu. Zůstává tak zachována nejistota provozovatelů 

zdrojů, u kterých hrozí riziko obtěžování zápachem. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Současné znění vyhlášky vytváří právní nejistotu zejména pro krajské úřady v rámci povolení 

provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Tato právní nejistota vzniká 

z důvodu nesouladu vyhlášky s přílohou č. 2 zákona. Do doby vydání novelizovaného znění 

vyhlášky dle Varianty 1 je třeba na tyto případy pohlížet tak, že pro nové kódy specifické emisní 

limity a technické podmínky provozu nejsou právními předpisy stanoveny, tudíž se automaticky 

na základě vyhlášky neuplatní (mohou však být stanoveny krajským úřadem v povolení 
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provozu na základě správní úvahy). Neprovedení zákonných zmocnění a nestanovení 

způsobu stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem by znamenalo 

trvání aplikační nejistoty v rámci povolení provozu. 

Sociální dopady 

Zachováním současného stavu se nepředpokládají žádné sociální dopady ani dopady na 

spotřebitele.  

Dopady na životní prostředí 

Z hlediska regulovaných znečišťujících látek jsou pro MŽP prioritou primární částice PM10 

a PM2.5, (se zvláštním důrazem na „černé uhlíkaté částice“), benzo(a)pyren, prekurzory 

sekundárních částic (oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak) a troposférického ozónu (oxidy 

dusíku a VOC) s přihlédnutím k vlivu na acidifikaci a eutrofizaci NO2, benzen, As. Z hlediska 

sektorů je jeden z nejvýznamnějších právě sektor lokálního vytápění domácností (PM, 

benzo(a)pyren, prekurzory O3), a sektor veřejné energetiky a výroby tepla (prekurzory PM). 

Nezavedením závazné podoby dokladu o kontrole podle § 17 odst. 1 písm. h) a dodatečných 

požadavků na kvalitu paliv (podíl podsítné frakce) bude dále docházet k riziku nabízení těchto 

výrobků na trhu a tudíž ke spalování nekvalitního uhlí v domácnostech a tím i vyššímu 

množství znečišťujících látek vypouštějících se do ovzduší. Skutečný rozsah jevu a dopad na 

životní prostředí však nelze kvantifikovat. 

Variantou 0 nejsou dostatečně regulovány emise látek obtěžujících zápachem a emise 

z některých vyjmenovaných zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona (nové kategorie, sloučené 

či dělené kategorie). Rovněž není zajištěn soulad s požadavky Směrnice MCPD u spalovacích 

zdrojů od 1 do 50 MW. S ohledem na skutečnost, že Česká republika uplatňuje dlouhodobě 

i regulaci tzv. středních spalovacích zdrojů, není však dopad zachování současného stavu na 

životní prostředí nijak závažný.  

b) Varianta 1  

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Varianta 1 implementuje Směrnici MCPD a Směrnici 2010/75/EU a snižuje tak riziko sankcí 

z důvodu neprovedení správné transpozice těchto směrnic.  

Variantou 1 rovněž dochází k naplnění zákonných zmocnění MŽP k úpravě způsobu stanovení 

specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem a ke stanovení náležitostí dokladu 

o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Dále na základě praktických zkušeností MŽP 

také dochází k zpřesnění rozsahu spalovacích zdrojů provádějících jednorázové měření emisí 

a doplnění ohlašování údajů o kvalitě paliv. 

Zvýšená administrativní zátěž MŽP a ČIŽP na seznámení s novými požadavky a jejich 

uvedení do aplikační praxe bude pokryta v rámci stávající agendy těchto institucí bez 

dodatečných nákladů na státní rozpočet či ostatní veřejné rozpočty. 
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Dopady na podnikatelské prostředí  

Dopady Varianty 1 na podnikatelské prostředí se očekávají zejména v následujících oblastech, 

které vyhláška upravuje:  

4.1.1 Příloha č. 2 vyhlášky - podmínky provozu pro spalovací stacionární zdroje  

Z hlediska dopadů změn navrhovaných ve Variantě 1 lze říci, že změna přílohy č. 2 vyhlášky 

zavádí do národní legislativy hodnoty emisních limitů obsažené ve Směrnici MCPD. Dopad 

návrhu Směrnice MCPD byl posouzen v samostatné studii, kterou pro Ministerstvo průmyslu 

a obchodu zpracoval IREAS, o. p. s. (2015). Nutno však upozornit na skutečnost, že tato studie 

hodnotila původní podobu návrhu Komise, která ne zcela odpovídá konečnému stavu. Studie 

IREAS, o. p. s. (2015) kvantifikovala celkové investiční náklady na dosažení emisních limitů 

dle návrhu Směrnice MCPD ve výši 11 mld. Kč. Roční provozní náklady pak dle této studie 

činí cca 0,571 mld. Kč. Kromě přímých finančních nákladů tato změna znamená navýšení 

administrativní zátěže provozovatelů zdrojů z důvodu nutnosti provést změnu povolení 

provozu. 

Implementované emisní limity jsou pro plynové zdroje přísnější než limity, které s platností od 

1. ledna 2018, resp. 2020 stanovuje současné znění vyhlášky. Varianta 1 tak předpokládá 

zvýšení nákladů provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů od 1 do 50 MW v souvislosti 

s novými hodnotami specifických emisních limitů a nutností zavést potřebná technická 

opatření. Dle konzultací s odborem ochrany ovzduší MŽP se v České republice nachází 

přibližně 6 710 středních spalovacích zdrojů, které představují 4,69 % z celkového počtu 

143 000 středních spalovacích zdrojů v EU. Největší zastoupení mezi středními spalovacími 

zdroji mají zdroje spalující zemní plyn (79 %), a to v podobném poměru ve všech příkonových 

pásmech. Ostatní druhy paliva jsou zastoupeny v počtu několika stovek zařízení, tj. na úrovni 

nižších jednotek procent.  

Dále lze očekávat zvýšené náklady na implementaci Směrnice MCPD zejména u těch 

spalovacích stacionárních zdrojů, které spalují domácí tříděné černé a hnědé uhlí a prachové 

hnědé a černé uhlí s vyšším obsahem síry. Dle studie IREAS o.p.s. (2015) se jedná přibližně 

o 375 zdrojů, tedy 5 % z celkového počtu dotčených spalovacích stacionárních zdrojů. 

Dosažení navrhovaných emisních limitů při spalování domácího hnědého nebo černého uhlí s 

uplatněním sekundárních opatření k omezování emisí oxidu siřičitého bude pro provozovatele 

dotčených spalovacích stacionárních zdrojů ekonomicky nákladné. Indikativní investiční 

náklady na omezování emisí sekundárními opatřeními se podle studie IREAS o.p.s. (2015) 

pohybují v rozsahu 10 – 130 milionů Kč podle velikosti zdroje. Studie IREAS o.p.s. (2015) na 

základě provedených analýz dále uvádí, že emisní limit pro SOx na úrovni 1000 - 1200 mg/m3  

poskytuje významné části stávajících uhelných zdrojů určitý prostor pro to, aby jej dosáhla s 

takovými náklady, které umožní pokračování provozu zdroje.  

Velký počet emisních limitů pro spalovací stacionární zdroje v současné příloze č. 2 části II 

vyhlášky je přísnějších než limity ze Směrnice MCPD. Jedná se například o emisní limity pro 

NOx pro spalovací stacionární zdroje spalující zemní plyn a kapalná paliva. Tyto přísnější 

hodnoty byly přijaty a do vyhlášky zahrnuty již v roce 2012. Oproti stávajícímu stavu dochází 

ke zmírnění emisního limitu pro NOx v případě kotlů na kapalná paliva. Z reakcí obdržených v 

minulosti je zřejmé, že je tento limit prakticky nedosažitelný bez aplikace sekundárních 

opatření, proto byla jeho hodnota v navrhované Variantě 1 upravena. Navrhovaná transpozice 

také přejímá i řadu výjimek a přechodných režimů, které Směrnice MCPD umožňuje, přičemž 

v některých případech jde i o zmírnění aktuálního stavu vyhlášky (např. výjimka pro spalovací 
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turbíny v sítích distribuce zemního plynu). S ohledem na časový souběh vstupu zpřísněných 

limitů dle stávající přílohy č. 2 části II vyhlášky v účinnost a potřeby přizpůsobit provoz zdrojů 

výhledově platným hodnotám emisních limitů ze Směrnice MCPD dochází k odložení platnosti 

přísnějších specifických emisních limitů o necelý rok. V některých případech tak může tento 

posun pro provozovatele znamenat úsporu provozních nákladů na opatření ke snižování 

emisí.  

4.1.2 Příloha č. 3 - Požadavky na kvalitu paliv 

Navržené změny v příloze č. 3 vyhlášky představují potenciální negativní dopady na 

dodavatele (výrobce) uhlí a výlisků z uhlí pro spalovací stacionární zdroje o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. Nově se nastavují požadavky na maximální obsahy 

podsítné složky a prachu, a to s ohledem na časté stížnosti na vysoký podíl prachu 

v dodávkách koncovým zákazníkům a neadekvátní nastavení regulace, kdy maximální podíl 

podsítné složky je uveden pouze deklaratorně v katalozích uhlí a jejich nedodržení je možné 

pouze na základě institutu klamání spotřebitele podle § 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění. Dopad na provozovatele zdrojů spočívá v možném navýšení 

cen uhlí a výlisků z uhlí od dodavatelů, kteří budou nuceni zajistit dodávku uhlí plnících 

požadované kvalitativní parametry. Počet spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW spalujících uhlí a výlisky z uhlí nejsme schopni 

přesně kvantifikovat, odhadem se bude jednat o cca 500 tis. zdrojů (existuje pouze informace 

o kotlích na pevná paliva dané kategorie v domácnostech, které však zahrnují i zdroje výlučně 

na biomasu - cca 640 tis.). Pravděpodobné mírné zvýšení ceny uhlí a výlisků z uhlí bude do 

značné míry kompenzováno vyšší účinností využití kvalitnějšího uhlí způsobeného nižší 

ztrátou nedopalem a dále například nižšími náklady, resp. časem potřebným na čištění kotle 

a spalinových cest. 

4.1.3 Příloha č. 5 - Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky 

provozu stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických 

rozpouštědel, způsob provedení roční hmotnostní bilance těkavých organických 

látek 

Varianta 1 předpokládá zvýšení nákladů provozovatelů některých stacionárních zdrojů 

používajících organická rozpouštědla od 200 tun za rok na technické zajištění nových 

požadavků přílohy č. 5. Variantou 1 totiž dochází k doplnění specifických emisních limitů pro 

konkrétní činnosti při celkové projektované spotřebě organických rozpouštědel nad 200 t/rok. 

Jedná se o činnosti bodu 1.1. Ofset s celkovou projektovanou spotřebou organických 

rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší; 1.2. Publikační hlubotisk s celkovou projektovanou 

spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší; 4.2. Nátěry dřevěných povrchů 

s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší; 4.7. 

Nátěry při výrobě nových silničních a kolejových vozidel s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší; 6. Nanášení adhezivních materiálů 

s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší a 7. 

Impregnace dřeva s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok 

nebo větší U stávajících zařízení může dosažení těchto úrovní emisí znamenat vysoké 

finanční náklady a dlouhé období návratnosti v případě, že nový emisní limit pro fugitivní emise 

pro ně za současné situace nebude splnitelný. U některých zdrojů může tato změna vyžadovat 

změnu typu systému nátěrových hmot/tiskařských barev/adhezivních materiálů a/nebo 

systému aplikace těchto přípravků a/nebo instalovat účinné zařízení ke snižování emisí 

těkavých organických látek (VOC) nebo zcela modernizovat zařízení. Jedná se však o výroby, 
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které již jsou technologicky vybaveny k tomu, aby splňovaly koncentrační hodnoty a které již 

emisní limity na fugitivní emise uloženy mají. Emisní limit na fugitivní emise se navíc ověřuje 

bilančně. Pravděpodobnost, že by si tato změna vyžádala investice, je proto poměrně malá. 

Veškeré zatím oslovené zdroje hodnotu splní. Přesto je navrhováno přechodné období 

z důvodu poskytnutí dostatečné doby na zajištění souladu s novou legislativou a minimalizace 

případných nákladů.  

Varianta 1 dále stanovuje podmínku, podle které není přípustné ředit odpadní plyn za účelem 

plnění specifických emisních limitů. Požadavek o nepřípustném ředění odpadního plynu za 

účelem plnění specifických emisních limitů u stacionárních zdrojů používající organická 

rozpouštědla vyplývá ze Směrnice IED 2010/75/EU. Možným negativním dopadem u 

dotčených zdrojů, které ředěním odpadního plynu dosahují plnění emisních limitů, může být 

nutnost investice do zařízení ke snižování emisí těkavých organických látek, případně změny 

technologie či změny vstupních surovin. Zdrojů používající organická rozpouštědla, které 

podléhají Směrnici, je dle údajů uvedených v ISPOP několik stovek, ovšem tento negativní 

dopad není ze strany MŽP příliš očekáván, jelikož i když nebylo v původní legislativě uvedeno, 

byl rozšířen názor, že ředění odpadního plynu není povoleno. Pokud by investice musela být 

u některých zdrojů provedena, záleželo by to vždy na konkrétním zdroji a potřebě konkrétní 

technologii ke snižování emisí na takovou úroveň, aby byl plněn emisní limit, tzn. že investice 

může být cca v řádu několika desítek i stovek tisíc Kč.  

Pro činnost v bodě 4.1. byla provedena změna specifických emisních limitů pro VOC vyjádřené 

jako TOC. Namísto emisního limitu vyjádřeného jako měrná výrobní emise budou platné pouze 

koncentrační emisní limity, přičemž intervaly jednorázového měření se nemění. Změna byla 

provedena pro větší sjednocení se Směrnicí IED 2010/75/EU, ve které pro ostatní nátěry 

včetně kovů, plastů, textilu, tkanin, filmu a papíru, které nejsou vyjmenovány zvlášť v jiných 

bodech, jsou stanoveny emisní limity v odpadním plynu pouze jako koncentrační. Dle údajů 

uvedených v ISPOP za rok 2016, do kterého údaje souhrnné provozní evidence ohlašují 

provozovatelé, jsou již v současné době koncentrační emisní limity plněny u více než 90 % 

zdrojů. U některých zdrojů bude tedy tato změna emisních limitů vyžadovat instalovat zařízení 

ke snižování emisí VOC či účinnější zařízení nebo změnu typu systému nátěrových hmot, 

s čímž jsou spojeny finanční náklady. Dle ISPOP se může týkat několika desítek zdrojů a 

rozsah investice bude záležet na zvoleném opatření ke snížení emisí VOC. Může se jednat o 

desítky tisíc Kč, případně u některých zdrojů v počtu jednotek (dle údajů uvedených v ISPOP, 

které mají instalováno zařízení ke snižování emisí VOC s účinností větší než 70 %) se může 

jednat  o investice v řádu stovek tisíc Kč. K zajištění souladu s touto změnou a zmírnění 

negativních dopadů je navrhováno přechodné období. 

4.1.4 Látky obtěžující zápachem  

Varianta 1 nově na základě zákonného zmocnění definuje způsob stanovení emisního limitu 

pro látky, které mohou obtěžovat zápachem. Nejčastěji se bude jednat o těkavé organické 

látky, amoniak, styren nebo sirovodík. Dle dostupných dat řeší ČIŽP ročně cca nižší stovky (v 

roce 2014 cca 200, v roce 2015 cca 300) stížností na zápach. Navrhované znění vyhlášky tak 

může zvýšit tlak na převedení emisních limitů pro tyto látky obtěžující zápachem do povolení 

provozu. Stanovení specifického emisního limitu pro látky obtěžující zápachem je možné 

stanovit jak pro konkrétní znečišťující látku jako koncentrační emisní limit (mg/m3) nebo 

v případě že nelze konkrétní látku určit, tak lze stanovit specifický emisní limit pro 

skupinu/směs znečišťujících látek obtěžujících zápachem v pachových jednotkách (OUe/m3), 

jako je tato možnost i při stávajícím znění vyhlášky.. Emisní limity musí být stanoveny 
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s ohledem na realizovatelná technická opatření a jejich deklarované parametry (např. podle 

BREF). Nejedná se o zavedení nové povinnosti, možnost stanovit emisní limit na látky 

obtěžující zápachem v povolení provozu má krajský úřad i v současné době při současném 

znění vyhlášky. Jedná se pouze o způsob (postup) při stanovení emisních limitů pro látky 

obtěžující zápachem. 

Regulace zápachu se řeší u zdrojů používajících organická rozpouštědla, dále u výroby 

organických či anorganických látek, kompostáren, potravinářského a dřevozpracujícího 

průmyslu, chovů hospodářských zvířat. V případě uložení emisního limitu v povolení provozu 

vznikají náklady na pořízení zařízení ke snižování emisí látek obtěžujících zápachem, a s tím 

také spojené individualizované náklady na stavební úpravy na zdroji, které vedou ke změně 

technologie, zakrytování a svedení odpadní vzdušiny do výduchu. S uložením emisního limitu 

je zároveň uložena četnost jednorázového měření emisí k ověření plnění emisního limitu, čímž 

vznikají také náklady na autorizované měření emisí. 

MŽP a SFŽP ČR v současné době připravilo výzvu, prostřednictvím které jsou podporovány 

i projekty na snižování emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů a tím omezování 

negativních dopadů na kvalitu ovzduší, lidské zdraví a míry obtěžování obyvatelstva 

zápachem. Předmětem podpory je pořízení technologií a změny technologických postupů 

vedoucích ke snížení emisí pachových látek Celková alokace činí 60 mil. Kč. Žádosti je možné 

podávat do 27. 9. 2017. Podpořené projekty musí být realizovány do konce roku 2020 a od 

konce realizace projektu musí být zajištěna udržitelnost projektu po dobu 5 let. Výběrovými 

kritérii jsou účinnost technologie ke snižování emisí látek obtěžujících zápachem, počet 

rodinných a bytových domů do 500 m od zdroje zápachu a počet stížností orgánům státní 

správy na zápach ze zdroje. 

4.1.5 Příloha č. 8 – Podmínky provozu pro ostatní stacionární zdroje 

Do přílohy č. 8 byla ve Variantě 1 doplněna definice celkového organického uhlíku (TOC) 

v souladu s předchozí právní úpravou (nařízení vlády č. 615/2006 Sb.). Dle předchozího 

prováděcího předpisu upravujícího tuto problematiku byly těkavé organické látky definovány 

jako těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík. Definice VOC v příloze č. 8 

vyhlášky však v současném znění chybí. Tuto definici měřící skupiny nadále používají, 

přestože z této části vyhlášky zmizela. Jedná se pouze o formální úpravy, které by neměly mít 

vliv na provozovatele. 

U stacionárních zdrojů, které spadají pod integrovanou prevenci, a pro které byly vydány 

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), byly upraveny vztažné podmínky 

a referenční kyslík a případně emisní limity tak, aby odpovídaly vztažným podmínkám 

a hodnotám emisí stanoveným v Závěrech o BAT. Stanovení emisních limitů za stejných 

vztažných podmínek je důležité zejména u vyhodnocení kontinuálního měření emisí tak, aby 

nebylo nutné provádět dva přepočty. Smyslem provedených změn je předcházet dopadům na 

provozovatele. V návaznosti na vydání rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry BAT, je 

nutné uvést, že dotčené provozovny budou muset bez ohledu na změnu této vyhlášky splňovat 

požadavky vyplývající z těchto rozhodnutí. Nejedná se tedy o změny, které by byly nad rámec 

evropské legislativy. V současné době u dotčených provozoven probíhá přezkum všech 

dotčených integrovaných povolení v rámci 4 let od vydání závěrů o BAT. V případě, že daný 

zdroj neplní emisní limity dle těchto rozhodnutí, povolující úřad může přistoupit ke zmírnění 

těchto emisních limitů tím, že udělí výjimku z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými 

technikami. Hlavním cílem těchto změn je zjednodušit provozovatelům vyhodnocování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARK92ZQ0)



 

15 

 

kontinuálního či jednorázového měření emisí. Pro provozovatele stacionárních zdrojů 

dotčených těmito změnami by tedy měly mít navržené úpravy vztažných podmínek spíše 

pozitivní charakter.  

 

Kromě formálních úprav textu přílohy č. 8 vyhlášky dochází Variantou 1 i k následujícím 

změnám, které mají přímý dopad na vybrané provozovatele stacionárních zdrojů: 

U stacionárních zdrojů v bodech 3.3.4., 3.3.6., 3.5.3., 3.7.4. byly zrušeny emisní limity pro NOx 

a CO. Tyto limity byly zrušeny na základě výstupů z analýzy české a evropské legislativy na 

úseku ochrany ovzduší provedené dle Usnesení vlády č. 732/2013 ze dne 25. září 2013 ke 

zprávě o možných způsobech řešení krizové situace ve vývoji hospodaření průmyslových 

podniků a negativního výhledu ve vývoji zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Z této 

analýzy vyplynulo, že jsou tyto emisní limity stanoveny nad rámec závěrů o BAT a v minulosti 

si nevyžádaly žádná investiční opatření. Jejich stanovení u elektrického otopu není nezbytné 

a je nad rámec legislativy EU. Tato změna se bude vztahovat na cca desítky provozoven. 

U bodu 3.7.1. Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem u výroby nebo tavení 

neželezných kovů byly doplněny emisní limity pro SO2, NOx a CO. Tyto limity byly doplněny 

na základě toho, že pod uvedený kód se zařazují ve slévárnách neželezných kovů rovněž 

činnosti, při kterých se používají spalovací procesy (sušení, žíhání) a dotčené limity se tedy 

vztahují pouze na spalovací procesy. Emisní limity jsou ve stejné výši jako emisní limity pro 

obdobné činnosti ve slévárnách železných kovů. Tyto emisní limity jsou již krajskými úřady pro 

dotčené stacionární zdroje stanovovány v rámci povolení provozu. Dopad na provozovatele 

by měl tedy být minimální. 

V bodech 3.5.1. a 3.7.1. byla doplněna technická podmínka provozu vztahující se k omezování 

fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL). Slévárny byly v rámci zpracování Programů 

zlepšování kvality ovzduší identifikovány jako významné zdroje, a to převážně z důvodu 

vysokých fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek. Nová podmínka k omezení fugitivních 

emisí by měla množství těchto emisí ze sléváren snížit. Dotčené provozovny budou muset 

zavést opatření ke snížení fugitivních emisí TZL (např. zkrápění, úprava postupů při nakládání 

se sypkými materiály apod.). Tato povinnost se bude týkat odhadem více než sta provozoven. 

Na základě požadavku vyplývajícího ze Směrnice Rady 87/217/EHS z 19. 3. 1987 o prevenci 

a snižování znečišťování životního prostředí azbestem byl do bodu 4.1a Výroba materiálů 

a produktů obsahujících azbest doplněn emisní limit pro výrobu azbestu. Jelikož je v ČR 

výroba azbestu zakázána, nebude mít tato novela žádný dopad na provozovatele. 

V bodě 4.5. byla provedena úprava definice technické podmínky provozu tak, aby bylo zřejmé, 

že tato podmínka platí pro všechny technologické uzly, kde by měly být v návaznosti na 

technické uspořádání stacionárního zdroje zahrnuty ve vhodné podobě do povolení provozu. 

Jedná se o formulační úpravu, provozovatelé dotčených stacionárních zdrojů by měly tyto 

podmínky provozu plnit již v současném stavu.  

Dále byly doplněny podmínky provozu při těžbě a zpracování kameniva s obsahem 

azbestových vláken. Tyto podmínky provozu vychází z nutnosti maximální ochrany před 

azbestovými vlákny u těžby amfibolů, aktinolitů apod. a vychází ze zkušeností z kamenolomu 

Litice u Plzně. Jejich smyslem je minimalizace emisí prachu na nejnižší možnou míru. Tyto 

podmínky lze s ohledem na místní situaci ještě doplnit nebo zpřesnit v povolení provozu. 

Azbestová vlákna představují vysoké zdravotní riziko jak pro zaměstnance lomu, tak pro 
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obyvatele v nejbližší obytné zástavbě. V ČR se nachází pouze jednotky lomů, ve kterých se 

těží horniny s obsahem azbestových vláken. Zpřísnění podmínek pro tyto stacionární zdroje 

se tedy projeví pouze u jednotek provozovatelů. Současně je třeba konstatovat, že tyto 

podmínky neřeší problematiku dalšího nakládání s kamenivem s obsahem azbestových 

vláken mimo stacionární zdroje znečišťování ovzduší. 

V rámci sloučeného bodu 4.5. byla rovněž navržena povinnost zjišťování úrovně znečišťování, 

a tedy i zpoplatnění všech dotčených stacionárních zdrojů. Střednědobá strategie (do roku 

2020) zlepšení kvality ovzduší a rovněž programy zlepšování kvality ovzduší identifikovaly 

stacionární zdroje uvedené v kódu 5. 11. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší jako zdroje 

emisí významně přispívající ke zhoršené kvalitě ovzduší. Emisní faktory pro tento typ zdrojů 

jsou známé a u kamenolomů již řadu let aplikované. Z pohledu MŽP není odůvodnitelné, aby 

lomy, kde se těží kamenivo, byly zpoplatněny a lomy, kde se těží uhlí a jiné nerosty, nikoliv. 

Pro tyto zdroje navíc existuje nová a podrobná metodika výpočtu emisí TZL, kterou pro MŽP 

zpracoval Výzkumný ústav hnědého uhlí. V rámci této metodiky bylo provedeno modelové 

hodnocení emisí TZL z těžby hnědého uhlí, které odpovídalo reálnému rozsahu těžby a 

aktuálním opatřením ke snižování emisí TZL konkrétního povrchového lomu. Emise TZL 

vycházely na přibližně 127 tun. Vzhledem k výši poplatků za tunu emisí TZL to odpovídá cca 

800 tisíc Kč v roce 2017 a necelých 1,9 mil. Kč po roce 2020 (pokud provozovatel neprovede 

žádná opatření ke snížení emisí TZL). Uvedená povinnost zjišťování úrovně znečišťování se 

bude týkat cca desítek provozoven. 

V bodě 4.6. došlo k vyjmutí platnosti emisních limitů pro přemístitelné stacionární zdroje, 

jelikož nebylo možno na těchto zdrojích provést ověření plnění dotčených emisních limitů. Tato 

změna v rámci Varianty 1 novely se bude vztahovat na nižší desítky zdrojů, které díky této 

změně nebudou muset vykazovat emise TZL. 

V bodě 5.1.4. dochází k doplnění technické podmínky provozu o další příklad.  Tato změna 

nebude mít žádný dopad na provozovatele. Opatření ke snižování emisí látek obtěžujících 

zápachem za účelem jejich předcházení musí být realizována již v současné době. Jedná se 

pouze o upřesnění formulace technické podmínky provozu, aby bylo zřejmé, že jednotka 

termického spalování není jediným možným řešením k eliminaci emisí látek obtěžujících 

zápachem pachových látek. Změna je navrhována v reakci na stávající stav, kdy v případě 

ponechání stávajícího stavu je snaha některých provozovatelů vyhnout se plnění technické 

podmínky provozu s odůvodněním, že uvedený příklad (jednotka termického spalování) není 

pro danou technologií vhodným řešením (což může být pravda), ale ve výsledku není 

realizováno žádné opatření, které by zápach z provozu eliminovalo. Doplněná vysvětlivka č. 

5) ke spotřebě organických rozpouštědel nebude mít žádný dopad na provozovatele, a to 

v návaznosti na úpravu kódu 6. 5. v příloze č. 2 provedenou zákonem č. 369/2016 Sb. od 

1. ledna 2017. Dále v návaznosti na úpravu kódu 6.5. v příloze č. 2 provedenou zákonem č. 

369/2016 Sb., byl doplněn název bodu 5.1.4. o činnost „Řezání syntetických polymerů laserem 

nebo odporovým drátem o celkové projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok.“, pro kterou 

platí stejná technická podmínka provozu. 

S ohledem na bod 5.2.1. a výrobu chloru byl dne 4. března 2017 Evropským parlamentem 

přijat text nového nařízení o rtuti, ve kterém v příloze III (část I bod d) je od 11. 12. 2017 uveden 

zákaz výroby chloru a alkalických hydroxidů, při níž se rtuť používá jako elektroda. Nařízení 

by mělo být zveřejněno v Úředním věstníku EU koncem června 2017. Tato změna se týká 

dvou provozoven, u kterých, jak vyplývá z jejich integrovaných povolení, bude výroba chloru a 

louhu sodného amalgamovou elektrolýzou ukončena nejpozději ve výše uvedeném termínu. 
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Změna uvedená ve Variantě 1 návrhu vyhlášky tedy nebude mít žádný dopad na tyto 

provozovatele. Vzhledem k tomu, že bude výroba amalgamovou elektrolýzou ukončena, není 

důvod emisní limit pro rtuť ponechávat. 

V bodech 5.2.9. a 5.2.10. se jedná se o transpozice požadavků vyplývajících z přílohy č. VIII 

části 2 směrnice 2010/75/EU na základě žádosti Evropské komise o informaci ohledně 

provedení ustanovení týkajících se zařízení vyrábějících oxid titaničitý. V rámci navrhovaných 

změn vyhlášky ve Variantě 1 dochází k uvedení do souladu s touto směrnicí, nejedná se však 

o požadavky, které by byly nad rámec stávající evropské legislativy. 

S odkazem na výtku Komise k neprovedení poslední věty části 2.4 písm. b) směrnice, 

resp. k absenci emisního limitu 40 mg/m3 pro chlor, je tato hodnota doplněna ve vysvětlivce 3) 

k bodu 5.2.10. Tato změna nebude mít žádný dopad na provozovatele, vzhledem k tomu, že 

chloridový proces při výrobě oxidu titaničitého se v České republice nepoužívá (resp. v ČR 

není stacionární zdroj uvedený pod kódem 6.22. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší). 

V souladu s ustanovením čl. 69 směrnice byly převzaty doby průměrování, které byly doplněny 

do vysvětlivek k jednotlivým emisním limitů v bodech 5.2.9. a 5.2.10. tak, jak je tomu ve 

směrnici, tato změna by neměla mít významný dopad na provozovatele, v úvahu přichází 

pouze zvýšení nákladů na autorizované měření emisí (v ČR pouze 1 provozovatel zařazený 

pod kódem 6.21.). 

Ke stacionárním zdrojům v bodě 6.2. je doplněna poznámka o nejlepších dostupných 

technologických řešeních k omezování zápachu při výrobě tuků a olejů. Dále je do výčtu výrob 

nově doplněna výroba lihu, která je problematická z hlediska emisí látek obtěžujících 

zápachem. Nová úprava by mohla znamenat nutnost investic do opatření eliminujících emise 

obtěžujících zápachem pro takové lihovary, které jsou nebo by mohly být problematické 

z hlediska emisí těchto látek, což ve výsledku sníží negativní dopad na obyvatele z hlediska 

těchto emisí. V případě ponechání stávajícího stavu provozovatelé lihovarů nemusejí dle 

ustanovení v technické podmínce provozu realizovat žádné opatření k eliminaci emisí látek 

obtěžujících zápachem, i když se jedná o potenciálně problematický zdroj. V rámci ČR je počet 

lihovarů v řádu jednotek. 

V případě navrhovaných změn v bodu 6.6. změn se jedná o doplnění emisního limitu 

a vztažných podmínek (B) pro TOC a doplnění technické podmínky provozu, pokud jde 

o sušení třísek a dřevních vláken. Tato změna by neměla mít žádný dopad na provozovatele. 

Výše uvedené platí pro zmíněné činnosti již v současné době, podmínky jsou však zahrnuty v 

bodě 6.7., z čehož vyplývají dotazy provozovatelů, zda se pro uvedené procesy emisní limit 

pro TOC či technická podmínka provozu uplatní. 

V případě zpřísnění emisního limitu pro TZL se jedná o úpravu, která je v souladu se stávající 

právní úpravou (zpřísnění emisního limitu dle stávajícího znění bodu 6.6. vyhlášky v platnosti 

od 1. 1. 2018), tato změna nebude mít žádný dopad na provozovatele, nejedná se o novou 

právní úpravu. 

Změny navrhované v části týkající se zdrojů v bodě 6.7. vyplývají z podmínek uvedených 

v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se 

stanoví závěry o BAT podle směrnice 2010/75/EU pro výrobu desek na bázi dřeva. Tyto změny 

se týkají pouze zařízení spadajících pod působnost zákona o integrované prevenci (resp. 

zdrojů s projektovanou výrobní kapacitou vyšší než 600 m3/den) a jsou závazné do 4 let od 

vydání tohoto rozhodnutí. V České republice se v současné době jedná pouze 

o 2 provozovatele, přezkum integrovaných povolení se závěry o BAT bude proveden do 1. 11. 
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2019. Ostatní změny (zpřísnění emisního limitu pro TZL a TOC a nabytí platnosti vztažné 

podmínky B) vyplývají ze stávající právní úpravy vyhlášky s platností od 1. 1. 2018 a nebudou 

mít žádný dopad na provozovatele, nejedná se o novou právní úpravu. 

Změny navrhované v části týkající se zdrojů v bodě 6.8. vyplývají z podmínek uvedených 

v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2014/687/EUze dne 26. září 2014, kterým se stanoví 

závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu 

buničiny, papíru a lepenky. Nepředstavuje nutnost investic, pouze sjednocuje vztažné 

podmínky se závěry o BAT tak, aby nebylo nutné provádět dva přepočty. Všechny činnosti 

zařazené pod kódem 7.9. přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší spadají pod integrovanou 

prevenci (týká se cca 4 provozoven).  

V bodě 6.12. se jedná o úpravu vztažných podmínek tak, aby odpovídaly podmínkám 
uvedeným v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1032 ze dne 13. června 2016, kterým 
se stanoví závěry o BAT podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro 
odvětví neželezných kovů, které jsou pro všechny zdroje spadající pod integrovanou prevenci 
závazné do 4 let od vydání tohoto rozhodnutí.  V ČR je cca 5 provozoven zařazených pod 
kódem 7.14. dle přílohy č. 2 zákona, pro které vztažné podmínky zůstávají stejné (nejedná se 
o zdroje, které by spadaly do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci). Ve 
vysvětlivkách došlo dále pouze k formálním úpravám textu bez dopadů na provozovatele. 
 

V bodě 6.14. navrhovaná úprava vyplývá ze stávajících platných definic v oblasti veterinárního 

zákona a předpisů EU v této oblasti, které veterinární asanační zařízení musí splňovat již 

v současné době. Uvedená změna by tedy neměla mít žádný dopad na provozovatele (cca 11 

provozoven), jedná se pouze o upřesnění v návaznosti na stávající platnou legislativu ve 

veterinární oblasti.  

V případě bodu 7.1. je navrhováno upřesnění technické podmínky provozu tak, aby bylo zcela 

zřejmé, že technicko-organizační opatření ke snížení emisí látek obtěžujících zápachem musí 

být realizována na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů. Tato 

změna by si neměla vyžádat žádné zvýšené náklady. Provozovatelé mají již v dnešní době 

povinnost realizovat opatření k eliminaci emisí amoniaku (technologie ke snižování emisí 

amoniaku ve stájích, z uskladnění a z aplikace exkrementů), seznam jednotlivých opatření je 

uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí č. 1-2/2013. 

4.1.6 Navržené změny v oblasti měření emisí a zpracování odborných posudků – 

dopad na provozovatele při ověřování emisního limitu a autorizované osoby 

k měření emisí a ke zpracování odborných posudků 

Navrhovaná Varianta 1 znění vyhlášky se dotýká také autorizovaných osob - zpracovatelů 

odborných posudků a rovněž autorizovaných osob provádějících měření emisí. U těchto 

subjektů lze uvažovat krátkodobě zvýšenou administrativní zátěž na seznámení se s novými 

požadavky dle vyhlášky a jejích příloh. Nové náležitosti odborných posudků nicméně vycházejí 

z již zveřejněné metodiky pro jejich zpracování. V podstatě se jedná o detailnější rozpis 

stávajících požadavků. Důraz je kladen zejména na doporučení individuálních podmínek 

provozu v návaznosti na programy zlepšování kvality ovzduší. Pozitivním přínosem této 

varianty je srovnání míry detailu a kvality zpracování mezi jednotlivými autorizovanými 

osobami, neboť za současné situace některé autorizované osoby zpracovávají odborné 

posudky velmi stručně a v podstatě na hraně či za hranou legislativních požadavků, čímž 

vzniká nerovné prostředí. 
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Konkrétně dochází navrženou Variantou 1 k úpravě četnosti jednorázového měření HCl, HF a 

SO2 u zdrojů tepelně zpracujících odpad, pokud nahrazuje kontinuální měření emisí (4 krát 

během prvních 12 měsíců a poté dvakrát za rok). Je upravován také postup měření zdrojů do 

5 MW na vybraná paliva, kdy dochází k rozšíření potenciometrických metod na další přístroje 

pro kontinuální měření emisí, a dále k dalším úpravám textace vyhlášky související s měřením 

emisí.  Navrhované změny nemají na provozovatele žádný významný dopad, neboť jde dle 

konzultací s odborem ochrany ovzduší o právní zakotvení stávajícího stavu. Zvýšené 

požadavky budou tyto navrhované změny mít na autorizované osoby, které provádějí měření 

emisí (seznámení s pravidly, nové metody), kterých je v ČR celkem 164.  

Dále je navržena úprava stávajícího znění vyhlášky, dle kterého je možné odečítat od 

naměřeného výsledku určitý procentní podíl specifického emisního limitu (pro konkrétní 

znečišťující látku), protože stávající postup není správný, neboť umožňoval až vynulování 

naměřeného výsledku. Návrh uvádí správný způsob validace konkrétního naměřeného 

výsledku.  

Úpravou části I přílohy č. 1 k vyhlášce dochází také k rozšíření metod a postupů pro měření 

emisí, u kterých je vyžadováno osvědčení o akreditaci. Jde o „Ověření správnosti výsledků 

kontinuálního měření emisí a kalibrace kontinuálního měřicího systému dle ČSN EN 14181“. 

U vymezených metod a postupů může mít rozšíření dopad na osoby autorizované k měření 

emisí, protože akreditace je předpokladem vydání rozhodnutí o autorizaci. 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Potenciální možnost zvýšení administrativní zátěže krajských úřadů lze uvažovat vzhledem 

k navrhované možnosti stanovovat v povolení provozu emisní limity pro látky obtěžující 

zápachem. Průměrný odhadovaný počet navýšení povolení v důsledku změny vyhlášky však 

dle odboru ochrany ovzduší není vysoký a bude se pohybovat v řádu jednotek případů/KÚ. Na 

znečišťující látky obtěžující zápachem již dnes mohou být uplatněny standardní nástroje 

zákona stejně jako vůči ostatním znečišťujícím látkách, přičemž případné měření emisí látek 

obtěžujících zápachem je nutno ukládat provozovateli na základě individuálního správního 

aktu, tj. povolení provozu, kdy je řízení ovládáno návrhovým principem a zásadní roli hraje 

vhodné umístění nového zdroje vzhledem k obytné zástavbě a stejně tak u existujících zdrojů 

(ne)přibližování obytné zástavby. Ukládání emisních limitů kvantifikovaných v pachových 

jednotkách (OUE) a ověřovaných za pomoci dynamické olfaktometrie lze předpokládat pouze 

u nových zdrojů nebo stávajících dlouhodobě problémových zdrojů, kde selhávají ostatní 

prostředky regulace a nelze stanovit koncentrační emisní limit.  

Dopady změn ve vymezení kategorií vyjmenovaných stacionárních zdrojů přílohy č. 2 zákona 

byly vyhodnoceny v rámci vyhodnocení dopadů přijetí zákona č. 369/2016 Sb., avšak 

s ohledem na pravidlo podle § 4 odst. 3 zákona, podle kterého 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, 

by úpravy vyhlášky v příloze č. 2, 5 nebo 8 vyhlášky prováděné z důvodu sladění s vymezením 

kategorií zdrojů v příloze č. 2 zákona nebo z důvodu transpozice Směrnice MCPD, neměly 

automaticky generovat změnu povolení provozu zdroje. Požadavky na změnu povolení mohou 

generovat zejména věcné změny přílohy č. 2 (zavedení nové kategorie 1.4., sloučení kódů 

5.11. až 5.13. do jednoho kódu 5.11., rozdělení činnosti podle kódu 6.5. do dvou kategorií) , a 

to ve vazbě na přechodné ustanovení zákona čl. II odst. 2 a 3 zákona č. 369/2016 Sb. 

(povinnost provozovatele požádat o změnu povolení provozu či vydání do jednoho roku od 

účinnosti zákona). Počet řízení však nelze dopředu odhadnout.  
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Pozitivním dopadem Varianty 1 na územní samosprávné celky je odstranění aplikační nejistoty 

vznikající z důvodu nesouladu zákona a vyhlášky a odstranění nejistoty pro KÚ, které vydávají 

povolení provozu zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. 

Navrhované zpřesnění textace a sjednocení závazného dokladu o kontrole technického stavu 

a provozu bude mít pozitivní dopad na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které mají 

od 1. ledna 2017 možnost si doklady o kontrole technického stavu a provozu vyžádat od 

provozovatelů, kteří jsou povinni jim doklad předložit. Úředníci na obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností se v dnešní době setkávají s různými formami dokladu o kontrole 

technického stavu a provozu, přičemž ne všechny doklady odpovídají svým zpracováním 

dokladu, který vydal odbor ochrany ovzduší ve svém sdělení jako doporučený vzor pro 

odborně způsobilé osoby, a který byl zároveň konzultován s Asociací podniků topenářské 

techniky. Nejdůležitější částí dokladu o kontrole technického stavu a provozu je pro úředníky 

závěr, ve kterém odborně způsobilá osoba hodnotí, zdali je spalovací stacionární zdroj 

provozován, instalován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zdali vyhovuje minimálním 

emisním parametrům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší a bude moci být provozován po 

roce 2022, nicméně v určitých případech mohou i další informace uvedené v dokladu být 

významné při posuzování, zda provozovatel plní povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší.  

Sociální dopady 

Navrhovaná Varianta 1 nepředpokládá sociální dopady ani dopady na spotřebitele. 

Dopady na životní prostředí  

Pozitivní dopady navrhované Varianty 1 se předpokládají v oblasti omezení emisí oxidu 

siřičitého a oxidů dusíku ze středních spalovacích zařízení. Mezi ta patří generátory elektřiny 

či systémy k vytápění a chlazení v obytných domech, bytech či průmyslových zařízeních. 

Z hlediska dopadů Varianty 1 na životní prostředí lze pozitivně vyhodnotit případné omezení 

emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze středních spalovacích zařízení. Mezi ta patří 

generátory elektřiny či systémy k vytápění a chlazení v obytných domech, bytech či 

průmyslových zařízeních. Dále se jedná o nastavení jasných podmínek pro regulaci látek 

obtěžujících zápachem, které mohou významně obtěžovat osoby žijící v okolí zdrojů, které je 

emitují.   

Zavedení závazné podoby dokladu o kontrole podle § 17 odst. 1 písm. h) a dodatečných 

požadavků na kvalitu paliv (podíl podsítné frakce), cílí na nastavení podmínek pro zajištění 

nespalování nekvalitního uhlí v domácnostech a zlepšení spalovacího procesu.  
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4.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 

nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 

dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 

kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 

dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 

dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 

která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu 

(*) po velmi vysoký (*****). 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů  

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Zachování rizika sankcí 

z důvodu neprovedení 

transpozice Směrnice 

MCPD a transpozice 

směrnice 2010/75/EU

****

Nenaplnění zákonných 

zmocnění MŽP 

vyplývajících ze zákona 

o ochraně ovzduší

****

- -

Zachování právní 

nejistoty provozovatelů 

spalovacích 

stacionárních zdrojů

**až***

Zachování právní 

nejistoty KÚ z důvodu 

nesouladu zákona a 

vyhlášky

**až***

- -

- -

Nejsou dostatečně 

regulovány emise látek 

obtěžujících zápachem 

a emise z některých 

vyjmenovaných zdrojů 

uvedených v příloze č. 2

***

Vyšší riziko spalování 

nekvalitního uhlí v 

domácnostech

**

- -

- -

- -

- -

Mezinárodní konkurenceschopnost ČR

Dopady na spotřebitele

Varianta 0 současný stav

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Bezpečnost nebo obrana státu

Životní prostředí

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Sociální dopady

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Podnikatelské prostředí

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké
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Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Provedení transpozice 

Směrnice MCPD a 

Směrnice 2010/75/EU

****

Naplnění zákonných 

zmocnění zákona o 

ochraně ovzduší

****

Zmírnění emisního limitu 

pro NOx v případě kotlů 

na kapalná paliva

***

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů od 

1 do 50 MW v důsledku 

adaptace emisních 

limitů popř. podmínek 

provozu pro dotčené 

spalovací stacionární 

zdroje  - příloha č. 2

****

Pozitivní dopady pro 

provozovatele zdrojů z 

důvodu posunu 

účinnosti specifických 

emisních limitů dle 

stávající části II přílohy 

č. 2 vyhlášky, které 

měly platit od 1. ledna 

2018, o cca rok 

***

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů, 

které spalují domácí 

tříděné černé a hnědé 

uhlí a prachové hnědé a 

černé uhlí s vyšším 

obsahem síry

10 – 130 milionů Kč 

podle velikosti zdroje

Pozitivní dopady pro 

provozovatele z důvodu 

úpravy vztažných 

podmínek - příloha č. 8

***

Zvýšená zátěž 

dodavatelů (výrobců) 

uhlí a výlisků z uhlí

***

Zrušení emisních limitů 

pro NOx a CO u 

vybraných stacionárních 

zdrojů

***

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů 

používajících organická 

rozpouštědla nad 200 

t/rok  

** až ****

Nastavení jasných 

podmínek pro 

autorizované osoby 

zpracovávající odborné 

posudky a provádějící 

měření emisí 

***

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů 

používajících organická 

rozpouštědla díky 

požadavku na odečet 

objemového toku 

přisávaného vzduchu

**

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů, 

které ředěním 

odpadního plynu 

dosahují plnění 

emisních limitů 

cca několik desítek až 

stovek tisíc 

Kč/provozovatele

Zvýšená zátěž 

provozovatelů zdrojů 

díky změně 

specifických emisních 

limitů pro VOC 

vyjádřené jako TOC

cca několik desítek až 

stovek tisíc 

Kč/provozovatele

Zvýšení tlaku na 

převedení emisních 

limitů pro látky 

obtěžující zápachem do 

povolení provozu a s tím 

související náklady

** až ***

Doplnění emisních 

limitů popř. podmínek 

provozu pro dotčené 

zdroje - příloha č. 8

** až ***

Varianta 1

Novela vyhlášky č. 

415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni 

znečišťování a jejím 

zjišťování a o 

provedení některých 

dalších ustanovení 

zákona o ochraně 

ovzduší

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

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské prostředí
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5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Na základě provedené analýzy doporučujeme Variantu 1. Varianta 1 především zajišťuje 

naplnění zákonných zmocnění zakotvených zákonem o ochraně ovzduší a zajišťuje 

transpozici evropské legislativy.  Na základě praktických zkušeností rovněž dochází k doplnění 

a zpřesnění vyhlášky s ohledem na dosažení vyšší ochrany ovzduší a snížení aplikační 

nejistoty ze strany územně samosprávných celků některých provozovatelů spalovacích 

stacionárních zdrojů. Mezi negativní dopady Varianty 1 patří zejména zvýšená finanční zátěž 

vybraných provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů z důvodu úpravy emisních limitů 

popř. z důvodu úpravy podmínek provozu.  

  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

Odstranění aplikační 

nejistoty KÚ a ORP z 

důvodu nesouladu 

zákona a vyhlášky

**až***

Zvýšení 

administrativních 

nákladů KÚ na vydávání 

povolení provozu

***

- -

- -

Dostatečná regulace 

emisí látek obtěžujících 

zápachem do ovzduší a 

emisí z některých 

vyjmenovaných zdrojů 

uvedených v příloze č. 2

***

Nastavení podmínek pro 

zajištění nespalování 

nekvalitního uhlí v 

domácnostech - 

zlepšení spalovacího 

procesu a nižší 

množství emisí 

znečišťujících látek

**

- -

- -

- -

- -

Varianta 1

Novela vyhlášky č. 

415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni 

znečišťování a jejím 

zjišťování a o 

provedení některých 

dalších ustanovení 

zákona o ochraně 

ovzduší

Životní prostředí

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

Bezpečnost nebo obrana státu

Dopady na spotřebitele

Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů

Dopady na výkon státní statistické služby

Korupční rizika

Územní samosprávné celky (obce, kraje)

Sociální dopady

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARK92ZQ0)



 

24 

 

6 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Subjektem odpovědným za implementaci regulace je MŽP, které při implementaci 

a vynucování regulace spolupracuje zejména s krajskými úřady a ČIŽP. Způsob poradenství 

ze strany státu pro regulované subjekty bude standartní prostřednictvím stanovisek a výkladů 

MŽP, pravidelných konzultací s krajskými úřady a ČIŽP.  

7 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum regulace bude průběžně prováděn MŽP ve spolupráci a na základě zpětné vazby 

zejména od krajských úřadů a ČIŽP. MŽP bude průběžně vyhodnocovat riziko spojené 

s implementací navržené regulace, zejména s ohledem na přílišnou tvrdost požadavků ve 

vztahu k synergickému působení dalších povinností a s ohledem na administrativní náklady 

dotčených provozovatelů a územně samosprávných orgánů. 

Přestože bude přezkum účinnosti této regulace prováděn průběžně od předpokládané 

účinnosti vyhlášky, je pro posouzení dosažení požadovaného stavu popř. nežádoucích efektů 

vhodné v horizontu přibližně 3 až 5 let provést komplexní přezkum regulace předmětné 

vyhlášky. Přezkum je vhodné provést v kontextu s přezkumem účinnosti novely zákona č. 

369/2016 Sb., ze dne 14. listopadu 2016, kterým se změnil zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

8 Konzultace a zdroje dat 

Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí. 2017.  

Česká asociace farmaceutických firem, e-mail: caff@aff.cz. 

Ing. Zbyněk Krayzel, e-mail: zbynek@krayzel.cz. 

IREAS, o. p. s. 2015. Posouzení dopadů navrhované směrnice EP a Rady o omezení 

některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Zadavatel: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Dostupné online zde: 

https://www.mpo.cz//dokument156961.html 

Sdružení polygrafů, Ing. Pavel Pohlreich, odd. polygrafie v NTM, pavel.pohlreich@ntm.cz. 

ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Kateřina Zamazalová, Katerina.Zamazalova@skoda-auto.cz. 

TESO Praha, Ing. Petr Braun, e-mail: braun@teso.cz. 

TPCA, e-mail: Lucie.Hasonova@tpca.cz 
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Seznam použitých zkratek 

BAT Z angl. Best Available Techniques – Nejlepší dostupné techniky 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

EU Evropská unie 

KÚ Krajský úřad 
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MŽP Ministerstvo životního prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

TOC Z angl. Total Organic Carbon - Celkový organický uhlík 

TZL Tuhé znečišťující látky 

VOC Z angl. volatile organic compound - Těkavá organická látka 

10 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 
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