
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra č.j. MZP/2018/410/309 dne 24. 4. 2018, s termínem dodání 

stanovisek do 7 pracovních dnů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 Resort Připomínky Vypořádání 

1.  MPO 
 
(Doporučující) 

 

V čl. I bodu 1 doporučujeme v návětí slova "se řádek:" nahradit slovy "se položka"; 
před tabulku položky a za ni doporučujeme vložit uvozovky; slova v návětí "nahrazuje 
řádkem:" doporučujeme nahradit slovy "nahrazuje položkou" a před a za tabulku s 
položkou doporučujeme vložit uvozovky. Novelizační bod by měl znít po úpravách 
takto (úpravy jsou vyznačeny tučně): 

„1. V Příloze č. 2 části II v tabulce 1.1.2 se položka 
„ 

           
  “ 

nahrazuje položkou 
„ 

Pevné 
palivo 
obecně 

- 
650 

11002) 
250 650 - 

650 
11002) 

250 650 
2500 

15001) 
650 

5001) 
150 

1001) 
400 

3001)  

Akceptováno částečně 
 
Slovo „řádek“ je při novelizaci 
tabulek běžné, taktéž předchozí 
novela vyhlášky (vyhl. č. 452/2017 
Sb.) používá výraz „řádek tabulky“, 
nikoli “položka“.  
 
Tabulka bude vložena do 
uvozovek. 
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 “. “. 

 

Pevné 
palivo 
obecně 

- 
650 

11002

) 
250 650 - 

650 
11002) 

250 650 
2500 

15001) 

650 
5001) 

11002) 

150 
1001) 
2505) 

400 
3001) 
6505) 

2.  HK ČR 
 
(Doporučující) 

 
Navrhujeme doplnit novelizační bod č. 1 v následujícím znění: 

„1. V § 8 odst. 1 písm. d) se doplňují slova „, nebo pro vyhodnocení plnění emisních limitů 

podle podmínek stanovených v povolení provozu“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

Odůvodnění: 

Jedná se o technické upřesnění postupu vyhodnocení plnění emisních limitů reagující na 

související nově vydanou evropskou legislativu. 

 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava překračuje 
rámec této „technické novely“, 
jejímž účelem je pouze provést 
několik oprav zjevné chyby. 
Navrhovaná úprava by navíc 
nebyla dostatečná k dosažení 
účelu připomínky a vyžadovala by 
rozsáhlejší zásah do textu 
vyhlášky. Zohlednění připomínky 
v návaznosti na vydané prováděcí 
rozhodnutí komise (EU) 
2017/1442, kterým se stanoví 
závěry o nejlepších dostupných 
technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU pro velká spalovací 
zařízení, by vyžadovalo současně 
úpravu § 9 vyhlášky č. 415/2012 
Sb., která zajistí soulad textu 
s podmínkami stanovenými 
směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU o průmyslových 
emisích. Konkrétně se jedná o 
soulad období, která budou 
stanovena v povolení provozu 
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s obdobími podle ustanovení § 9 
vyhlášky, resp. směrnice o 
průmyslových emisích, a dále o 
stanovení procentního podílu 95% 
intervalu spolehlivosti stanovení 
rtuti, který bude možné využít ke 
stanovení kritérií kontinuálního 
měřicího systému a k validaci 
naměřených hodnot. Připomínka 
bude vzata v úvahu při následující 
plánované změně vyhlášky.  

V Praze 3. září 2018 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Rydlová Podpis: 
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