
V. 

Platné znění relevantních částí vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, 

s vyznačením navrhovaných změn 
 

415/2012 Sb.  

VYHLÁŠKA 

 

ze dne 21. listopadu 2012  

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší 

 
 Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 
8 § 16 odst. 10, § 17 odst. 7, § 18 odst. 4, § 32 odst. 9 § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. a zákona č. 172/2018 Sb. (dále jen 
„zákon“):  
 

ČÁST PRVNÍ  
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 
 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje  
  
a) intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, způsob 
vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování a způsob zjišťování a vyhodnocení plnění 
tmavosti kouře,  
  
b) obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob stanovení emisních limitů pro látky obtěžující 
zápachem, způsob výpočtu emisních stropů a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a 
způsob vyhodnocování jejich plnění,  
  
c) způsob stanovení počtu provozních hodin,  
  
d) požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a formát a rozsah 
ohlašování splnění těchto požadavků,  
  
e) požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek,  
  
f) náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence, provozního řádu, odborného posudku, 
rozptylové studie, protokolu o jednorázovém měření emisí, dokladu o kontrole technického stavu a 
provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a 
rozsah údajů ohlašovaných odborně způsobilou osobou prostřednictvím integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností,  
  
g) způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje k 
úrovni znečištění.,  
 
h) referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. 
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 (2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a 
předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.  
  

§ 2  
 

Základní pojmy  
 
 Pro účely této vyhlášky se rozumí  
  
a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je tvořen z rostlinného materiálu 
pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho 
energetického obsahu, a dále následující odpad použitý jako palivo:  
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,  
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se využije vyrobené teplo,  
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se spoluspaluje v 
místě výroby a vzniklé teplo se využije,  
4. korkový odpad,  
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované organické 
sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, 
zahrnující především takovéto dřevné odpady pocházející ze stavebnictví a z demolic,  
  
b) emisním faktorem měrná výrobní emise typická pro určitou skupinu stacionárních zdrojů,  
  
c) měrnou výrobní emisí podíl hmotnosti znečišťující látky nebo stanovené skupiny látek vnášených ze 
stacionárního zdroje do ovzduší a vztažné veličiny,  
  
d) plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo vyrobené z ropy s výjimkou lodního paliva5) uvedené pod 
kódy 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 nebo 2710 20 19 kombinované 
nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/873), nebo jakékoliv kapalné palivo s výjimkou 
lodního paliva5), z něhož se při teplotě 250 °C vydestiluje s použitím metody podle určené technické 
normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) méně než 65 % objemových včetně ztrát 
a do teploty 350 °C se vydestiluje nejméně 85 % objemových včetně ztrát,  
  
e) těžkým topným olejem jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy s výjimkou lodního paliva5) a 
plynového oleje uvedené pod kódy 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 nebo 2710 20 
39 kombinované nomenklatury v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/873), které v důsledku svého 
destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých olejů určených k použití jako palivo, z něhož se při 
teplotě 250 °C vydestiluje s použitím metody podle určené technické normy podle zákona o 
technických požadavcích na výrobky2) méně než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není možno 
provést destilaci podle této metody, produkt je pokládán za těžký topný olej,  
  
f) oxidy dusíku (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý.  
  

 
ČÁST DRUHÁ  

 
ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠŤOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ EMISNÍCH LIMITŮ  

 
§ 3  

 
Intervaly jednorázového měření  

 
(K § 6 odst. 9 zákona)  

 
 (1) Jednorázové měření emisí se provádí nejpozději do 4 měsíců po  
  
a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,  
  
b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo  
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c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně 
emisí.  
  
 (2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.  
  
 (3) Kromě měření podle odstavců 1 a 2 se dále provádí jednorázové měření emisí v 
následujících intervalech:  
  
a) jedenkrát za kalendářní rok u stacionárních zdrojů neuvedených v písmenech b) a c),  
  
b) jedenkrát za 3 kalendářní roky  
1. u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW 
do 5 MW spalujících plynná nebo kapalná paliva a u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 1 MW spalujících pevná paliva,  
2. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodech 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. s 
projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6-15 t/rok,  
3. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodech 4.1., 4.2. a 7. s projektovanou 
spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6-5 t/rok,  
4. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 4.3. s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel v rozmezí 0,5-2 t/rok, bodu 9. s projektovanou spotřebou organických 
rozpouštědel v rozmezí 0,6-20 t/rok a bodu 4.4.,  
5. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 2.2.1., 3.8.1., 4.1.1., 6.6. a 6.13.,  
6. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1., 3.7.1., 3.8.3. a 5.2.1., pokud 
je zdroj vybaven zařízením ke snižování emisí,  
7. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 3.4.2. s projektovaným tepelným 
výkonem od 1 MW do 5 MW včetně a bodu 3.5.2. s projektovaným tepelným výkonem od 0,3 MW do 
5 MW včetně,  
8. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.2.,  
9. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.4.,  
10. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodu 4.2.5. s roční projektovanou 
kapacitou vyšší než 50 tun hotových výrobků, nebo  
11. u stacionárních zdrojů, u nichž je stanovená úroveň znečišťování dosahována úpravou 
technologického řízení výrobního procesu nebo použitím technologie ke snižování emisí, pokud je 
současně v povolení provozu stanovena povinnost kontinuálního měření a zaznamenávání jednoho 
nebo více provozních parametrů určujících úroveň znečišťování; tato četnost měření se nevztahuje na 
spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším a na 
stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad,  
  
c) dvakrát za kalendářní rok  
1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, pokud jde o měření těžkých kovů, 
polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (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,  
2. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepleném příkonu 50 MW a vyšším.  
  
 (4) Jednorázové měření emisí podle odstavce 3 se provádí v případech uvedených  
  
a) v písmenu a) nejdříve po uplynutí 6 měsíců od data předchozího jednorázového měření,  
  
b) v písmenu b) nejdříve po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření,  
  
c) v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců s výjimkou prvních 12 měsíců provozu 
stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření každé 3 měsíce.  
  
 (5) Jednorázové měření podle odstavce 3 se neprovádí u stacionárních zdrojů vyjmenovaných 
v části A přílohy č. 4 zákona pro znečišťující látky tam uvedené; to neplatí v případě měření emisí rtuti 
a jejích sloučenin u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících uhlí, které se provádí jedenkrát za 
kalendářní rok.  
  
 (6) Namísto měření emisí znečišťujících látek podle odstavce 3 se pro zjištění úrovně 
znečišťování použije výpočet  
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a) u spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 spalujících plynná a/nebo kapalná paliva do 
celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW,  
  
b) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5 v části II bodu 3.,  
  
c) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 1.3., 2.1., 3.8.4. a 6.15.,  
  
d) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8 v části II bodech 3.5.1., 3.7.1., 3.8.3., 5.2.1., pokud 
tyto zdroje nejsou vybaveny zařízením ke snižování emisí, u stacionárních zdrojů uvedených v příloze 
č. 8 v části II bodu 4.2.5. s roční projektovanou kapacitou do 50 tun hotových výrobků včetně.  
  
 (7) Pokud nemá stacionární zdroj pro určitou znečišťující látku stanoven specifický emisní limit 
v této vyhlášce, ale pouze v povolení provozu, stanoví krajský úřad podle § 12 odst. 4 zákona v 
povolení provozu rovněž způsob, podmínky a intervaly jednorázového měření emisí této znečišťující 
látky. Při stanovení četnosti měření se přihlédne k době a způsobu provozování stacionárního zdroje a 
jeho vlivu na kvalitu ovzduší.  
  
 (8) U spalovacího stacionárního zdroje, u něhož nelze s ohledem na jeho funkci v přenosové 
soustavě nebo soustavě zásobování tepelnou energií a s ohledem na způsob jeho provozování 
dodržet podmínky pro provedení jednorázového měření emisí stanovené v § 6 odst. 7 zákona v 
intervalu stanoveném v odstavci 3, se jednorázové měření emisí provede vždy při první příležitosti, 
kdy bude možné tyto podmínky splnit.  
  
 (9) Od měření emisí těkavých organických látek podle odstavce 3 lze na základě rozhodnutí 
krajského úřadu podle § 6 odst. 2 zákona upustit a emise zjišťovat výpočtem u stacionárních zdrojů 
uvedených v části II přílohy č. 5, pokud nepoužívají technologii ke snižování emisí těchto látek.  
  

§ 4  
 

Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování jednorázovým měřením  
 

(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a 
odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se 
považují za splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle zákona o technických 
požadavcích na výrobky2). Metody a postupy odběrů a stanovení znečišťujících látek a doplňkových 
veličin, pro něž je vyžadováno osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy č. 1 k této 
vyhlášce.  
  
 (2) Jednorázové měření emisí se provádí manuálními metodami se samostatnými odběry 
jednotlivých na sebe navazujících vzorků nebo přístroji pro kontinuální měření emisí. V rámci 
jednorázového měření emisí se za jednotlivé měření považuje odběr jednotlivého vzorku a jeho 
vyhodnocení. Pro jednorázové měření emisí lze použít pouze těch měřicích metod, které umožní 
stanovit koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 200 % specifického emisního 
limitu.  
  
 (3) Při jednorázovém měření manuálními metodami se provádí  
  
a) nejméně 3 jednotlivá měření u stacionárních zdrojů s neměnnými provozními podmínkami,  
  
b) nejméně 6 jednotlivých měření u stacionárních zdrojů s proměnlivými provozními podmínkami,  
  
c) technickými podmínkami provozu a emisními koncentracemi znečišťujících látek určený počet 
jednotlivých na sebe navazujících měření u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným, 
šaržovitým způsobem výroby tak, aby měření postihlo celý časový interval cyklu nebo šarže; doba 
odběru jednotlivých na sebe navazujících měření se přizpůsobí očekávaným koncentracím v souladu 
s technickými postupy pro jednorázové měření a požadavky této vyhlášky, technickými normami pro 
jednorázové měření a podmínkami stanovenými v povolení provozu,  
  
d) jednotlivé měření po dobu nejméně 30 minut a nejvýše 8 hodin v případě těžkých kovů a nejméně 6 
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hodin a nejvýše 8 hodin v případě PCDD a PCDF,  
  
e) odlišně od ustanovení v písmenech a) a b) pouze jedno jednotlivé měření PCDD, PCDF a těžkých 
kovů u  
1. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících nebezpečný odpad se jmenovitou kapacitou do 1 
tuny odpadu za hodinu,  
2. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících komunální odpad se jmenovitou kapacitou do 3 tun 
odpadu za hodinu,  
3. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících jiný než nebezpečný odpad se jmenovitou kapacitou 
do 50 tun odpadu za den,  
4. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, pokud nemůže při jeho tepelném zpracování 
docházet ke znečišťování danou znečišťující látkou.  
  
 (4) Minimální doba jednorázového měření podle § 3 odst. 1, s výjimkou stacionárních zdrojů 
uvedených v odstavcích 6 a 7, a při jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je  
  
a) 6 hodin u stacionárních zdrojů při jmenovitém výkonu stacionárního zdroje, nebo  
  
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým způsobem výroby stanovena 
tak, že se jednorázové měření provádí po celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo šarží při 
jmenovitém výkonu stacionárního zdroje; trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 hodiny včetně, 
zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů nebo šarží, pokud je tato měření možné provést 
během jednoho dne; trvá-li jeden cyklus nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné provést 
měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho dne, měří se emise pouze po dobu trvání jednoho cyklu 
nebo šarže.  
 Pokud nelze u stacionárního zdroje dosáhnout z technických důvodů jmenovitého výkonu, 
provede se jednorázové měření při maximálním dosažitelném výkonu stacionárního zdroje.  
  
 (5) Minimální doba jednorázového měření podle § 3 odst. 3, s výjimkou stacionárních zdrojů 
uvedených v odstavcích 6 a 7, a při jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je  
  
a) 6 hodin při obvyklém provozním výkonu stacionárního zdroje, nebo  
  
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým způsobem výroby stanovena 
tak, že se jednorázové měření provádí po celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo šarží při 
obvyklém provozním výkonu zdroje; trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 hodiny včetně, 
zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů nebo šarží, pokud je tato měření možné provést 
během jednoho dne; trvá-li jeden cyklus nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné provést 
měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho dne, měří se emise pouze po dobu trvání jednoho cyklu 
nebo šarže.  
  
 (6) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 13 o jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW 
včetně spalujících výhradně lehký topný olej, naftu, zemní plyn, degazační plyn, zkapalněný zemní 
plyn, vodík nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi lze jednorázové měření oxidu uhelnatého a 
oxidů dusíku provádět potenciometricky přímým měřením přístroji s elektrochemickými články nebo 
jinými přístroji pro kontinuální měření emisí. V takovém případě se provádí nejméně  
  
a) 3 jednotlivá měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené 
hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u stacionárního zdroje s neměnnými provozními 
podmínkami, provedená v časovém intervalu minimálně 45 minut, nebo  
  
b) 6 jednotlivých měření, každé v trvání minimálně 15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené 
hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u stacionárního zdroje s proměnnými provozními 
podmínkami, provedených v časovém intervalu minimálně 90 minut.  
  
 (7) U stacionárního zdroje vybaveného technologií ke snižování emisí tuhých znečišťujících 
látek s výstupní koncentrací nižší než 50 mg.m-3 za provozních stavových podmínek a s emisním 
limitem stanoveným pro tuhé znečišťující látky se provádí 3 jednotlivá měření koncentrace tuhých 
znečišťujících látek. Doba odběru dílčích na sebe navazujících vzorků se přizpůsobí očekávaným 
koncentracím v souladu s požadavky této vyhlášky, technickými normami pro jednorázové měření a 
podmínkami stanovenými v povolení provozu, minimálně však v trvání nepřetržitě 30 minut pro každé 
dílčí měření.  
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 (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 měření 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.  
  

§ 5  
 

Vyhodnocení jednorázového měření  
 

(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Výsledky jednorázového měření se vyhodnotí  
  
a) při použití manuálních metod jako hodnota váženého průměru podle doby odběru jednotlivých 
vzorků za celé měření z výsledků jednotlivých měření vyjádřených po přepočtu na stanovené stavové 
a referenční podmínky,  
  
b) při použití přístrojů pro kontinuální měření jako průměrné hodnoty za každých 30 minut měření 
vyjádřené po přepočtu na stanovené stavové a referenční podmínky a jako aritmetický průměr těchto 
hodnot za celé měření, nebo  
  
c) při použití přístrojů s elektrochemickými články nebo jiných přístrojů pro kontinuální měření emisí k 
měření podle § 4 odst. 6 jako průměrné hodnoty za každých 15 minut měření vyjádřené po přepočtu 
na stanovené stavové a referenční podmínky a jako aritmetický průměr těchto hodnot za celé měření.  
  
 (2) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících nebezpečný odpad s instalovanou 
technologií ke snižování emisí je přepočet na referenční obsah kyslíku prováděn pouze tehdy, pokud 
zjištěný obsah kyslíku po dobu měření emisí překračuje stanovenou hodnotu referenčního obsahu 
kyslíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije přepočet na referenční 
obsah kyslíku v případě jeho spalování v atmosféře obohacené kyslíkem.  
  
 (3) Vyhodnocení jednorázového měření obsahuje údaje o hmotnostní koncentraci znečišťující 
látky, jejím hmotnostním toku, měrné výrobní emisi zpracované tak, aby je bylo možno porovnat s 
emisními limity, a dále specifikaci provozních a stavových podmínek, za nichž bylo měření na 
stacionárních zdrojích provedeno.  
  
 (4) Hodnoty koncentrací PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů se stanoví jako součty 
hodnot hmotnostních koncentrací jednotlivých PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů 
vynásobených koeficienty ekvivalentů toxicity uvedenými v části II přílohy č. 1.  
  

§ 6  
 

Vyhodnocení plnění emisních limitů při jednorázovém měření  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 Emisní limit se považuje za dodržený, pokud  
  
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace znečišťující látky za celé jednorázové měření 
emisí provedené podle § 4 odst. 3 až 7 je menší nebo roven hodnotě emisního limitu a současně 
každá hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná jednotlivým měřením je menší než 120 % 
emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou 
než hmotnostní koncentrací znečišťující látky, a  
  
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad žádná z hodnot koncentrací znečišťujících 
látek za dobu vzorkování těžkých kovů, PCDD a PCDF nepřekročí hodnoty specifických emisních 
limitů.  
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§ 7  
 

Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením  
 

(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Kontinuální měření, jeho kalibrace a ověřování správnosti jeho výsledků musí být 
reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a odběru vzorků musí co nejpřesněji odrážet 
skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle 
určených technických norem podle zákona o technických požadavcích na výrobky2).  
  
 (2) Pro kontinuální měření emisí se používá přístroj umožňující stanovit hmotnostní 
koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % specifického emisního limitu 
nebo v případě stacionárního zdroje vybaveného technologií ke snižování emisí tuhých znečišťujících 
látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 % koncentrace garantované výrobcem této technologie.  
  
 (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 a 40 % u rtuti. U stacionárních zdrojů tepelně 
zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu.  
  

§ 8  
 

Vyhodnocení kontinuálního měření  
 

(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Pro vyhodnocení kontinuálního měření emisí se použije tento postup  
  
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než 1 minuta se jako aritmetický průměr středních 
hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze sledovaného 30minutového intervalu vypočte 
půlhodinová průměrná hodnota koncentrace příslušné znečišťující látky při stanovených stavových 
podmínkách, resp. také 10minutová průměrná hodnota oxidu uhelnatého u stacionárních zdrojů 
tepelně zpracovávajících odpad; za půlhodinovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr 
minutových středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze sledovaného 
30minutového intervalu, za 10minutovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr 
minutových středních hodnot, 
  
b) z půlhodinových průměrných hodnot koncentrace se vypočte průměrná denní hodnota koncentrace 
znečišťující látky a překročení emisního limitu se zaznamená,  
  
c) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad nesmí být pro získání platných denních 
průměrných hodnot vypuštěno více než 5 půlhodinových průměrných hodnot z důvodů poruchy nebo 
údržby systému kontinuálního měření za den,  
  
d) pro získání validovaných průměrných půlhodinových a 10minutových průměrných hodnot se odečte 
od naměřeného výsledku hodnota stanovená postupem podle § 9 odst. 7. Validované průměrné 
hodnoty a z nich vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací se použijí pouze pro vyhodnocení 
plnění emisních limitů podle § 9 odst. 1, 2, 4 a 5, 5, 9 a 10.  
  
 (2) Pro vyhodnocení kontinuálního měření objemového toku odpadního plynu se použije tento 
postup  
  
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než 1 minuta se vypočte půlhodinová průměrná 
hodnota objemového toku odpadního plynu při stanovených stavových podmínkách; za půlhodinovou 
průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových středních hodnot zaznamenaných po 
dobu nejméně 20 minut ze sledovaného 30minutového intervalu a  
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b) z půlhodinových průměrných hodnot objemového toku odpadního plynu a denní doby provozu 
stacionárního zdroje se vypočte celkový objem odpadního plynu při stanovených stavových a 
referenčních podmínkách vypuštěného do ovzduší za den.  
  
 (3) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije přepočet na 
referenční obsah kyslíku v případě spalování v atmosféře obohacené kyslíkem. Pokud jsou emise 
znečišťujících látek sníženy čištěním odpadního plynu u stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího 
nebezpečný odpad, provede se přepočet na obsah kyslíku pouze tehdy, pokud měřený obsah kyslíku 
ve stejném období, v němž proběhlo měření znečišťujících látek, překračuje příslušný referenční 
obsah kyslíku.  
  
 (4) Denní a v případech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat plnění emisního 
limitu na úrovni půlhodinových průměrných hmotnostních koncentrací, i půlhodinové výsledky 
kontinuálního měření emisí jsou uchovávány elektronicky a jsou vytištěny v případech, kdy 
dokumentují překročení emisního limitu. V první pracovní den následující po skončení kalendářního 
roku jsou zpracovány souhrnné výsledky za kalendářní rok, které jsou uchovávány v elektronické 
podobě.  
  

§ 9  
 

Vyhodnocení plnění emisních limitů při kontinuálním měření  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích stacionárních zdrojích, s 
výjimkou stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou 
splněny tyto podmínky  
  
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu,  
  
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty specifického emisního limitu nebo 
v případě spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW a 
spalujícím pouze černé uhlí žádná denní průměrná hodnota nepřekročí 150 % hodnoty specifického 
emisního limitu a  
  
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % hodnoty specifického emisního 
limitu.  
  
 (2) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích tepelně 
zpracovávajících odpad je považován za splněný, pokud jsou splněny tyto podmínky  
  
a) žádná z platných denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty specifických emisních limitů,  
  
b) žádná z platných půlhodinových průměrných hodnot nebo v případech, kdy je to relevantní, 97 % 
ze všech půlhodinových průměrných hodnot v kalendářním roce nepřekročí žádnou hodnotu 
specifických emisních limitů,  
  
c) 97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu uhelnatého v kalendářním roce 
nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu,  
  
d) 95 % desetiminutových průměrných hodnot nebo všechny půlhodinové průměrné hodnoty 
koncentrací oxidu uhelnatého za období 24 hodin nepřekročí specifické emisní limity; u zdrojů, v nichž 
teplota plynu ze spalovacího procesu dosahuje nejméně 1 100 °C po dobu alespoň dvou sekund, 
může být použito pro vyhodnocení desetiminutových průměrů sedmidenní hodnotící období a  
  
e) za kalendářní rok není z důvodů poruchy nebo údržby systému kontinuálního měření vypuštěno 
více než 10 platných denních průměrných hodnot.  
 Podmínky uvedené pod písmeny b), c) a d) se vztahují pouze na spalovny odpadu.  
  
 (3) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích používajících 
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organická rozpouštědla se považuje za splněný, pokud jsou splněny tyto podmínky  
  
a) žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty specifických emisních limitů a  
  
b) žádný hodinový průměr nepřekročí 150 % hodnoty specifických emisních limitů.  
  
 (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 k této vyhlášce nepřekročí zde stanovenou hodnotu 
emisního limitu.  
  
 (5) U stacionárních zdrojů neuvedených v odstavcích 1 až 4 je emisní limit považován za 
splněný, pokud jsou současně splněny tyto podmínky  
  
a) žádná roční průměrná hodnota koncentrace, měrné výrobní emise nebo jiného parametru, kterým je 
vyjádřen emisní limit, nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu,  
  
b) žádná denní průměrná hodnota koncentrace nepřekročí 120 % hodnoty specifického emisního 
limitu a  
  
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota koncentrace nepřekročí 200 % hodnoty specifického 
emisního limitu.  
  
 (6) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje 
zjištěné v době uvádění stacionárního zdroje do provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při 
odstraňování poruchy, popřípadě havárie. Délka přípustné doby trvání těchto stavů musí být uvedena 
v provozním řádu. Za uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho odstavování z provozu se 
nepovažují zahajování a ukončování cyklů u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo 
šaržovitým způsobem výroby.  
  
 (7) Při posuzování plnění emisních limitů se za průměrné hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. 
a) až c), v odstavci 2 písm. a) až c), v odstavci 4 a odstavci 4, v odstavci 5 písm. a) až c) a v 
odstavcích 9 a 10 považují validované hodnoty podle § 8 odst. 1, které se získají z naměřených 
půlhodinových nebo desetiminutových výsledků odečtením následujícího procentního podílu hodnoty 
těchto výsledků: 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 rtuti, 40 
% u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U naměřených výsledků 
vyšších, než je hodnota emisního limitu, se odečte výše uvedený procentní podíl hodnoty specifického 
emisního limitu. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem 
hodnota denního emisního limitu.  
  
 (8) Při hodnocení dodržení emisního limitu se nepřihlíží k výpadkům kontinuálního měření, 
nepřekročí-li 5 % celkové provozní doby stacionárního zdroje v kalendářním roce. To neplatí pro 
stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad. 
  
  (9) K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu stanoveného pro spalovací 
stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z průměrných 
hodnot nepřekročí specifický emisní limit a příslušná procenta hodnoty specifického emisního 
limitu stanovené v povolení provozu, pokud jsou stanoveny způsobem, který současně 
zajišťuje splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) pro hodnoty specifických 
emisních limitů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Pro znečišťující látky, které nemají v 
příloze č. 2 k této vyhlášce specifický emisní limit stanoven, se pro vyhodnocení plnění 
emisních limitů použijí pouze úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami pro 
stanovená časová období uvedená v závěrech o nejlepších dostupných technikách. 
 
 (910) K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu stanoveného pro stacionární zdroj na 
základě závěrů o nejlepších dostupných technikách se namísto období uvedených v odstavci 5 použijí 
období uvedená v těchto závěrech o nejlepších dostupných technikách, za použití vztažných 
podmínek uvedených tamtéž, 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.  
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 (1011) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje 
zjištěné v době měření emisí, které je prováděno v souladu s povolením podle jiného právního 
předpisu6) za účelem získání informací o úrovni znečišťování pro stanovení podmínek provozu. 
Stanovená přípustná doba trvání tohoto stavu nesmí překročit 24 hodin za kalendářní rok.  
  

§ 10  
 

Způsob zjišťování tmavosti kouře  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice, která sestává ze 6 
čtvercových polí tvořených pravoúhlou sítí černých čar o tloušťce a hustotě sítě na bílém podkladě 
odpovídající následujícím stupňům tmavosti kouře:  
  
a) stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém podkladě s definovanou odrazivostí světla 80 %,  
  
b) stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém podkladě,  
  
c) stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém podkladě,  
  
d) stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém podkladě,  
  
e) stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém podkladě,  
  
f) stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na bílém podkladě.  
  
 (2) Stupeň 5 Ringelmannovy stupnice slouží pro ověření jejích optických vlastností. Černá 
barva použitá k tisku stupnice musí mít odrazivost světla 5 %.  
  
 (3) Pro platnost měření tmavosti kouře musí být dodrženy následující podmínky:  
  
a) směr kouřové vlečky vystupující z komína je přibližně v pravém úhlu na směr pozorování,  
  
b) pozadí kouřové vlečky tvoří rozptýlené světlo oblohy během dne; měření nelze provádět proti 
slunci, proti zástavbě nebo okolnímu terénu a  
  
c) Ringelmannovu stupnici drží pozorovatel ve volně natažené paži tak, že se síť jednotlivých polí slije 
do rozdílných stupňů šedé barvy.  
  
 (4) Při vyhodnocení měření tmavosti kouře se Ringelmannova stupnice porovná s kouřovou 
vlečkou v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. Při měření se provádí 
postupně 30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných půlminutových intervalech. Délka 
jednoho odečtu činí 5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře z 30 odečtů. Do 
vyhodnocení se nezohledňuje doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu v trvání 
nejdéle 30 minut, pokud není v povolení provozu stanoveno jinak.  
  

§ 11  
 

Vyhodnocení plnění přípustné tmavosti kouře  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 Přípustná tmavost kouře je považována za dodrženou, pokud průměrná tmavost kouře není 
tmavší než stupeň 2 Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy.  
  

§ 12  
 

Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem  
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(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí jednou za kalendářní rok jedním z těchto 
způsobů  
  
a) bilancí technologického procesu jako rozdíl mezi hmotností znečišťující látky do procesu vstupující 
a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami než emisí do vnějšího ovzduší (dále 
jen „hmotnostní bilance“),  
  
b) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním zdroji v 
požadovaném časovém úseku, nebo  
  
c) jako součin měrné výrobní emise stanovené jednorázovým autorizovaným měřením a příslušné 
vztažné veličiny, pokud je tak stanoveno v povolení provozu.  
  

 (2) U stacionárních zdrojů uvedených v části II přílohy č. 5 se hmotnostní bilance pro těkavé 
organické látky provádí podle části IV přílohy č. 5.  

  
ČÁST TŘETÍ  

 
SPALOVÁNÍ PALIV  

 
§ 13  

 
Obecná ustanovení ke spalování paliv  

 
 Tato část vyhlášky se vztahuje na spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou spalována paliva, 
s výjimkou  
  
a) stacionárních zdrojů, v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, pro sušení, pro vypalování nebo 
pro jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů,  
  
b) stacionárních zdrojů pro dodatečné spalování, určené k čištění odpadních plynů spalováním, 
nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací stacionární zdroje,  
  
c) stacionárních zdrojů pro regeneraci katalyzátorů katalytického štěpení,  
  
d) stacionárních zdrojů pro zpracování sulfanu na síru,  
  
e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,  
  
f) koksárenských baterií,  
  
g) stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, který není biomasou podle § 2 písm. a),  
  
h) ohřívačů větru vysokých pecí,  
  
i) plynových turbín a plynových motorů umístěných na těžebních plošinách,  
  
j) krematorií a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat,  
  
k) stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW včetně.  
  

§ 14  
 

Specifické emisní limity  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
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 (1) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací stacionární zdroje o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pro něž byla podána kompletní žádost o 
první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 7. lednem 
2013 a byly uvedeny do provozu nejpozději 7. ledna 2014, jsou uvedeny v tabulce 1 části I přílohy č. 2 
k této vyhlášce.  
  
 (2) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací stacionární zdroje o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pro něž byla podána kompletní žádost o 
první povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, 
jsou uvedeny v tabulce 2 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce. 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.  
  
 (3) Specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky pro spalovací stacionární zdroje o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW jsou stanoveny v 
části II přílohy č. 2 k této vyhlášce.  
  
 (4) Pro spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou současně nebo střídavě spalovány dva nebo 
více druhů paliv, se hodnoty specifických emisních limitů stanoví výpočtem uvedeným v části III 
přílohy č. 2 k této vyhlášce. Použití jiných druhů paliv při uvádění stacionárního zdroje do provozu 
nebo při stabilizaci hoření, definované v provozním řádu, se nepovažuje za spalování více druhů paliv.  

  

§ 15  
 

Technické podmínky provozu  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 (1) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona musí být plněn alespoň 
minimální poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího stacionárního zdroje v daném 
časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího stacionárního zdroje 
přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno (dále jen „stupeň odsíření“). Stupeň odsíření se 
považuje za splněný, pokud vyhodnocení provedených měření prokáže, že všechny průměrné 
hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly stanoveného stupně. Do hodnot 
rozhodných pro posouzení dodržení minimálního stupně odsíření se nezahrnují údaje zjištěné v době 
uvádění stacionárního zdroje do provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování 
poruchy nebo havárie.  
  
 (2) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první 
povolení provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 27. listopadem 
2002 nebo pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před tímto datem a byly 
uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, jsou stanoveny v tabulce 1 části IV přílohy č. 2 k 
této vyhlášce.  
  
 (3) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první 
povolení provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, mezi 27. listopadem 
2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, 
jsou stanoveny v tabulce 2 části IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.  
  
 (4) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první 
povolení provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, 7. ledna 2013 nebo 
později nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, jsou stanoveny v tabulce 3 části IV přílohy č. 
2 k této vyhlášce.  
  
 (5) Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo lze spalovat pouze ve 
spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 3 MW a vyšším, a to 
pouze v případě, že neobsahují halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku 
ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav. V místě, kde toto palivo vzniká ve formě 
vedlejšího produktu výroby, jej lze spalovat také ve spalovacím stacionárním zdroji o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 3 MW vybaveném automatickým dávkováním paliva a 
automatickým řízením spalovacího procesu.  
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 (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 dodržena doba uvádění do provozu 
a odstavování z provozu stanovená podle rozhodnutí Evropské komise vydaného podle článku 41 
písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.  

  

§ 16  
 

Způsob stanovení počtu provozních hodin  
 

(K § 6 odst. 9 zákona)  
 
 (1) U spalovacího stacionárního zdroje se provozní hodiny stanoví jako doba vyjádřená v 
hodinách, během níž je stacionární zdroj ve stabilizovaném provozu. Do této doby se nezapočítává 
doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu a doba jeho odstavování z provozu, které 
se stanoví v provozním řádu.  
  
 (2) U spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a 
vyšším se doba jejich uvádění do provozu a doba jejich odstavování z provozu stanovují postupem 
podle rozhodnutí Evropské komise vydaným podle článku 41 písm. a) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU.  
  

ČÁST ČTVRTÁ  
 

POŽADAVKY NA KVALITU PALIV  
 

§ 17  
 

Požadavky na kvalitu paliv a způsob prokazování jejich plnění  
 

(K § 16 odst. 8 odst. 10 zákona)  
 
 (1) Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č. 3 k této vyhlášce.  
  
 (2) Prokazování plnění požadavků na kvalitu paliva se provádí doklady o analýzách 
odebraných vzorků paliva provedených osobou akreditovanou vnitrostátním akreditačním orgánem 
pověřeným podle jiného právního předpisu2). Postupy pro odběr vzorků a provádění analýz musí být 
reprezentativní a průkazné a musí co nejpřesněji odrážet skutečnou kvalitu paliva. Tyto postupy se 
považují za splněné, je-li postupováno podle určených technických norem podle zákona o technických 
požadavcích na výrobky2).  
  

§ 18  
 

Ohlašování údajů o kvalitě paliv  
 

(K § 16 odst. 8 odst. 10 zákona)  
 
 (1) Ohlašování údajů o kvalitě paliv podle § 16 odst. 1 zákona se vztahuje na těžký topný olej, 
plynový olej a na pevná paliva určená pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 
do 0,3 MW včetně, pro která jsou stanoveny požadavky na kvalitu paliv v příloze č. 3 k této vyhlášce.  
  
 (2) Náležitosti hlášení o kvalitě paliv jsou stanoveny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.  
  

ČÁST PÁTÁ  
 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU  
 

§ 19  
 

Obecná ustanovení k tepelnému zpracování odpadu  
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 Tato část vyhlášky se vztahuje na stacionární zdroje, v nichž je tepelně zpracováván odpad, s 
výjimkou stacionárních zdrojů, v nichž je tepelně zpracováván pouze odpad spadající pod definici 
biomasy podle § 2 písm. a), radioaktivní odpad, těla uhynulých zvířat nebo odpad vznikající při 
průzkumu a těžbě ložisek ropy a zemního plynu z námořních zařízení a spalovaný na palubě těchto 
zařízení. Tato část vyhlášky se nevztahuje na tepelné zpracování odpadu prováděné výhradně za 
účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je 
množství zpracovaného odpadu menší než 50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného 
zpracování odpadu.  
  

§ 20  
 

Specifické emisní limity a technické podmínky provozu  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Specifické emisní limity pro spalovny odpadu a stavové a vztažné podmínky jsou 
stanoveny v bodu 1. části I přílohy č. 4 k této vyhlášce.  
  
 (2) Způsob stanovení specifických emisních limitů a stavových a vztažných podmínek pro 
tepelné zpracování odpadu ve stacionárním zdroji jiném než spalovna odpadu je stanoven v bodu 2. 
části II přílohy č. 4 k této vyhlášce.  
  
 (3) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4 odst. 6 zákona, které tepelně zpracovávají 
odpad společně s palivem, musí být namísto emisního limitu pro oxid siřičitý plněn alespoň stupeň 
odsíření stanovený v části IV přílohy č. 2. Požadované stupně odsíření se považují za splněné, pokud 
jsou splněny podmínky stanovené v § 15 odst. 1.  
  
 (4) Technické podmínky provozu pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad jsou 
stanoveny v části II přílohy č. 4 k této vyhlášce.  
  

ČÁST ŠESTÁ  
 

NAKLÁDÁNÍ S TĚKAVÝMI ORGANICKÝMI LÁTKAMI  
 

§ 21  
 

Obecná ustanovení k nakládání s těkavými organickými látkami  
 
 Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky dělí na  
  
a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro 
reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo 
H360F, nebo které musí být těmito větami označovány,  
  
b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 
nebo H351, nebo které musí být těmito větami označovány,  
  
c) těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b).  
  

§ 22  
 

Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu  
 

(K § 4 odst. 9 zákona)  
 
 (1) Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů, 
ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.  
  
 (2) Specifické emisní limity a technické podmínky provozu pro stacionární zdroje, ve kterých 
dochází k nakládání s benzinem, jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.  
  

§ 23  
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Požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek  

 
(K § 18 odst. 4 zákona)  

 
 (1) Seznam vybraných barev, laků a výrobků pro opravy nátěru vozidel podle § 18 zákona 
(dále jen „vybrané výrobky“) je uvedený v části I přílohy č. 7 k této vyhlášce.  
  
 (2) Limitní hodnoty obsahu organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, s 
výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním 
atmosférickém tlaku 101,3 kPa ve vybraných výrobcích (dále jen „těkavá organická látka ve vybraném 
výrobku“), jsou stanoveny v části II přílohy č. 7 k této vyhlášce.  
  
 (3) Analytické metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek ve vybraných 
výrobcích jsou uvedeny v části III přílohy č. 7 k této vyhlášce.  
  
 (4) Vybrané výrobky jsou opatřeny štítkem s označením  
  
a) kategorie a subkategorie vybraného výrobku podle části II přílohy č. 7,  
  
b) limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek ve vybraném výrobku v g/l podle části II přílohy 
č. 7 a  
  
c) maximálního obsahu těkavých organických látek ve vybraném výrobku ve stavu připraveném k 
použití v g/l.  
  
 (5) U vybraných výrobků, u nichž se před použitím přidávají organická rozpouštědla, se limitní 
hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v části II přílohy č. 7 vztahují na výrobek ve 
stavu, ve kterém je připraven k použití. Za část obsahu těkavých organických látek se u vybraných 
výrobků nepovažuje hmotnost těkavých organických látek, které během zasychání chemicky reagují 
za vzniku ochranného filmu nátěrové hmoty.  
  
 (6) Výrobky podle § 16 odst. 3 zákona jsou na štítku nebo v průvodní technické dokumentaci 
označeny  
  
a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických látek dle § 2 písm. m) zákona ve výrobku 
vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních procentech a  
  
b) v případě nátěrových hmot, adhesivních materiálů nebo tiskařských barev uvedených v příloze č. 5 
také údajem o obsahu látek ve výrobku, které po odpaření vody nebo těkavých organických látek 
ztuhnou (dále jen „netěkavé látky“) v hmotnostních nebo objemových procentech a o hustotě výrobku 
v g/cm3, pokud je předchozí údaj uveden v objemových procentech.  
  

 
ČÁST SEDMÁ  

 
OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE  

 
§ 24  

 
Specifické emisní limity a technické podmínky provozu  

 
(K § 4 odst. 9 zákona)  

 
 (1) Specifické emisní limity, stavové a vztažné podmínky a technické podmínky provozu 
stacionárních zdrojů neuvedených v částech třetí, páté a šesté (dále jen „ostatní stacionární zdroje“) 
jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.  
  
 (2) Způsob stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem je uveden v 
příloze č. 17 k této vyhlášce.  
  

ČÁST OSMÁ  
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OBECNÉ EMISNÍ LIMITY A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ 

 
OBECNÉ EMISNÍ LIMITY, OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ A ROZSAH ÚDAJŮ 

OHLAŠOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH 
POVINNOSTÍ 

 
§ 25  

 
Obecné emisní limity  

 
(K § 4 odst. 9 zákona)  

 
 Obecné emisní limity pro koncentrace znečišťujících látek při tlaku 101,325 kPa a teplotě 
273,15 K ve vlhkém plynu jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.  
  

§ 26  
 

Obsahové náležitosti dokumentů  

(K § 12 odst. 8 a § 17 odst. 7 zákona) 
 
Obsahové náležitosti dokumentů a rozsah údajů ohlašovaných prostřednictvím integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností 
 

(K § 12 odst. 8, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona)  
 
 (1) Náležitosti provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.  
  
 (2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.  
  
 (3) Náležitosti provozního řádu jsou stanoveny v příloze č. 12 k této vyhlášce.  
  
 (4) Náležitosti odborného posudku jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.  
  
 (5) Náležitosti protokolu o jednorázovém měření jsou stanoveny v příloze č. 14 k této 
vyhlášce.  
  
 (6) Náležitosti rozptylové studie jsou stanoveny v příloze č. 15 k této vyhlášce.  
  
 (7) Náležitosti dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 
zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou stanoveny v příloze č. 18 k 
této vyhlášce.  
 

(8) Údaje o spalovacím stacionárním zdroji na pevná paliva o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností, jsou stanoveny v části B) přílohy č. 18 k této vyhlášce. 
  

 
ČÁST DEVÁTÁ  

 
KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ  

 
§ 27  

 
Způsob uplatnění kompenzačních opatření  

 
(K § 12 odst. 8 zákona)  

 
 (1) Kompenzační opatření se uloží u stacionárního zdroje a pozemní komunikace uvedené v § 
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11 odst. 1 písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním došlo k nárůstu úrovně znečištění o více 
než 1 % imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok.  
  
 (2) Pro účely vyhodnocování kompenzačního opatření jsou v příloze č. 16 k této vyhlášce 
stanoveny koeficienty významnosti příspěvku zdroje ke znečištění ovzduší (dále jen „koeficient 
významnosti“), a to v závislosti na efektivní výšce zdroje.  
  
 (3) Kompenzační opatření je uplatněno dostatečným způsobem, pokud je snížení součinu 
změny množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti stacionárních 
nebo mobilních zdrojů, na nichž se realizuje kompenzační opatření, větší nebo rovno součinu změny 
množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za rok a koeficientu významnosti nově umisťovaného 
stacionárního zdroje nebo mobilních zdrojů na posuzované pozemní komunikaci.  
  
 (4) V případě uplatnění kompenzačního opatření formou izolační zeleně, čištění komunikací 
nebo jiných obdobných opatření se neuvažuje při hodnocení kompenzačního opatření podle odstavce 
3 o vypouštění znečišťujících látek do ovzduší, ale o odstraněném znečištění.  
  

 
ČÁST DESÁTÁ  

 
REFERENČNÍ FINANČNÍ LIMIT 

 
§ 27a  

(K § 17 odst. 7 zákona) 
 

Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně 
způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je 
stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve 
výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou. 

 
 

ČÁST DESÁTÁ JEDENÁCTÁ  
 

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ  
 

Přechodná ustanovení  
 

§ 28  
 
 (1) U stacionárních zdrojů, u nichž na základě § 3 nově vzniká nebo se zvyšuje četnost 
jednorázového měření emisí na měření jedenkrát ročně, se první měření provede nejpozději do 31. 
prosince 2013.  
  
 (2) U stacionárních zdrojů, u nichž bylo v roce 2012 provedeno jednorázové měření emisí 
podle dosavadní právní úpravy, se toto měření započítává do četnosti měření podle požadavků 
stanovených v této vyhlášce.  
  
 (3) U metod a postupů pro měření emisí uvedených pod body 11. a 12. v části II přílohy č. 1 je 
akreditace vyžadována od 1. září 2013.  
  
 (4) Údaje souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 se ohlašují poprvé za rok 2013. 
Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2012 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy, a to do 31. 
března 2013.  
  
 (5) Pro Lepolovy pece a dlouhé rotační pece může krajský úřad do 1. ledna 2016 povolit 
výjimku z plnění emisních limitů pro oxidy dusíku stanovených v příloze č. 4, pokud emisní limit 
stanovený v povolení provozu nepřekročí 800 mg.m-3.  
  
 (6) Těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a 
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toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, 
H360D nebo H360F, s výjimkou benzinu, mohou být do 31. května 2015 zároveň označeny větami 
označujícími specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61. Halogenované těkavé organické 
látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351, mohou být do 31. května 
2015 zároveň označeny větami označujícími specifickou rizikovost R40 nebo R68.  
  
 (7) zrušen  
  
 (8) Do 31. prosince 2015 se namísto § 9 odst. 1 při kontinuálním měření u spalovacích 
stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před nabytím 
účinnosti této vyhlášky, emisní limit považuje za splněný, jestliže jsou v průběhu kalendářního roku 
splněny tyto podmínky  
  
a) roční průměr denních průměrných hodnot je nižší než hodnota emisního limitu,  
  
b) 95 % všech půlhodinových průměrných hodnot je nižší než 120 % hodnoty emisního limitu,  
  
c) všechny půlhodinové průměrné hodnoty jsou nižší než dvojnásobek hodnoty emisního limitu a d) 
žádná z měsíčních průměrných hodnot nepřesáhne emisní limit a pro oxid siřičitý a tuhé znečišťující 
látky 97 % a pro oxidy dusíku 95 % všech 48hodinových průměrných hodnot nepřesáhne 110 % 
emisního limitu; 48hodinovou průměrnou hodnotou se rozumí aritmetický průměr dvou platných po 
sobě jdoucích denních průměrných hodnot; pro výpočet 48hodinové průměrné hodnoty se použijí 
denní průměrné hodnoty počínaje 1. lednem a konče 31. prosincem kalendářního roku, přičemž pro 
výpočet 48hodinové průměrné hodnoty může být každý ze dnů v roce použit pouze jednou; 
osamocené denní průměry v průběhu roku se pro výpočet 48hodinové průměrné hodnoty nesčítají.  
  

§ 29  
 
 (1) Specifické emisní limity stanovené v § 14 odst. 1 se uplatní od 1. ledna 2016. Do 31. 
prosince 2015 platí pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu, nebo 
obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 27. listopadem 2002 nebo pro něž byla 
podána kompletní žádost o první povolení provozu před tímto datem a byly uvedeny do provozu 
nejpozději 27. listopadu 2003, specifické emisní limity stanovené v tabulce 3 části I přílohy č. 2 a pro 
spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu nebo obdobné povolení 
podle dřívějších právních předpisů mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do 
provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, specifické emisní limity stanovené v tabulce 4 
části I přílohy č. 2.  
  
 (2) Minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 1 části IV přílohy č. 2 se pro spalovací 
stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle 
dřívějších právních předpisů, před 27. listopadem 2002 nebo pro něž byla podána kompletní žádost o 
první povolení provozu před tímto datem a byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, se 
uplatní od 1. ledna 2016. Do 31. prosince 2015 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje minimální 
stupně odsíření stanovené v tabulce 4 části IV přílohy č. 2.  
  
 (3) Minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 2 části IV přílohy č. 2 se pro spalovací 
stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle 
dřívějších právních předpisů mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do 
provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, uplatní od 1. ledna 2016. Do 31. prosince 2015 
platí pro tyto spalovací stacionární zdroje minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 5 části IV 
přílohy č. 2.  
  
 (4) Specifické emisní limity uvedené v tabulkách 2.1.2, 2.2.2 a 2.3.2 části II přílohy č. 2 se u 
spalovacích stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva uplatní od 1. ledna 2020. Do 31. prosince 
2019 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje emisní limity uvedené v tabulkách 1.1.2, 1.2.2 a 1.3.2 
části II přílohy č. 2.  
  

 
ČÁST JEDENÁCTÁ DVANÁCTÁ 

ÚČINNOST 
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§ 30  
 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.  
 

Ministr: 
 

Mgr. Chalupa v. r.  
… 
 
 

Příloha č. 3  
 

POŽADAVKY NA KVALITU PALIV A HLÁŠENÍ O KVALITĚ PALIVA  
 

Část I  
 

Požadavky na kvalitu paliv  
 

Stanovené limitní hodnoty obsahu prvků a jejich sloučenin jsou vztaženy k hmotnosti daného 
prvku. 

 
 
1. Požadavky na kvalitu pevných paliv  
  
1.1. Požadavky na kvalitu uhlí a výlisky z uhlí pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu do 5 MW včetně  

Kvalitativní ukazatel Jednotka 

Limitní hodnoty dle celkového jmenovitého tepelného 
příkonu určeného spalovacího stacionárního zdroje 

≤ 0,3 MW > 0,3-5 MW 

Voda % hm. < 33 < 35 

Kvalitativní ukazatel v bezvodém stavu 

Výhřevnost MJ·kg-1 > 15 > 15 

Obsah popela % hm. < 13 < 20 

Měrná sirnatost1) g·MJ-1 
< 0,65 

< 0,52) 

< 0,75 

< 0,52) 

Podsítná frakce3) % ≤ 20 - 

Obsah prachu4) % ≤10 - 

 
Vysvětlivky: 
 
1) Měrnou sirnatostí se rozumí celkový obsah síry v původním stavu, vztažený k výhřevnosti spalovaného paliva 
v původním stavu, vyjádřený v g.MJ-1  
2) Vztahuje se pouze na výlisky z uhlí.  
3) Podíl zrna, který při třídicí zkoušce proséváním dle určených technických norem propadne sítem s otvory o 
rozměru rovném spodní hranici velikosti zrna, specifický pro danou sortu paliva, vyjádřený v hmotnostních 
procentech z navážky vzorku.  
4) Podíl frakce s velikostí zrn 0 - 10 mm v podsítné frakci, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky 
vzorku.  
  
  
1.2. Požadavky na kvalitu výlisků z biomasy podle § 2 písm. a) pro spalovací stacionární zdroje o 
celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně  

Kvalitativní ukazatel Jednotka 
Limitní hodnoty dle celkového jmenovitého příkonu 

určeného spalovacího stacionárního zdroje 
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≤ 0,3 MW > 0,3-5 MW 

Voda % hm. < 15 < 20 

Kvalitativní ukazatel v bezvodém stavu 

Výhřevnost MJ·kg-1 > 15 > 13 

Obsah popela % hm. < 10 < 25 

Obsah chlóru a jeho sloučenin  mg·kg-1 < 10 000 < 10 000 

Obsah arsenu a jeho sloučenin mg·kg-1 < 5 < 10 

Obsah kadmia a jeho 
sloučenin mg·kg-1 < 1,05 < 1,5 

Obsah rtuti a jejích sloučenin mg·kg-1 < 0,05 < 0,05 

Obsah olova a jeho sloučenin mg·kg-1 < 10 < 10 

 
 
  
2. Požadavky na kvalitu kapalných paliv  

Kvalitativní ukazatel Jednotka Limitní hodnoty 

Voda % hm. < 21) 

Kvalitativní ukazatel v bezvodém stavu 

Výhřevnost MJ·kg-1 > 321) 

Obsah síry a jejích sloučenin  % hm. < 0,12) 

Obsah chlóru a jeho sloučenin  mg·kg-1 < 300 

Obsah arsenu a jeho sloučenin mg·kg-1 < 10 

Obsah kadmia a jeho sloučenin mg·kg-1 < 0,3 

Obsah rtuti a jejích sloučenin mg·kg-1 < 0,05 

Obsah olova a jeho sloučenin mg·kg-1 < 25 

Obsah polychlorovaných bifenylů a jejich 
sloučenin mg·kg-1 < 5 

Vysvětlivky: 
 
1) Vztahuje se pouze na paliva pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 
MW.  
2) Nevztahuje se na těžký topný olej, u nějž nesmí maximální obsah síry a jejích sloučenin překročit 1 % hm. 

Tento požadavek se nevztahuje na těžký topný olej spalovaný   

a) ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším,  

b) v rafineriích, pokud měsíční průměr emisí oxidu siřičitého ze všech spalovacích stacionárních zdrojů v 
rafinerii s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů spadajících pod písmeno a), bez ohledu na druh paliva 
nebo kombinace používaných paliv, nepřekročí 1700 mg/m3 a tato podmínka je stanovena v povolení provozu  

c) v ostatních stacionárních zdrojích, pokud emisní limit pro oxid siřičitý stanovený pro ně v povolení provozu 
nepřekročí 1700 mg.m-3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemová, vztaženo na suchý plyn.  

  
3. Požadavky na kvalitu plynných paliv pro stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu do 5 MW včetně s výjimkou zemního a degazačního plynu  
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Kvalitativní ukazatel v bezvodém stavu Jednotka Limitní hodnoty 

Obsah síry a jejích sloučenin  mg·m-3 < 1 0001) 

Obsah chlóru a jeho sloučenin  mg·m-3 < 50 

  
Vysvětlivky: 
1) Vyjádřeno jako čtvrtletní průměr z minimálně 3 v čase rovnoměrně odebraných vzorků.  

 
 
  

 
Příloha č. 4  

 
 

PODMÍNKY PROVOZU PRO STACIONÁRNÍ ZDROJE TEPELNĚ ZPRACOVÁVAJÍCÍ ODPAD  
 

Část I  
 

Specifické emisní limity  
 
1. Specifické emisní limity pro spalovny odpadu  
  
 Emisní limity pro spalovny odpadu jsou vztaženy k celkové jmenovité kapacitě a na normální 
stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 11 %. Pro spalování 
odpadních olejů jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním plynu 3 %. V 
případě jednorázového měření emisí látek uvedených v tabulce 1.1. se za emisní limit považují 
hodnoty denních průměrů.  
  
1.1. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně kontinuálním měřením  

Znečišťující 
látka 

Emisní limit1) [mg.m-3] 

Denní průměr Půlhodinové průměry 10 minutový 
průměr 

97 % 100 % 95 % 

TZL 10 10 30  

NOx 4002) 200 200 400  

SO2 50 50 200  

TOC 10 10 20  

HCl 10 10 60  

HF 1 2 4  

CO 50  1003) 1503) 

  
Vysvětlivky: 
1) V případě poruchy nesmí být za žádných okolností překročeny specifické emisní limity pro celkový organický 
uhlík a oxid uhelnatý stanovené podle této tabulky a koncentrace tuhých znečišťujících látek 150 mg.m-3, 
vyjádřené jako průměrné půlhodinové hodnoty.  

2) Vztahuje se pouze na stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad o celkové jmenovité kapacitě nižší než 6 
t.h-1, povolené pro tepelné zpracování odpadu před 28. listopadem prosincem 2002 a uvedené do provozu 
nejpozději 28. prosince 2003 nebo pokud provozovatel podal úplnou žádost o povolení před 28. prosincem 2002 
za podmínky že stacionární zdroj byl uveden do provozu nejpozději 28. prosince 2004. Na tyto stacionární zdroje 
se nevztahuje povinnost plnit půlhodinové průměry koncentrací NOx.  

3) Pro spalovny odpadu s fluidním ložem může příslušný orgán povolit výjimky z emisních limitů pro CO, pokud v 
povolení provozu současně stanoví emisní limit vyjádřený jako průměrná hodinová hodnota nejvýše 100 mg.m-3.  
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1.2. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením  
Znečišťující látky Emisní limit 

Cd+Tl a jejich sloučeniny 0,05 mg.m-3 

Hg a její sloučeniny 0,05 mg.m-3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny 0,5 mg.m-3 

PCDD/F 0,1 ng TEQ.m-3 

 
  
2. Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s 
palivem, jiné než spalovny odpadu  
  
2.1. Specifické emisní limity pro cementářské pece tepelně zpracovávající odpad společně s 
palivem  
  
Emisní limity se vztahují na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 10 % a 
představují v případě kontinuálního měření průměrnou denní hodnotu. Dále jsou uplatněny emisní 
limity pro těžké kovy a PCDD/F jako v bodu 1.2 části I této přílohy.  
 

Znečišťující látka Emisní limit [mg.m-3] 

TZL 30 

NOx 500  

SO2 501),2) 

TOC 101) 

HCl 10 

HF 1 

Vysvětlivky:  
1) V případě, že emise oxidu siřičitého nebo celkového organického uhlíku nevznikají tepelným zpracováním 
odpadu, může krajský úřad udělit výjimky z emisních limitů stanovených pro tyto znečišťující látky.  

2) Při stanovení emisního limitu pro oxid siřičitý vychází krajský úřad z emisního limitu uvedeného v bodě 4.1.2 
přílohy č. 8 k této vyhlášce.  

 
2.2. Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s 
palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece  
  
Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje jsou vztaženy k celkovému jmenovitému 
tepelnému příkonu a na normální stavové podmínky, suchý plyn, pro pevná paliva jsou vztaženy k 
vypočtenému referenčnímu obsahu kyslíku.  
  
Emisní limity stanovené jako denní průměry pro TZL, NOx, SO2, TOC, HCl a HF pro tepelné 
zpracování odpadu společně s palivem se vypočtou podle následujícího vzorce:  
  

(Vodpad x Codpad) + (Vproc x Cproc) 

---------------------------------------   = C 

Vodpad + Vproc 
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Vodpad : Objem odpadního plynu vzniklého tepelným zpracováním pouze odpadu, stanovený 
podle odpadu s nejnižší výhřevností specifikovaného v povolení a přepočtený na 
příslušné podmínky stanovené v této vyhlášce. 

Jestliže je teplo uvolňované při tepelném zpracování nebezpečného odpadu nižší 
než 10 % celkového tepla uvolňovaného v tomto zařízení, vypočte se hodnota Vodpad 
z (teoretického) množství odpadu, jehož spálením by se dosáhlo 10 % uvolněného 
tepla při stanovené hodnotě celkového uvolňovaného tepla. 

Codpad : Emisní limity stanovené v bodě 1 této přílohy. 

Vproc : Objem odpadního plynu vznikajícího ve stacionárním zdroji spalováním povolených 
paliv, stanovený na základě referenčního obsahu kyslíku, na který musí být emise 
přepočteny v souladu s touto vyhláškou. Pokud pro daný druh stacionárního zdroje 
není referenční obsah kyslíku stanoven, použije se skutečný obsah kyslíku 
v odpadním plynu nezředěný přídavkem vzduchu, který je pro vlastní proces 
nadbytečný.  

Cproc : Emisní limity stanovené v této části, nebo pokud tyto hodnoty neexistují, emisní 
limity stanovené touto vyhláškou pro spalování paliv, případně stanovených 
v povolení provozu. Jestliže pro některé průmyslové činnosti tyto emisní limity 
nejsou stanoveny, použijí se skutečné hmotnostní koncentrace. 

C : Emisní limity při referenčním obsahu kyslíku stanoveném v  této příloze, nebo 
pokud takové hodnoty neexistují, emisní limity, kterými se nahradí emisní limity 
stanovené ve specifických přílohách této vyhlášky. Celkový obsah kyslíku, kterým se 
nahradí obsah kyslíku pro přepočtení, se vypočte na základě výše uvedeného 
obsahu kyslíku s respektováním parciálních objemů. 

  
  
U spalovacích stacionárních zdrojů se dále uplatní emisní limity pro těžké kovy a PCDD/F jako v bodu 
1.2. části I této přílohy, vztažené na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah 
kyslíku 6 % v případě spalování pevných paliv a 3 % v případě spalování kapalných paliv.  
  
2.2.1. Hodnoty Cproc, vyjádřené jako denní průměrné hodnoty, pro spalovací stacionární zdroje 
s výjimkou plynových turbín a plynových motorů platné do 31. prosince 2015  
  
Druh paliva Emisní limity [mg.m-3] 

< 50 MW 50-100 MW > 100-300 MW > 300 MW 
SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL 

Pevné palivo 
obecně 

- - 50 850 400 50 200 200 30 200 200 30 

Biomasa 
podle § 2 
písm. a) 

- - 50 200 350 50 200 300 30 200 200 30 

Kapalné 
palivo 

- - 50 850 400 50 400-2
001) 

200 30 200 200 30 

  
 Vysvětlivky:  
1) Hodnota Cproc je stanovena v tomto rozmezí lineárním poklesem tak, že se rovná 500 - P, kdy P je celkový 
jmenovitý tepelný příkon spalovacích stacionárních zdrojů v MW.  
  
Hodnota Cproc pro HCl je stanovena v případě spalovacích stacionárních zdrojů ve výši 50 mg.m-3.  
  
Hodnoty Cproc jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 6 
% v případě spalování pevných paliv a 3 % v případě spalování kapalných paliv.  
  
2.2.2. Hodnoty Cproc pro spalovací stacionární zdroje s výjimkou plynových turbín a plynových 
motorů platné od 1. ledna 2016  
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 Hodnoty Cproc jsou vztaženy na normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah 
kyslíku 6 % v případě spalování pevných paliv a 3 % v případě spalování kapalných paliv.  
  
 Hodnota Cproc pro HCl je stanovena v případě spalovacích stacionárních zdrojů ve výši 50 
mg.m-3.  
  
2.2.2.1. Hodnoty Cproc, vyjádřené jako denní průměrné hodnoty, pro spalovací stacionární 
zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před 7. lednem 2013 a 
byly uvedeny do provozu nejpozději 7. ledna 2014  
  
Druh paliva Hodnoty Cproc [mg.m-3] 

< 50 MW 50-100 MW > 100-300 MW > 300 MW 
SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL 

Pevné palivo 
obecně 

- - 50 400 300 
4001) 

30 200 200 25 200 200 20 

Rašelina - - 50 300 400 30 200 200 20 200 200 20 

Biomasa 
podle § 2 
písm. a) 

- - 50 200 300 30 200 250 20 200 200 20 

Kapalné 
palivo 

- - 50 350 400 30 250 200 25 200 150 20 

  
Vysvětlivka: 1) Platí pro práškové hnědé uhlí  
  
2.2.2.2. Hodnoty Cproc pro spalovací stacionární zdroje, pro něž byla podána kompletní žádost o 
první povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo byly uvedeny do provozu po 7. lednu 
2014  
  
Druh paliva Hodnoty Cproc [mg.m-3] 

< 50 MW 50-100 MW > 100-300 MW > 300 MW 
SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL 

Pevné palivo 
obecně 

- - 50 400 300 20 200 200 20 150 
2001) 

150 
2002) 

10 

Rašelina - - 50 300 250 20 300 
2503) 

200 20 150 
2003) 

150 20 

Biomasa 
podle § 2 
písm. a) 

- - 50 200 250 20 200 200 20 150 150 20 

Kapalné 
palivo 

- - 50 350 300 20 200 150 20 150 100 10 

 
Vysvětlivky: 
1) Platí pro cirkulační nebo tlakové spalování ve fluidním loži  
2) Platí pro spalování práškového hnědého uhlí  
3) Platí pro spalování ve fluidním loži  
  
2.3. Specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad jiné než 
spalovny odpadu, cementářské pece a spalovací stacionární zdroje  
  
Na tyto stacionární zdroje se vztahují emisní limity pro PCDD/F, rtuť, kadmium a thalium uvedené v 
části I. 1.2 vyjádřené jako průměrná hodnota bez přepočtu na referenční obsah kyslíku.  
  

 
Část II  

 
Technické podmínky provozu  

 
(1) V zásobníku odpadu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících komunální odpad je trvale 
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udržován podtlak a odsávaný vzduch přiváděn do ohniště. Pokud neprobíhá spalování, vzduch 
odsávaný ze zásobníku odpadu se odvádí do výduchu schváleného v rámci povolení provozu.  
  
(2) Stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad se konstruují a provozují způsobem, který 
zaručuje, že  
  
a) u spalovny odpadu je zajištěna dostatečná doba setrvání tepelně zpracovávaného odpadu v 
prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování, za účelem dokonalého vyhoření nebo tepelného 
rozkladu tak, aby struska a popel obsahovaly méně než 3 % celkového organického uhlíku, nebo aby 
ztráta žíháním byla menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu,  
  
b) odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve všech 
místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně příznivých podmínek, na teplotu nejméně 
850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny nebo v jiném reprezentativním 
místě spalovací komory schváleném v rámci povolení provozu; pokud se spaluje nebezpečný odpad s 
obsahem organických sloučenin chloru vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota 
dosáhnout nejméně 1100°C po dobu nejméně dvou sekund,  
  
c) ve spalovně odpadu se automaticky zapne nejméně jeden pomocný hořák v každé spalovací 
komoře, který nesmí spalovat palivo, jehož spálením by vznikly vyšší emise než ze spalování 
plynového oleje, zkapalněného plynu nebo zemního plynu, v těchto případech:  
1. během uvádění stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad do provozu a jeho 
odstavování s cílem zajistit, že stanovená teplota bude v prostoru, v němž dochází k tepelnému 
zpracování odpadu, udržena po celou tuto dobu, dokud je v prostoru, kde dochází k tepelnému 
zpracování odpadu, nějaký nespálený odpad,  
2. pokud teplota odpadního plynu po posledním vstřiku spalovacího vzduchu poklesne pod 
stanovenou teplotu 850°C nebo 1100°C podle tepelně zpracovávaného odpadu nebo,  
3. pokud kontinuální měření emisí prokáže překročení některého ze specifických emisních limitů podle 
bodu 1.1 části I této přílohy;  
  
d) při uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování, v případě poklesu teploty pod 
stanovenou minimální mez podle písm. b) nebo v případě překročení některého ze specifických 
emisních limitů bude automaticky zabráněno přívodu odpadu do prostoru, kde dochází k tepelnému 
zpracování odpadu přímou oxidací.  
  
(3) Na žádost provozovatele a za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené touto 
vyhláškou a specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý, lze v povolení 
provozu uvést provozní podmínky pro určité kategorie a druhy odpadu a určité technologické postupy 
odlišně od podmínek stanovených v bodu 2 písm. a) až d), pokud tyto změny nepovedou k produkci 
většího množství pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v pevných zbytcích než 
při dodržení podmínek podle bodu 1 a pokud bude v povolení stanoveno kontinuální měření těchto 
parametrů. Na žádost provozovatele a za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky 
stanovené touto vyhláškou, lze v povolení provozu uvést provozní podmínky pro určité 
kategorie a druhy odpadu a pro určité tepelné procesy odlišně od podmínek stanovených v 
odstavci 2 písm. a) až c) a minimálních teplot uvedených v odstavci 2 písm. d), pokud budou 
dodrženy specifické emisní limity pro celkový organický uhlík a oxid uhelnatý stanovené 
v bodu 1 části I této přílohy a pokud to v případě spaloven odpadu nepovede k produkci 
většího množství pevných zbytků nebo k vyššímu obsahu organických látek v pevných 
zbytcích než při dodržení podmínek podle odstavce 2 písm. a) až c).  
  
(4) Odpady ze zdravotnické a veterinární péče, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky, se dávkují přímo bez toho, aby byly nejdříve smíšeny s jinými druhy odpadu nebo s nimi 
bylo jinak manipulováno.  
  
(5) Nejméně jednou při prvním uvádění stacionárního zdroje, v němž je povoleno tepelné zpracování 
odpadu, do provozu a za předpokládaných nejméně příznivých provozních podmínek se ověří doba 
setrvání odpadního plynu při stanovené nejnižší teplotě za posledním přívodem spalovacího vzduchu 
podle bodu 2. Současně se zjišťuje obsah kyslíku v odpadním plynu.  
  
(6) Aniž je dotčeno ustanovení bodu 2 písm. d), nesmí být doba trvání provozu stacionárních zdrojů 
tepelně zpracovávajících odpad při překročení specifických emisních limitů delší než 4 hodiny 
nepřetržitě a současně celková doba trvání provozu při překročení specifických emisích limitů v 
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jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin. To platí pro všechny stacionární zdroje, jejichž 
odpadní plyny jsou svedeny do stejné technologie ke snižování emisí.  
  

 
Příloha č. 8  

 
PODMÍNKY PROVOZU PRO OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE  

 
… 

  
Část II  

 
Specifické emisní limity a technické podmínky provozu  

 
… 
 
 
2.4. Úprava uhlí a výroba plynů a olejů  
2.4.1. Zplyňování nebo zkapalňování uhlí, výroba nebo rafinace plynů, minerálních olejů nebo 
pyrolýzních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) nebo syntézních 
plynů (kód 3.6. přílohy č. 2 k zákonu)Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a 
minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních 
plynů  
 

Emisní limity [mg/m3] 1) 
Vztažné 

podmínky TZL SO2 NOx CO sulfan amoniak 

150 
502) 2500 500 800 10 50 A 

Vysvětlivky: 1) Platí pro zplyňování a zkapalňování uhlí. 
  2) Platí od 1. ledna 2020. 
 

 
3. VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ  
 
3.1. Pražení nebo slinování kovové rudy, včetně sirníkové rudy 
 
3.1.1. Příprava vsázky (kód 4.1.1. přílohy č. 2 k zákonu) 

Emisní limit [mg/m3] 
Vztažné podmínky 

TZL 

50 
 

C 
A1) 

Vysvětlivka: 1) Platí od 1. ledna 2020. 

 

3.1.2. Spékací pásy aglomerace (kód 4.1.2. přílohy č. 2 k zákonu) 

Emisní limity [mg/m3] 

Vztažné podmínky 

TZL SO2 NOx 

plynné 
sloučeniny 

rtuti 
PCDD/F 
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40 500 500 0,05 0,4 ng-I-TEQ/Nm3 A 

 

3.1.3. Manipulace se spečencem jako chlazení, drcení, mletí, třídění Manipulace se spečencem 
nebo jeho zpracování (chlazení, drcení, mletí, třídění) (kód 4.1.3. přílohy č. 2 k zákonu) 

Emisní limit [mg/m3] 
Vztažné podmínky 

TZL 
30 A 

 
 
 ….. 
 
 
3.8.5. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 
menší než 1 tuna pokovené oceli za hodinu nebo nižší (kód 4.15. dle přílohy č. 2 zákona) 
 
3.8.5. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů s celkovou projektovanou kapacitou 1 
tuna pokovené oceli za hodinu nebo nižší (kód 4.15. dle přílohy č. 2 zákona) 
  
 ….. 
 
 
4.2. Výroba skla, včetně skleněných vláken 

Emisní limity [mg/m3] O2R 
[%] 

Vztažné 
podmínky TZL SO2 NOx CO jiné 

4.2.1. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro 
bižuterní zpracování o celkové projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok (kód 5.3. dle přílohy 
č. 2 zákona) 

 

1001) 

   502), 20) 

5003) 

     
16004),20) 

 

20005) 

10006) 

  12007), 8) 
8009) 

510)  

211) 

1021) 

5012) 

3013) 

814) 

136),15) 

1515), 22) 
A 

4.2.2. Výroby skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro 
bižuterní zpracování o celkové projektované kapacitě tavení nižší než 150 t/rok včetně (kód 5.3. dle 
přílohy č. 2 zákona) 

1001) 

502) 
   5003) 

     16004) 2000 - - 1315) A 

4.2.3. Výroba kompozitních skleněných vláken s použitím organických pojiv (kód 5.4. dle přílohy č. 
2 zákona) 

5016) 

7517) 
   8003) 

 16004) 2000 - 5018) - C 

4.2.4. Zpracování a zušlechťování skla (leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo 
střepů, výroba bižuterie a jiné) o celkové projektované kapacitě vyšší než 5 t zpracované skleněné 
suroviny ročně (kód 5.5. dle přílohy č. 2 zákona) 

10019) - 50019) 80019) -  - A 

Vysvětlivky: 
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1) Platí při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h. 
2) Platí při hmotnostním toku vyšším a rovném 2,5 kg/h. 
3) Platí při spalování zemního plynu. 
4) Platí pro ostatní paliva. 
5) Platí pro regenerační kontinuální tavicí agregáty. 
6) Platí pro diskontinuální tavicí agregáty. 
7) Platí pro rekuperační kontinuální tavicí agregáty. 
8) Při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek 

uvedených hodnot. 
9) Platí při hmotnostním toku rovném nebo větším než 5 kg/h. 
10) Platí pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď (při hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo 

větším než 0,05kg/h). 
11) Platí pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen (při hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo 

větším než 0,01 kg/h) kromě výroby barevného selenového skla v odvětví plochého skla. 
12) Platí pro HF (při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h). 
13) Platí pro HCl (při hmotnostním toku rovném nebo větším než 0,05 kg/h). 
14) Platí pro kontinuální tavicí agregáty. 
15) Přepočet na O2R se neprovádí u diskontinuálních agregátů v době, kdy u nich nedochází ke spalovacímu 

procesu, a neprovádí se vždy při kyslíkovém tavení, a u pecí s elektrickým otopem. Dále pak se přepočet na 
O2R neprovádí pro ty znečišťující látky, jejichž koncentrace je snižována instalovaným odlučovačem, 
u kterého je pro chlazení použito mísení spalin se vzduchem. 

16) V odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL. 
17) V odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení vláken s organickými pojivy. 
18) Platí pro VOC. 
19) Platí pro tavení z polotovarů nebo střepů, při kterém je zdrojem tepla spalování paliv. Emisní limit na tuhé 

znečišťující látky platí pouze tehdy, je-li spalováno jiné palivo než zemní plyn. 
20) Platí pro zdroje, které mají termíny generálních oprav uvedeny v rozhodnutích podle jiného právního 

předpisu3), platí pro provedení generálních oprav. 
21) Platí pro selen při výrobě barevného selenového skla v odvětví plochého skla. 
22) Platí pro pece na tavení frity.  
 
 ……. 
 
  
4.4. Výroba keramických výrobků 
 
4.4.1. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných 
tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu o projektovaném výkonu vyšším celkové 
projektované kapacitě větší než 75 t/den (kód 5.10. dle přílohy č. 2 zákona) 

Emisní limity [mg/m3] 
Vztažné podmínky 

TZL SO2 NOx CO TOC 

150 
751) 

 2500 
15001) 500 800 50 

B 
A1) 

Vysvětlivka:  1) Platí od 1. ledna 2020. 
   
   
... 
  
 

Příloha č. 10  
 

NÁLEŽITOSTI PROVOZNÍ EVIDENCE  
 
1.1. Identifikace provozovatele a provozovny  
Stálé údaje  
  
Údaje o provozovateli  
  
Identifikační číslo provozovatele (IČ), bylo-li přiděleno, obchodní firma, sídlo a statutární zástupce 
nebo jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu.  
  
Údaje o provozovně  
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Identifikační číslo provozovny (IČP), bylo-li přiděleno, název, počet stacionárních zdrojů v provozovně, 
adresa provozovny*), kód územně technické jednotky*), odpovědná osoba, aktuální znění povolení 
provozu.  
  
1.2. Údaje o stacionárním zdroji  
 
Stálé údaje  
  
Pořadové (příp. také evidenční) číslo každého stacionárního zdroje v rámci provozovny, název 
stacionárního zdroje dle provozního řádu nebo povolení k provozu nebo technické dokumentace, typ 
stacionárního zdroje, zařazení stacionárního zdroje podle zákona, výrobce, datum uvedení do 
provozu, směnnost, denní, týdenní a roční rytmus, jmenovitý tepelný výkon a příkon, projektovaná 
kapacita spalovny odpadu nebo výroby, tepelná účinnost spalovacího stacionárního zdroje podle 
výrobce, druh topeniště, instalovaný elektrický výkon, druh výrobku, měrná jednotka množství 
výrobku, pořadová příp. evidenční čísla technologií ke snižování emisí a komínů nebo výduchů do 
nichž je stacionární zdroj zaústěn.  
 
Proměnné údaje  
  
Provozní hodiny (rok, měsíc, den), využití kapacity v %, množství vyrobené elektrické energie a 
množství vyrobeného tepla, včetně podílu množství tepla dodaného do veřejné sítě dálkového 
vytápění ve formě páry či horké vody, množství výrobku, adresy lokalit, pokud by se jednalo o zdroj, u 
nějž byla kalendářním roce provozována činnost na několika místech. U stacionárních zdrojů 
tepelně zpracovávajících odpad, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky 
podle odstavce 3 části II přílohy č. 4, dosahované teploty a doby setrvání. 
 
1.3. Údaje o palivech, surovinách nebo odpadech  
 
Proměnné údaje  
  
Druh a spotřeba paliv, suroviny, tepelně zpracovávaného odpadu (den**) ***), měsíc***) rok), výhřevnost 
paliva, hmotnostní toky jednotlivých druhů nebezpečných odpadů, jejich spalné teplo a obsah 
znečišťujících látek v nebezpečných odpadech (zejména polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu, 
chloridů, fluoridů, síry a těžkých kovů), doklady o výsledcích analýz provedených podle § 17 odst. 2. U 
spaloven odpadu, u nichž byly v povolení provozu stanoveny odlišné podmínky podle 
odstavce 3 části II přílohy č. 4, hodnoty parametrů uvedených v odstavci 2 písm. a) části II 
přílohy č. 4.   
 
1.4. Údaje o technologiích ke snižování emisí  
 
Stálé údaje  
  
Evidenční čísla a druh a počet technologií ke snižování emisí, výrobce, datum uvedení do provozu, 
odlučované znečišťující látky, garantovaná účinnost technologie ke snižování emisí případně účinnost 
odpovídající garantované výstupní koncentraci.  
 
Proměnné údaje  
  
Provozní doba (pokud je odlišná od provozních hodin stacionárního zdroje), provozní účinnost, údaje 
o špatném fungování a o poruchách, objemový tok odpadního plynu, provozní parametr stanovený v 
provozním řádu dokladující plnění emisního limitu.  
 
1.5. Údaje o komínech a výduších  
 
Stálé údaje  
  
Pořadové, případně také evidenční číslo komínu nebo jiného výduchu, výška komínu od paty komínu, 
výška výduchu, převýšení ústí komínu nebo jiného výduchu nad okolním terénem, průřez v koruně 
komínu, zeměpisné souřadnice paty komínu nebo výduchu*), materiál a tepelně-izolační vlastnosti 
komínu, vypouštěné znečišťující látky.  
 
Proměnné údaje  
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Průměrná teplota a rychlost plynů protékajících komínem nebo výduchem z technologie ke snižování 
emisí v místě měření emisí, v případě vypouštění emisí chladicí věží obsah vodní páry v odpadním 
plynu v %, časový režim vypouštění emisí z komína, výduchu nebo výpusti a provozní hodiny komína 
(výduchu nebo výpusti, pokud jsou odlišné od provozních hodin stacionárního zdroje).  
 
1.6. Údaje o emisích  
 
Stálé údaje  
  
Seznam znečišťujících látek, které má stacionární zdroj povinnost zjišťovat, na které látky se vztahuje 
jednorázové a na které kontinuální měření emisí a na které povinnost zjišťovat úroveň 
znečišťování výpočtem.  
 
Proměnné údaje  
  
Naměřená koncentrace znečišťující látky při referenčních podmínkách, hmotnostní tok znečišťující 
látky, vypočtená nebo odvozená měrná výrobní emise, emisní faktor použitý pro výpočet množství 
emisí, datum jednorázového měření emisí, datum ověření správnosti údajů kontinuálního měření, 
datum kalibrace systému kontinuálního měření, záznamy o překročení emisních limitů a přijatých 
opatřeních, roční hmotnostní bilance těkavých organických látek u stacionárních zdrojů, ve kterých 
dochází k používání organických rozpouštědel, s výjimkou činnosti nanášení práškových plastů 
uvedené v části II bodu 4.4. přílohy č. 5, emisní faktory použité pro výpočet. 
  
Jednotlivé údaje provozní evidence lze vést i samostatně v rámci provozní dokumentace, jako jsou 
např. operační listy, provozní deníky, záznamy v řídicím systému apod. Za součást provozní evidence 
jsou považovány protokoly z jednorázových měření emisí, protokoly z vyhodnocení a ověření 
kontinuálních měření emisí a doklady o kalibraci měřicích přístrojů a postup stanovení úrovně 
znečišťování výpočtem.  
 
*) V případě zdroje, u nějž je v povolení provozu stanovena činnost na několika místech, zástupná adresa, UTJ a 
souřadnice sídla sídlo krajského úřadu, který vydal povolení provozu zdroje.  
**) Neplatí pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 5 MW a nižším, spalující 
výhradně zemní plyn  
***) Neplatí pro záložní zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3. s dobou provozu do 
300 h ročně.  
 
 
… 
 

 
Příloha č. 11  

 
 

NÁLEŽITOSTI SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE  
 
 
Obecné pokyny k vyplňování formulářů souhrnné provozní evidence:  
 
1. Spalovací stacionární zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1. o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně spalující kapalná nebo plynná paliva a spalovací 
stacionární zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1., 1.2. nebo 1.3., na něž se vztahuje 
ustanovení § 6 odst. 8 zákona, spalující kapalná nebo plynná paliva vykazují údaje uvedené v bodu 
1.1. a v bodu 1.2. v položkách 17. a 19 18 a 20. způsobem určeným datovým standardem podle 
jiného právního předpisu4). Ostatní údaje uvedené v bodech 1.2., 1.4. a 1.5. neohlašují.  
  
2. Stacionární zdroje uvedené v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 10.2. vykazují údaje uvedené v bodu 
1.1. a v bodu 1.3. v položce 13 způsobem určeným datovým standardem podle jiného právního 
předpisu4). Ostatní údaje uvedené v bodech 1.3., 1.4. a 1.5. neohlašují.  
 
1.1. Identifikace provozovatele a provozovny  
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1. Údaje o provozovateli    

Identifikační číslo (IČ)1):  

Název provozovatele (obchodní firma nebo příjmení a 
jméno):   

Adresa (ulice, číslo popisné/orientační):   

Adresa (obec, město - městská část):   

PSČ:   

2. Údaje o provozovně   

Identifikační číslo provozovny (IČP)2):   

Identifikační číslo provozovny (IRZ)5):  

Identifikátor PID zařízení IPPC6):  

Územně technická jednotka (ÚTJ)3,4):  

Název provozovny:   

Adresa (ulice, číslo popisné/orientační) 4):   

Adresa (obec, město - městská část) 4):   

PSČ4):   

Souhrnná provozní evidence za rok:   

 
Vysvětlivky k tabulce:  
 
1) Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno. Fyzické osoby bez IČ vyplní ID přidělené ISPOP.  

2) Identifikační číslo provozovny (IČP) přidělené ISPOP - označení provozovny, ve které je provozován jeden 
nebo více stacionárních zdrojů.  

3) Územně technickou jednotkou se rozumí jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část. 
Názvy a kódy ÚTJ jsou součástí METIS, vedeného ČSÚ, který je garantem vedení číselníku územně technických 
jednotek.  

4) V případě zdroje, u nějž byla ve vykazovaném kalendářním roce provozována činnost na několika místech, se 
použije zástupná adresa, ÚTJ a souřadnice sídla krajského úřadu, který vydal povolení provozu zdroje.  

5) Identifikační číslo provozovny IRZ (integrovaný registr znečišťování životního prostředí), bylo-li 
přiděleno. 

6) Identifikátor PID zařízení IPPC (integrovaná prevence a omezování znečištění), byl-li přidělen. 

 
1.2. Souhrnná provozní evidence spalovacích stacionárních zdrojů a spaloven odpadů  

1 Pořadové číslo stacionárního zdroje  
2 Zařazení stacionárního zdroje podle zákona  
3 Datum vydání povolení provozu  

4 Datum uvedení do provozu  
45 Název stacionárního zdroje  
56 Tepelná účinnost [%]  
67 Jmenovitý tepelný výkon [MW]  
78 Instalovaný elektrický výkon [MW]  
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89 Jmenovitý tepelný příkon [MW]  
910 Celkový jmenovitý tepelný příkon [MW]  

1011 Projektovaná kapacita spalovny odpadu [t/rok]  
1112 Druh topeniště  
1213 Provozní hodiny [h/rok]  
1314 Celkové provozní hodiny [h/rok]  
1415 Využití kapacity [%]  

1516 Teplo dodané k využití ze stacionárního zdroje [GJ/rok]  

1617 Podíl tepla dodaného ve formě páry nebo horké vody do 
soustavy zásobování tepelnou energií [%] 

 

1718 Druh paliva nebo odpadu  
1819 Výhřevnost paliva [kJ/kg, kJ/m3]  
1920 Spotřeba paliva nebo odpadů [t/rok, tis. m3/rok]  

2021 Emise znečišťujících látek 
[t/rok] 

  

  

  

 
Vysvětlivky a návod pro vyplnění údajů podle čísla řádku:  
  
V případě spalovacích stacionárních zdrojů označených stejným kódem podle přílohy č. 2 k zákonu o jmenovitém 
tepelném příkonu do 1 MW včetně, spalujících plynná paliva, se níže uvedené údaje vyplňují souhrnně.  
  
1 Pořadové číslo stacionárního zdroje v rámci provozovny, přidělené ISPOP.  
  
2 Zařazení stacionárního zdroje do kategorie podle přílohy č. 2 zákona (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku 
MŽP) s uvedením doplňující informace, pokud by se jednalo o zdroj, u nějž byla ve vykazovaném kalendářním 
roce provozována činnost na několika místech.  
  
3 Uvede se datum vydání povolení provozu nebo jiného obdobného povolení vydaného podle dřívějších právních 
předpisů pro daný stacionární zdroj.  
 
4 Uvede se datum prvního uvedení spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 
nižším než 50 MW do provozu. Pokud není skutečné datum uvedení do provozu známo a zdroj byl 
prokazatelně uveden do provozu před 20. 12. 2018, uvede se datum 1. 1. 1900. 
  
45 Uvede se název stacionárního zdroje dle provozního řádu nebo povolení provozu nebo technické 
dokumentace.  
  
56 Vyplní se tepelná účinnost stacionárního zdroje.  
  
67 Vyplní se jmenovitý tepelný výkon spalovacího stacionárního zdroje dle technické dokumentace spalovacího 
stacionárního zdroje.  
  
78 Vyplní se údaj o instalovaném elektrickém výkonu dle technické dokumentace stacionárního zdroje 
znečišťování.  
  
89 Vyplní se jmenovitý tepelný příkon spalovacího stacionárního zdroje dle technické dokumentace spalovacího 
stacionárního zdroje.  
  
910 Vyplní se celkový jmenovitý tepelný příkon podle § 4 odst. 7 a 8 zákona.  
  
1011 Vyplní se údaj o projektované kapacitě spalovny odpadů dle technické dokumentace.  
  
1112 Vyplní se druh topeniště (např. roštové, fluidní, plynový hořák atd.) dle číselníku uveřejněného ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí.  
  
1213 Počet provozních hodin, po které byl spalovací stacionární zdroj ve vykazovaném kalendářním roce v 
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provozu.  
  
1314 Celkový počet provozních hodin, po které byly spalovací stacionární zdroje, u nichž se jmenovité tepelné 
příkony podle § 4 odst. 7 a 8 zákona sčítají, ve vykazovaném roce provozovány. Je-li současně v provozu více 
spalovacích stacionárních zdrojů, u nichž se jmenovité tepelné příkony podle § 4 odst. 7 a 8 zákona sčítají, každá 
hodina jejich společného provozu se započítává pouze jednou. Tento údaj se vyplňuje pouze u spalovacích 
stacionárních zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 50 MW a vyšším a u záložních zdrojů energie.  
  
1415 Počet provozních hodin stacionárního zdroje za rok po přepočtu na stupeň využití instalované kapacity.  
  
1516 Celkové množství tepla dodaného k využití ze zařízení, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let 
spalovacího stacionárního zdroje ve vykazovaném kalendářním roce.  
  
1617 Celkové množství tepla dodaného do soustavy zásobování tepelnou energií podle energetického zákona9) 
ve formě páry, horké či teplé vody, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let a jako procenta (%) z 
celkového množství vyrobeného užitného tepla dodaného k využití ze zařízení (procenta z údaje uvedeného na 
řádku č. 15) spalovacího stacionárního zdroje, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období pěti let. Tento 
údaj se vyplňuje se pouze u spalovacích stacionárních zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 20 MW 
a vyšším a u zdrojů využívajících výjimku z plnění emisních limitů na základě stanoveného minimálního podílu 
dodaného tepla.  
  
1718 Uvede se druh (druhy) spalovaného paliva (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku MŽP), u spaloven 
odpadů nebo u spalovacích stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad společně s palivem se uvede 
rovněž jako samostatná položka odpad (bez bližšího určení).  
  
1819 Uvede se hodnota roční průměrné výhřevnosti paliva podle údajů dodavatele paliva.  
  
1920 Uvede se celková spotřeba paliva využívaného spalovacím stacionárním zdrojem ve vykazovaném roce; v 
případě, že je tepelně zpracováván odpad, uvede se k údaji odpovídajícímu položce odpadu celkové množství 
tepelně zpracovaných odpadů.  
  
2021 Celkové množství emisí znečišťujících látek (dle číselníku uveřejněného ve Věstníku MŽP), vypuštěných do 
ovzduší ze stacionárního zdroje za vykazovaný kalendářní rok, pro které má provozovatel stacionárního zdroje 
podle § 6 odst. 1 zákona stanovenu povinnost zjišťovat úroveň znečišťování.  
 
 
 
… 

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

 

Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 

 

DOKLAD  

o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 

201/2012 Sb. 

Údaje o odborně způsobilé osobě 

Název/jméno a příjmení  

IČ  

Název výrobce  
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spalovacího 
stacionárního zdroje, 
který oprávnění vydal 

Rozsah oprávnění  

(typy spalovacích zdrojů) 

 

Platnost oprávnění  

Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje 

Název/jméno a příjmení   

Adresa sídla/bydliště  

Údaje o spalovacím stacionárním zdroji 

Adresa umístění (včetně 
čísla bytu, pokud je 
umístěn v bytě) 

 

Obchodní název  

 

Výrobce  

Typ spalovacího 
stacionárního zdroje 

(specifikace jednotlivých 
typů viz níže) 

☐ kotel prohořívací ☐ kotel odhořívací 

☐ kotel zplyňovací ☐kotel automatický se šnekovým 
dopravníkem 

☐kotel automatický 
s rotačním 
dopravníkem 

☐ kotel automatický přestavěný 

☐kotel automatický 
speciální 

☐ lokální topidlo s výměníkem 

☐ jiný (specifikovat) 

Rok výroby  

Výrobní číslo  

Určující technická norma 
dle výrobního štítku 

 

Paliva určená výrobcem Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF53NO)



spalovacího 
stacionárního zdroje 

   

Jmenovitý tepelný 
příkon, je-li stanoven 

   

Jmenovitý tepelný výkon    

Minimální tepelný výkon, 
je-li stanoven 

   

Třída kotle1    

Údaje o kontrole 

 Vyhovuje2 Nevyhovuje2 Není2  

Základní konstrukční 
prvky spalovacího 
stacionárního zdroje 

Přívod spalovacího 
vzduchu 

☐ ☐ ☐ 

Roštová soustava ☐ ☐ ☐ 

Spalovací komora ☐ ☐  

Zatápěcí klapka ☐ ☐ ☐ 

Vstupní a čistící otvory ☐ ☐ ☐ 

Přívod paliva ☐ ☐  

Vnější izolace ☐ ☐ ☐ 

Řídící, regulační, měřící 
a zabezpečovací prvky 
spalovacího 
stacionárního zdroje 

Řídící jednotka ☐ ☐ ☐ 

Regulátor množství 
spalovacího vzduchu 

☐ ☐ ☐ 

Havarijní termostat ☐ ☐ ☐ 

Zařízení proti 
přetopení 

☐ ☐ ☐ 

Zařízení zabraňující 
prohoření paliva do 
násypky 

☐ ☐ ☐ 

 
1 Vyplňuje se pouze u stacionárních zdrojů spadajících do působnosti ČSN EN 303-5. 
2 Odpovídající položku označte křížkem. 
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Palivové hospodářství Používané palivo ☐ ☐ ☐ 

Způsob skladování 
paliva 

☐ ☐  

Teplovodní soustava Zajištění teploty vratné 
vody 

☐ ☐ ☐ 

Akumulační nádoba ☐ ☐ ☐ 

Typ soustavy ☐ otevřená ☐ uzavřená 

Odvod spalin a 
spalinové cesty 

Napojení na spalinové 
cesty 

☐ ☐  

Revize spalinových 
cest provedena dne 

 

Řádné údržby 
spalinových cest a 
spalovacího 
stacionárního zdroje 

Kontrola a čištění 
spalinových cest 
provedeny dne 

 

Pravidelné čištění 
spalovacího zdroje 
provedeno dne 

 

Výsledek kontroly3 

Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ instalován v souladu s pokyny výrobce  

Technický stav VYHOVUJE / NEVYHOVUJE pokynům výrobce  

Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce  

Zjištěné nedostatky MAJÍ / NEMAJÍ vliv na znečišťování ovzduší 

JE / NENÍ spalováno palivo určené výrobcem zdroje 

JE / NENÍ indikováno spalování odpadu 

Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce, pokud není zřejmý z jiných částí dokladu: 

 

Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE emisní požadavky stanovené v příloze 
č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. 

 
3 Nehodící se škrtněte. 
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Doporučení k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje 

 

Datum kontroly  

Podpis příp. razítko odborně způsobilé 
osoby 

 

Provozovatel byl poučen o řádném způsobu 
provozování spalovacího stacionárního 
zdroje a byl srozuměn s obsahem dokladu 
o kontrole 

 

 

(podpis provozovatele) 

Nedílnou součástí dokladu o kontrole technického stavu a provozu je kopie oprávnění 
uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích 
stacionárních zdrojů. 
 
TYPY SPALOVACÍCH ZDROJŮ: 
Kotel prohořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu 
paliva 
Kotel odhořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu 
paliva 
Kotel zplyňovací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, obvykle s nuceným přívodem spalovacího vzduchu 
ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou se speciální spalovací tryskou nebo roštem 
Kotel automatický se šnekovým dopravníkem - spalovací stacionární zdroj (obvykle na uhlí nebo pelety) se samočinnou 
dopravou paliva šnekovým dopravníkem 
Kotel automatický s rotačním roštem - spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým otočným roštem 
Kotel automatický přestavěný - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, přestavěné z původních 
odhořívacích, prohořívacích a zplyňovacích kotlů 
Kotel automatický speciální - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, určené primárně ke spalování jiné 
než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma) 
Lokální topidlo s výměníkem - primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem určeným k přípravě teplé vody 
k vytápění 

 
 

Příloha č. 18  
 

 
A) Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního 

zdroje  
 

DOKLAD  

o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná 
paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 201/2012 Sb. 

Údaje o odborně způsobilé osobě 

Název/jméno a příjmení  
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IČ (bylo-li přiděleno)  

Název výrobce 
spalovacího 
stacionárního zdroje, 
který oprávnění vydal 

 

Rozsah oprávnění  

(typy spalovacích 
zdrojů) 

 

Platnost oprávnění  

Číslo oprávnění  

ID komunikace1  

Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje 

Název/jméno a příjmení   

Adresa sídla/bydliště  

Údaje o spalovacím stacionárním zdroji 

Adresa umístění 
(včetně čísla bytu, 
pokud je umístěn 
v bytě) 

 

Obchodní název  

 

Výrobce  

Typ spalovacího 
stacionárního zdroje 

(specifikace 
jednotlivých typů viz 
níže)1 

☐ kotel prohořívací ☐ kotel odhořívací 

☐ kotel zplyňovací ☐kotel automatický se šnekovým 
dopravníkem 

☐kotel automatický 
s rotačním roštem 

☐ kotel automatický přestavěný 

☐kotel automatický 
speciální 

☐ lokální topidlo s výměníkem 

 
1 Vyplňuje se v případě, že je provedena kontrola spalovacího stacionárního zdroje jiného 
výrobce, než který udělil oprávnění, a to v situaci nemožnosti provedení kontroly za cenu nižší 
než je referenční finanční limit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF53NO)



☐ jiný (specifikovat) 

Rok výroby  

Datum instalace 
(MM/RR)2 

 

Výrobní číslo  

Určující technická 
norma dle výrobního 
štítku 

 

Palivo nejčastěji 
spalované 
provozovatelem ve 
spalovacím 
stacionárním zdroji 

 

Paliva určená 
výrobcem spalovacího 
stacionárního zdroje 

Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3 

   

Jmenovitý tepelný 
příkon, je-li stanoven 
[kW] 

   

Jmenovitý tepelný 
výkon [kW] 

   

Minimální tepelný 
výkon, je-li stanoven 
[kW] 

   

Třída kotle3    

Údaje o kontrole 

 Vyhovuje4 Nevyhovuje4 Není 

Základní konstrukční 
prvky spalovacího 
stacionárního zdroje 

Přívod spalovacího 
vzduchu 

☐ ☐ ☐ 

Roštová soustava ☐ ☐ ☐ 

 
2 Pokud není přesné datum instalace známo, uvede se 1. leden roku instalace, pokud nebude 
znám ani rok instalace, bude použit 1. leden roku začátku provozu (nabytí) spalovacího 
stacionárního zdroje současným provozovatelem (dědictví, koupě, apod.). 
3 Vyplňuje se pouze u spalovacích stacionárních zdrojů spadajících do působnosti ČSN EN 
303-5. 
4 Odpovídající položku označte křížkem. 
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Spalovací komora ☐ ☐  

Zatápěcí klapka ☐ ☐ ☐ 

Vstupní a čistící 
otvory 

☐ ☐ ☐ 

Přívod paliva ☐ ☐  

Vnější izolace ☐ ☐ ☐ 

Řídicí, regulační, 
měřicí a zabezpečovací 
prvky spalovacího 
stacionárního zdroje 

Řídicí jednotka ☐ ☐ ☐ 

Regulátor množství 
spalovacího vzduchu 

☐ ☐ ☐ 

Havarijní termostat ☐ ☐ ☐ 

Zařízení proti 
přetopení 

☐ ☐ ☐ 

Zařízení zabraňující 
prohoření paliva do 
násypky 

☐ ☐ ☐ 

Palivové hospodářství Používané palivo ☐ ☐ ☐ 

Způsob skladování 
paliva 

☐ ☐  

Teplovodní soustava Zajištění teploty 
vratné vody 

☐ ☐ ☐ 

Akumulační nádoba ☐ ☐ ☐ 

Typ soustavy ☐ otevřená ☐ uzavřená 

Odvod spalin a 
spalinové cesty 

Napojení na 
spalinové cesty 

☐ ☐  

Revize spalinových 
cest provedena dne 

 

Řádné údržby 
spalinových cest a 
spalovacího 
stacionárního zdroje 

Kontrola spalinových 
cest provedena dne  

Čištění spalinových 
cest provedeno dne 
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Pravidelné čištění 
spalovacího zdroje 
provedeno dne 

 

Výsledek kontroly5 

Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ instalován v souladu s pokyny výrobce  

Technický stav VYHOVUJE / NEVYHOVUJE pokynům výrobce  

Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce  

Zjištěné nedostatky MAJÍ / NEMAJÍ vliv na znečišťování ovzduší 

JE / NENÍ spalováno palivo určené výrobcem zdroje 

JE / NENÍ indikováno spalování odpadu 

Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce, pokud není zřejmý z jiných částí dokladu: 

 

Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE emisní požadavky stanovené 
v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022 / tyto požadavky NEJSOU 
RELEVANTNÍ, neboť se jedná o spalovací stacionární zdroj navržený rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace (lokální topidlo) 

Doporučení k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu zdroje 

Datum kontroly  

Podpis příp. razítko odborně způsobilé 
osoby 

 

Provozovatel byl poučen o řádném 
způsobu provozování spalovacího 
stacionárního zdroje a byl srozuměn 
s obsahem dokladu o kontrole 

 

 

(podpis provozovatele)  

  
_________________________________________ 
 
Nedílnou součástí dokladu o kontrole technického stavu a provozu je kopie oprávnění 
uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních 
zdrojů.  
  
  
TYPY SPALOVACÍCH ZDROJŮ:  
 
Kotel prohořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování 

 
5 Nehodící se škrtněte. 
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spaliny procházejí přes vrstvu paliva  
Kotel odhořívací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, u nichž při spalování 
spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva  
Kotel zplyňovací - spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, obvykle s nuceným 
přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou se 
speciální spalovací tryskou nebo roštem  
Kotel automatický se šnekovým dopravníkem - spalovací stacionární zdroj (obvykle na uhlí 
nebo pelety) se samočinnou dopravou paliva šnekovým dopravníkem  
Kotel automatický s rotačním roštem - spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým 
otočným roštem  
Kotel automatický přestavěný - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, 
přestavěné z původních odhořívacích, prohořívacích a zplyňovacích kotlů  
Kotel automatický speciální - spalovací stacionární zdroje se samočinnou dodávkou paliva, 
určené primárně ke spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěpka, sláma)  
Lokální topidlo s výměníkem - primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem určeným 
k přípravě teplé vody k vytápění 
V případě zdrojů, jež jsou konstrukčně tvořeny kombinací výše uvedených typů, je k jejich 
kontrole nutné oprávnění pro oba základní typy kotlů.
 

B) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností 

 
Údaje uvedené v této příloze ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinnosti se vykazují způsobem určeným datovým standardem podle jiného 
právního předpisu4). 
 

Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího 
jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. 

h) zákona č. 201/2012 Sb. 

Údaje o odborně způsobilé osobě 

Název/jméno a 
příjmení 

 

IČ (bylo-li přiděleno)  

Název výrobce 
spalovacího 
stacionárního zdroje, 
který oprávnění vydal 

 

Rozsah oprávnění  

(typy spalovacích 
zdrojů) 

 

Číslo oprávnění  

Platnost oprávnění  

(od – do) 
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ID komunikace1  

Údaje o provozovateli spalovacího stacionárního zdroje 

Název/jméno a 
příjmení  

 

Adresa sídla/bydliště  

Údaje o spalovacím stacionárním zdroji 

Adresa umístění 
(včetně čísla bytu, 
pokud je umístěn 
v bytě) 

 

Obchodní název  

 

Výrobce  

Typ spalovacího 
stacionárního zdroje 

(specifikace 
jednotlivých typů viz 
níže) 

☐ kotel 
prohořívací 

☐ kotel odhořívací 

☐ kotel 
zplyňovací 

☐kotel automatický se šnekovým 
dopravníkem 

☐kotel 
automatický 
s rotačním roštem 

☐ kotel automatický přestavěný 

☐kotel 
automatický 
speciální 

☐ lokální topidlo s výměníkem 

☐ jiný (specifikovat) 

Rok výroby  

Datum instalace 
(MM/RR)2 

 

Výrobní číslo  

 
1 Vyplňuje se v případě, že je provedena kontrola spalovacího stacionárního zdroje jiného 
výrobce, než který udělil oprávnění, a to v situaci nemožnosti provedení kontroly za cenu nižší 
než je referenční finanční limit. 
2 Pokud není přesné datum instalace známo, uvede se 1. leden roku instalace, pokud nebude 
znám ani rok instalace, bude použit 1. leden roku začátku provozu (nabytí) spalovacího 
stacionárního zdroje současným provozovatelem (dědictví, koupě, apod.). 
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Palivo nejčastěji 
spalované 
provozovatelem ve 
spalovacím 
stacionárním zdroji 

 

Paliva určená 
výrobcem spalovacího 
stacionárního zdroje 

Palivo 1 Palivo 2 Palivo 3 

   

Jmenovitý tepelný 
příkon, je-li stanoven 
[kW] 

   

Jmenovitý tepelný 
výkon [kW] 

   

Třída kotle3    

 Vyhovuje Nevyhovuje Není 

Akumulační nádoba  ☐ ☐ ☐ 
Výsledek kontroly 
Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ instalován v souladu s pokyny výrobce  

Technický stav VYHOVUJE / NEVYHOVUJE pokynům výrobce  

Spalovací stacionární zdroj JE / NENÍ provozován v souladu s pokyny výrobce  

Zjištěné nedostatky MAJÍ / NEMAJÍ vliv na znečišťování ovzduší 

Je / není spalováno palivo určené výrobcem zdroje 

Je / není indikováno spalování odpadu 

Popis důvodu nesouladu s pokyny výrobce, pokud není zřejmý z jiných částí dokladu: 

 

Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE emisní požadavky stanovené 
v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022 / tyto požadavky NEJSOU 
RELEVANTNÍ, neboť se jedná o spalovací stacionární zdroj navržený rovněž pro přímé 
vytápění místa instalace (lokální topidlo). 
 

Datum kontroly  
 

 

 
3 Vyplňuje se pouze u spalovacích stacionárních zdrojů spadajících do působnosti ČSN EN 
303-5. 
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