
ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předkládaný návrh je stručnou technickou novelou vyhlášky 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 (dále také jen „vyhláška“). Navrhované úpravy 
textu v příloze č. 2 a v příloze č. 8 mají celkem ve třech novelizačních bodech opravit chybu 
v tisku (1), resp. chyby v psaní (2), které vznikly při předešlé rozsáhlejší novelizaci této 
vyhlášky.  

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely vyhlášky navazuje na zákonné zmocnění pro prováděcí právní předpis v  
§ 4 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“). 

Navrhovaná právní úprava plně odpovídá výše tomuto zákonnému zmocnění. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

Obecně se předmětu návrhu novely dotýká 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. V případě předkládané novely se však dle 
terminologie směrnice jedná o tzv. stávající spalovací zařízení, u nichž směrnice požaduje 
plnění stanovených emisních limitů až od 1. ledna 2025. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

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 stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší, tím, že stanoví: 

- obecné emisní limity pro skupiny znečišťujících látek,  
- specifické emisní limity pro jednotlivé skupiny stacionárních zdrojů, 
- technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností souvisejících, 
- způsob stanovení emisních stropů,  
- intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, 
- požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek, 
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- požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a formát 
a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků, 

- požadavky na obsah odborných posudků, rozptylových studií, provozního řádu 
stacionárního zdroje, provozní evidence a protokolu o jednorázovém měření emisí. 

Vyhláška č. 452/2017 Sb. nově upravila - krom jiného – také emisní limity pro spalovací 
stacionární zdroje obsažené v příloze č. 2 vyhlášky. Právě při této úpravě došlo k tomu, že 
nebyl v tištěné verzi viditelný jeden řádek hodnot emisních limitů v tabulce 1.1.2. části II přílohy 
č. 2 vyhlášky, které však byly součástí elektronických verzí dokumentu v meziresortním 
připomínkovém řízení. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

Neprovedení změny tabulky 1.1.2 by mělo za následek u některých z dotčených zdrojů 
nemožnost plnění podmínek provozu, neboť realizaci dodatečných technických opatření, 
především u snížení emisí CO, resp. urychlení zpřísnění požadavku na emise NOx, lze s 
ohledem na nedostatečný čas přinejmenším u vytipovaných zdrojů vyloučit. Přímo dotčení 
provozovatelé (asi 29 zdrojů) by byli vystaveni možnosti sankce až do výše 10 mil. Kč za 
nedodržení emisního limitu.  

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace a nebude mít žádné 
negativní dopady na rovné postavení mužů a žen. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 (příloha č. 2) 

Je navrhováno upravit tabulku 1.1.2 vyhlášky (Specifické emisní limity pro stacionární zdroje, 
pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné povolení podle 
dřívějších právních předpisů před 1. zářím 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 
1. září 2014) uvedenou v příloze č. 2 části II vyhlášky (Specifické emisní limity pro spalovací 
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stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 
50 MW). 

Chybou tisku byla v rámci přípravy novely předmětné vyhlášky (č. 452/2017 Sb.) pro dotčené 
spalovací stacionární zdroje, které spalují pevné palivo obecně, vypuštěna poslední trojice 
hodnot v prvním řádku s  emisními limity pro vybrané skupiny spalovacích stacionárních 
zdrojů. Tyto hodnoty byly součástí elektronických verzí dokumentu v mezirezortním 
připomínkovém řízení.  

Dotčené spalovací zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 a nižším 
než 50 MW by tak nyní měly plnit hodnoty emisních limitů, které jsou uvedené v tabulce 1.1.2, 
v případě zdrojů spalujících biomasu se jedná o 400 mg/m3 místo 650 mg/m3 pro oxid uhelnatý 
(CO) a 150 mg/m3 místo 250 mg/m3 pro tuhé znečišťující látky (TZL) a v případě zdrojů 
spalujících pevná paliva ve výtavném topeništi se jedná o emisní limit pro oxidy dusíku (NOx) 
650 mg/m3  místo 1100 mg/m3 .  

Pro předmětné skupiny spalovacích stacionárních zdrojů by došlo k náhlému, neúměrnému a 
neopodstatněnému zpřísnění emisních limitů, jejichž dodržení je v současnosti pro řadu 
provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů nemožné vzhledem k tomu, že se jedná o 
stávající zdroje, tedy zdroje, které neměly dostatek času, aby se na takovéto zpřísnění hodnot 
emisních limitů připravily. Zároveň je nutno zdůraznit, že hodnoty emisních limitů pro CO 
uvedené v tabulce 1.1.2 jsou nižší než hodnoty, které jsou předmětným zdrojům stanoveny od 
20. prosince 2018 (tabulka 2.1.2). 

Dotčené emisní limity se týkají 81 zdrojů, přičemž z údajů ohlášené souhrnné provozní 
evidence bylo identifikováno, že u 29 zdrojů byla při posledním provedeném autorizovaném 
měření zjištěna koncentrace překračující nebo velmi blízká (do 15 %) hodnotě emisního limitu 
uvedeného v současné podobě vyhlášky. U 20 z nich se jedná o překročení emisních limitů 
pro CO, které budou od 20. prosince 2018 zmírněny.  

K bodům 2 a 3 (příloha č. 8) 

Novelizace v příloze č. 8 má za cíl pouze opravit dva překlepy v textu. V bodě 6.2 je doplněna 
chybějící čárka ve větě u podmínky provozu a), a sice mezi slovy „šrot“ a „peletizace“. Oprava 
má ujasnit, že se jedná obecně o sila na šrot anebo zvlášť o proces peletizace V nadpisu 6.12 
se nesprávně napsané slovo „elekrografitu“ nahrazuje správným výrazem „elektrografitu“.  

K čl. II 

Nabytí účinnosti novely je navrhováno prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
vyhlášení, a to s ohledem na malý rozsah změn technického rázu, které si nežádají delší 
legisvakanční lhůtu. 
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