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VI
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 16. 4. 2019, s termínem
dodání stanovisek do 13. 5. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Připomínky

Vypořádání

1.
K Návrhu vyhlášky, bod 4
V § 7 odst. 3 požadujeme nahradit číslo „40“ číslem „50“ a upravit text
následujícím způsobem.
V § 7 odst. 3 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „sirouhlíku“
se vkládají slova „a 50 % u rtuti.

Vysvětleno.

Odůvodnění: Hodnota procentního vyjádření 95% intervalu spolehlivosti
stanovení rtuti nelze jednoduše převzít ze zahraniční praxe. Z dosavadních
výsledků s kontinuálním měřením těchto emisí na energetických zdrojích
spalujících domácí hnědé uhlí je zřejmé, že rozšířená nejistota měření se
pohybuje na úrovni cca 40 %. Je však vždy nutno zohlednit typ přístroje,
podmínky měření, citlivost měřící metody na jiné substance ve spalinách
(např. oxidy síry), lze proto očekávat nejistoty na úrovni až 50 %. V tuto chvíli
tedy nelze považovat navrhovanou úroveň nejistoty za dostatečnou.
Rozumíme, že k převzetí navrhované hodnoty došlo z důvodu nedostatku
národních zdrojů informací o dosahované nejistotě měření emisních
koncentrací rtuti kontinuálními metodami a s ohledem na nutnost včasného
zavedení této hodnoty do národní legislativy. S ohledem na výše uvedené by
bylo vhodné exaktně stanovit nejistotu měření rtuti pro domácí paliva
autorizovanou osobou. Hodnotu 40 % lze tedy považovat i na základě výše
uvedených skutečností za maximální možný kompromis a nelze ji dále
snižovat.
-

Navržená hodnota procentního vyjádření 95% intervalu
spolehlivosti je plně v souladu s hodnotami nejistot
analyzátorů dostupných na trhu v ČR. K této problematice
byla vypracována studie, kterou zpracovalo Výzkumné
energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, které posoudilo dostupná zařízení, jež
by mohla být provozovateli k měření využita. Zařízení
posuzovaná ve studii vyhověla stanovenému
legislativnímu požadavku, přičemž zohledněna byla
nejistota maximální, a to z důvodu vyloučení pochybností
o plnění emisního limitu i s ohledem na možné výkyvy
systému v průběhu roku. Výsledky z porovnání dat
získaných z instalovaných kontinuálních měřicích systémů
s daty z jednorázových měření emisí (viz studie VŠB),
potvrdily plnění této hodnoty i na reálných instalacích
kontinuálních měřících systémů na spalovacích
stacionárních zdrojích.
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2.
K Návrhu vyhlášky, bod 5
Dle bodu 5 se v § 8 odst. 4 navrhuje za slovo „Denní“ vložit slova „a
půlhodinové“. Požadujeme rozšířit návrh následujícím způsobem.
V § 8 odst. 4 se za slovo Denní“ vkládají slova „a půlhodinové, v případě, že
má zdroj stanoveny specifické emisní limity jako půlhodinový průměr“.
Odůvodnění: Předkládané znění odstavce by přineslo komplikaci u zdrojů,
které mají emisní limity v souladu s příslušnými Závěry o BAT jako denní
průměry (což jsou např. v průmyslu výroby cementu a vápna všechny emisní
limity). Vyhodnocovací systémy emisního monitoringu u
zdrojů některých provozovatelů tuto možnost v současnosti nemají, protože
dosud nebyla nutná. Půlhodinové průměry jsou používány pouze k výpočtům
denních hodnot „uvnitř systému“ a dále se neukládají a netřídí se do kategorií
„limit nepřekročen – netisknout/limit překročen – tisknout“, protože emisní
limit pro půlhodinové průměry zde není stanoven. Povinnost generovat a
ukládat půlhodinová data by znamenala přebudování vyhodnocovacího
systému emisního monitoringu za náklady navíc, v tomto případě vynaložené
naprosto samoúčelně, protože k překročení emisního limitu zde nemůže dojít,
není-li stanoven.

Stránka 2 (celkem 37)

Akceptováno jinak.
V § 8 odst. 4 se za slovo „denní“ vkládají slova „a v
případech, kdy je stanovena povinnost vyhodnocovat
plnění emisního limitu na úrovni půlhodinových
průměrných hmotnostních koncentrací, i půlhodinové“.
Ustanovení § 8 odst. 4 věta první:
„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.
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3.
K Návrhu vyhlášky, bod 6
V § 9 odst. 1 požadujeme nově navržené písmeno d) upravit následujícím
způsobem.
d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
nejlepších dostupných technikách nepřekročí průměrná koncentrace
hodnotu tohoto specifického emisního limitu a zároveň musí být splněny
podmínky uvedené v písm. a), b) nebo c) pro hodnoty specifických emisních
limitů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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.
Odůvodnění: Navržené znění je nepřehledné a není jednoznačné, zda
hodnocení uvedené v bodech a) – c) se použije i pro posuzování limitů BAT
AELs. Úpravu znění podmínky uvedené v písm. d) navrhujeme z důvodu
zpřehlednění problematiky způsobu hodnocení plnění emisních limitů pro
provozovatele dotčených zdrojů. Nepovažujeme za vhodné uvádět ve vyhlášce
podmínky hodnocení pomocí procentního vyjádření, které je zavedeno v
metodickém pokynu MŽP ze dne 5. února 2019, nikoli v zákonném či
podzákonném předpisu, a je vnímáno spíše jako metodická pomůcka.
Podmínka hodnocení specifického emisního limitu stanoveného na základě
závěrů o BAT by měla jednoznačně stanovit postup při hodnocení plnění
emisních limitů znečišťujících látek, které nemají stanoveny specifické emisní
limity ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. a budou hodnoceny pouze ve vztahu k BAT
limitům a pro časová období uvedená v závěrech o nejlepších dostupných
technikách.

Stránka 3 (celkem 37)

Akceptováno jinak.
V případě zveřejněného prováděcího rozhodnutí Komise,
které stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
pro velká spalovací zařízení, je nutné připojit rovněž
podmínku, která zajistí kumulativní plnění stanovených
mezních hodnot ve stanovené lhůtě (viz čl. 21 odst. 3
IED). Textace upřesňuje postup v případech, kdy dochází
k souběhu více předpisů (národní, evropský/evropský), a je
nutné taxativně stanovit, jakým způsobem bude
postupováno při hodnocení plnění emisích limitů.
V případě stanovení povinnosti kontinuálního měření
emisí pro znečišťující látky, které nemají v příloze č. 2
vyhlášky stanoven specifický emisní limit, byl akceptován
návrh připomínky a textace vložena ve znění níže.
Pro přehlednost ustanovení a jasnou legislativní techniku
bude § 9 písm. d) vloženo jako samostatný odstavec 9.
Ustanovení § 9 odst. 9 zní:
“K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu
stanoveného pro spalovací stacionární zdroj na základě
závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z
průměrných hodnot nepřekročí příslušné procento hodnoty
specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který současně
zajišťuje splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a), b)
a c) pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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“
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1. K Návrhu vyhlášky, bod 1
Poslední novelou zákona o ochraně ovzduší došlo k posunu zákonného
zmocnění – z původního § 16 odst. 8 došlo k posunu do § 16 odst. 10 a z
původního § 32 odst. 9 došlo k posunu do § 32 odst. 8. Je otázka, zda je
legislativně únosné provést ve vyhlášce úpravu úvodní věty, tak jak je
navrženo v Čl. I bodu 1, nebo zda by neměla být vydána celá nová vyhláška.
Tím, že došlo k posunu zákonného zmocnění, tak je vyhláška mimo zákonné
zmocnění a je patrně neaplikovatelná. Legislativní technika úpravy tohoto
stavu není zcela jednotná, navržené legislativní řešení je patrně v menšině,
neboť například za rok 2018 byly publikovány takovéto vyhlášky dvě
(vyhlášky MŠMT č. 163/2018 Sb. a č. 151/2018 Sb.) a v roce 2017 taktéž dvě
vyhlášky (vyhláška MPSV č. 216/2017 Sb. a vyhláška ČBÚ č. 12/2017 Sb.).

Akceptováno jinak.
Bod 1. novely, který mění úvodní větu vyhlášky, bude
rozdělen na dvě části, tak, aby odkaz na zmocnění
posunuté z § 16 odst. 8 zákona do § 16 odst. 10 byl účinný
současně s ustanovením zákona, tedy od 1. ledna 2020.

2. K Návrhu vyhlášky, bod 2 a k platnému znění relevantní části vyhlášky
Akceptováno.
Před navržený text v § 1 odst. 1 písm. f) „a rozsah údajů ohlašovaných odborně
způsobilou osobou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností“ doporučujeme doplnit čárku.
3.
K Návrhu vyhlášky, bod 3, 6,11,12,14, 23, 36, 37,38, 45
V uvedených bodech doporučujeme na konci za uvozovkami doplnit tečku.

Stránka 4 (celkem 37)

Akceptováno.
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4.
K Návrhu vyhlášky, bod 6
K tomuto bodu doporučujeme provést hlubší legislativní úpravu a jeho hlubší
prověření. Nelze patrně vložit na konec odstavce 1 místo tečky slovo "nebo" a
doplnit písmeno d), protože na konci dosavadního písmene b) je uvedeno slovo
"a", což znamená, že v ustanovení § 9 odst. 1 je výčet taxativní a nikoliv
demonstrativní. Je nutné prověřit, zda má být v tomto ustanovení výčet
taxativní nebo demonstrativní a podle toho provést patřičné legislativní
úpravy.

Akceptováno.
Pro přehlednost ustanovení a jasnou legislativní techniku
bude § 9 písm. d) vloženo jako samostatný odstavec 9.
Ustanovení § 9 odst. 9 zní:
“K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu
stanoveného pro spalovací stacionární zdroj na základě
závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z
průměrných hodnot nepřekročí příslušné procento hodnoty
specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který současně
zajišťuje splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a), b)
a c) pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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“

5.
K Návrhu vyhlášky, bod 14 a k platnému znění relevantních částí Akceptováno.
vyhlášky
V ustanovení § 26 odst. 8 doporučujeme vložit čárku mezi slova „ohlašovacích
povinností“ a „jsou stanoveny v příloze č. 18“.
6.
K Návrhu vyhlášky, bod 15
Akceptováno.
Doporučujeme na konci vkládaného § 27a doplnit uvozovky a tečku.
7.
K Návrhu vyhlášky, bod 50 a k platnému znění relevantní části Akceptováno.
vyhlášky
V příloze č. 18 za slova „spalovací stacionární“ doporučujeme doplnit slovo
„zdroj“.

Stránka 5 (celkem 37)
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Svaz průmyslu
a dopravy ČR
(zásadní
připomínky)

1. PŘIPOMÍNKA K NOVELIZAČNÍMU BODU Č. 4
Znění připomínky
Požadujeme upravit novelizační bod následovně:
4. V § 7 odst. 3 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „sirouhlíku“
se vkládají slova „a 40 50 % u rtuti“.
Odůvodnění
Požadavek na kontinuální monitoring emisí rtuti je založen na nových
požadavcích pro monitorování emisí, které stanoví prováděcí rozhodnutí komise
(EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká
spalovací zařízení (dále jen „ZBAT“). V tomto ohledu je nezbytné rozšířit
ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky, které stanoví kritérium pro použití
kontinuálního měřícího systému a § 9 odst. 7 vyhlášky, jež stanoví postup
validace platných hodnot středních hmotnostních koncentrací naměřených
kontinuálním měřením emisí, o 95% interval spolehlivosti stanovení rtuti.
Nicméně hodnota procentního vyjádření 95% intervalu spolehlivosti stanovení
rtuti nelze jednoduše převzít ze zahraniční praxe (dle návrhu je převzata z
aktuální 13. vyhlášky Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochrany
přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo, kterou se provádí
federální zákon o znečištění / vyhláška o velkých spalovacích zařízeních,
plynových turbínách a plynových motorech / – 13. BlmSchV). Z dosavadních
výsledků s kontinuálním měřením těchto emisí na energetických zdrojích
spalující domácí hnědé uhlí je zřejmé, že rozšířená nejistota měření se pohybuje
na úrovni cca 40%. Při každém měření je však nutno zohlednit mj. typ přístroje,
podmínky měření či citlivost měřící metody na jiné substance ve spalinách
(např. oxidy síry). Nelze proto vyloučit nejistoty na úrovni 50 %. V tuto chvíli
a na základě současných poznatků tedy nelze jednoduše považovat navrhovanou
úroveň nejistoty za dostatečnou. Zde je nezbytné doplnit, že samotná hodnota
emisního limitu dle ZBAT monitorovaného kontinuálně byla zcela nekorektně
odvozena od hodnot stanovených jednorázovým měřením, zatímco nejúčinnější
zařízení, které měřilo kontinuálně v rámci dotazníků referenčních zařízení,
dosahovalo úrovní kolem 15 µg/m3, tedy cca dvojnásobek stanovené horní
hranice dle ZBAT. Toto je také součástí probíhající žaloby členských států na
neplatnost ZBAT u Evropského soudního dvora.
Stránka 6 (celkem 37)

Vysvětleno.
Navržená hodnota procentního vyjádření 95% intervalu
spolehlivosti je plně v souladu s hodnotami nejistot
analyzátorů dostupných na trhu v ČR. K této problematice
byla vypracována studie, kterou zpracovalo Výzkumné
energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, které posoudilo dostupná zařízení, jež
by mohly být provozovateli k měření využita. Zařízení
posuzovaná ve studii vyhověla stanovenému
legislativnímu požadavku, přičemž zohledněna byla
nejistota maximální, a to z důvodu vyloučení pochybností
o plnění emisního limitu. Výsledky z porovnání dat
získaných z instalovaných kontinuálních měřicích systémů
s daty z jednorázových měření emisí (viz studie VŠB),
potvrdily plnění této hodnoty i na reálných instalacích
kontinuálních měřících systémů na spalovacích
stacionárních zdrojích.
Odůvodnění návrhu vyhlášky bude doplněno o informace
o vypracované studii a jejich výsledcích

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF541F)

Rozumíme, že k převzetí navrhované hodnoty došlo z důvodu nedostatku
národních zdrojů informací o dosahované nejistotě měření emisních koncentrací
rtuti kontinuálními metodami a s ohledem na nutnost včasného zavedení této
hodnoty do národní legislativy. S ohledem na výše uvedené by bylo vhodné
exaktně stanovit nejistotu měření Hg pro domácí paliva autorizovanou osobou.
Hodnotu 50 % lze považovat i na základě výše uvedených skutečností za
maximální možný kompromis a nelze ji dále snižovat.

Stránka 7 (celkem 37)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF541F)

2. PŘIPOMÍNKA K NOVELIZAČNÍMU BODU Č. 6
Znění připomínky
Požadujeme upravit ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) následovně:
(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

Akceptováno jinak.
V případě zveřejněného prováděcího rozhodnutí Komise,
které stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
pro velká spalovací zařízení, je nutné připojit rovněž
podmínku, která zajistí kumulativní plnění stanovených
mezních hodnot ve stanovené lhůtě (viz čl. 21 odst. 3
IED). Textace upřesňuje postup v případech, kdy dochází
k souběhu více předpisů (národní, evropský/evropský), a je
nutné taxativně stanovit, jakým způsobem bude
postupováno při hodnocení plnění emisích limitů.
V případě stanovení povinnosti kontinuálního měření
emisí pro znečišťující látky, které nemají v příloze č. 2
vyhlášky stanoven specifický emisní limit, byl akceptován
návrh připomínky a textace vložena ve znění níže.

Pro přehlednost ustanovení a jasnou legislativní techniku
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % hodnoty
bude § 9 písm. d) vloženo jako samostatný odstavec 9.
specifického emisního limitu.
nebo
d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
nejlepších dostupných technikách žádná z průměrných hodnot nepřekročí
příslušné procento hodnoty specifického emisního limitu stanovené v
povolení provozu, pokud je stanoveno způsobem, který zajišťuje splnění
podmínek uvedených v písm. a), b) nebo c) pro hodnoty specifických
emisních limitů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
nejlepších dostupných technikách nepřekročí průměrná koncentrace
hodnotu tohoto specifického emisního limitu a zároveň musí být splněny
podmínky uvedené v písm. a), b) nebo c) pro hodnoty specifických emisních
limitů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťují látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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.
Odůvodnění
Stránka 8 (celkem 37)

Ustanovení § 9 odst. 9 zní:
“K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu
stanoveného pro spalovací stacionární zdroj na základě
závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z
průměrných hodnot nepřekročí příslušné procento hodnoty
specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který současně
zajišťuje splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a), b)
a c) pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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“
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Navržené znění je nepřehledné a není jednoznačné, zda hodnocení uvedené v
bodech a) – c) se použije i pro posuzování limitů BAT AELs. Úpravu znění
podmínky uvedené v písm. d) navrhujeme z důvodu zpřehlednění problematiky
způsobu hodnocení plnění emisních limitů pro provozovatele dotčených zdrojů.
Nepovažujeme za vhodné uvádět ve vyhlášce podmínky hodnocení pomocí
procentního vyjádření, které je zavedeno v metodickém pokynu MŽP ze dne 5.
února 2019, nikoli v zákonném či podzákonném předpisu a je vnímáno spíše
jako metodická pomůcka. Podmínka hodnocení specifického emisního limitu
stanoveného na základě závěrů o BAT, by měla jednoznačně stanovit postup při
hodnocení plnění emisních limitů znečišťujících látek, které nemají stanoveny
specifické emisní limity ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. a budou hodnoceny pouze
ve vztahu k BAT limitům a pro časová období uvedená v závěrech o nejlepších
dostupných technikách.

Stránka 9 (celkem 37)
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3. PŘIPOMÍNKA K PŘÍLOZE Č. 8, ČÁST II, BOD 6.8
Znění připomínky
V uvedené části materiálu požadujeme nahradit tabulku a vysvětlivky 1 až 5
následujícím textem:
„Provozovatelé zařízení plní specifické emisní limity stanovené
Integrovaným povolení nebo povolením k provozu, a to v rozsahu dle
Závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu buničiny,
papíru a lepenky, (2014/687/EU).“
Odůvodnění
Limity stanovené v bodě 6.8 vznikly v době, kdy neexistovaly závazné Závěry
o BAT, a proto tyto limity vycházely z historických úrovní emisí jednotlivých
dílčích zařízení před vydáním vyhlášky č. 415/2012 Sb. Tyto hodnoty a limity
jsou v současné době již zcela překonané. Závěry o BAT stanovují jasné emisní
limity za jednotných referenčních podmínek pro všechna relevantní zařízení
sektoru výroby buničin a papíru. Stanovení limitů BAT přitom předcházela
široká diskuse a k jejich stanovení byla použita ověřená emisní data moderních
celulózek z celé EU. Ponechání limitů dle stávajícího body 6.8 se tak jeví jako
zcela nadbytečné a matoucí.
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Vysvětleno.
Tato úprava není v tuto chvíli předmětem novelizačních
změn, a proto bude tato problematika řešena systémově a
koncepčně v rámci další novely vyhlášky, ve které bude
provedena souhrnná revize specifických emisních limitů
i pro další kategorie technologických zdrojů, a to v
souvislosti s postupně vydávanými závěry o BAT, s
provedenými přezkumy integrovaných povolení a
uplatněnými výjimkami z plnění BAT dle § 14 odst. 5
zákona č. 76/2002 Sb. Uvedení limitů v bodě 6.8 do
souladu se závěry o BAT (resp. zpřísnění emisních limitů
na úroveň BAT) nemá v tuto chvíli žádný faktický dopad,
vzhledem k tomu, že přezkum integrovaných povolení již
proběhl a emisní limity dle závěrů o BAT (které jsou
relevantní k limitům z vyhlášky č. 415/2012 Sb.) jsou
splněny a stanoveny ve vydaných revidovaných
integrovaných povoleních. K výše uvedenému
doplňujeme, že zákon o ochraně ovzduší zakazuje, aby
emisní limity v uvedené povolení provozu byly stejné
nebo vyšší oproti emisním limitům uvedeným
v prováděcím právním předpise (viz § 4 odst. 3 zákona o
ochraně ovzduší). Emisní vyhláška dává procesu
integrovaného povolování rámec, v němž se lze
pohybovat a rovněž reflektuje možnost uplatnění výjimek
z plnění BAT.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF541F)

HK ČR
(zásadní
připomínky)

A.

Zásadní obecná připomínka k předkládanému materiálu

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) upozorňuje, že
předložený návrh vyhlášky znamená nepřiměřeně zvýšenou administrativní
zátěž pro odborně způsobilé osoby provádějící kontroly zdrojů podle § 17 odst.
1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, s tím spojené zvýšené
finanční náklady na provádění kontrol, které budou přeneseny na provozovatele
zdrojů a v důsledku také zhoršení dostupnosti odborně způsobilých osob
v důsledku jejich předpokládaného vyvolaného úbytku a zvýšené časové
vytíženosti vlivem nárůstu nadbytečné administrace. Předkladatel zamýšlí uložit
návrhem vyhlášky odborně způsobilým osobám povinnost vkládat do databází
nadbytečné množství nevýznamných údajů, čímž vyvolá zvýšení cen za
provedení kontrol, které se poté přenesou na provozovatele.

Stránka 11 (celkem 37)

Akceptováno.
Příloha č. 18 k vyhlášce, ze které vychází také rozsah
údajů ohlašovaných do ISPOP ze strany odborně
způsobilých osob, bude rozdělena na dvě části. Část A)
bude ponechána jako doklad o kontrole technického stavu
a provozu zdroje a v části B) budou definována data, která
budou odborně způsobilé osoby povinny předávat do
systému ISPOP. Část B) je oproti části A) významně
zkrácena a nepředpokládá se tedy významná
administrativní zátěž v rámci převádění údajů do
elektronické podoby (max. 10 min. na jednu kontrolu), a to
i z toho důvodu, že část údajů bude vkládána z údajů o
registraci OZO automaticky systémem ISPOP (např. údaje
o odborně způsobilé osobě a její oprávnění). Současně je
možné vyplnit na místě již v elektronické podobě
automaticky předvyplněný formulář hlášení pro ISPOP a
ten posléze pouze odeslat do ISPOP. Je možné očekávat i
vývoj aplikace třetích stran, které budou umožňovat
vyplnění dokladu v elektronické podobě a následný export
dat v něm obsažených do ISPOP, podobně jako je tomu u
jiných ohlašovacích povinností. Vzhledem
k zanedbatelnému času oproti trvání celé kontroly nebude
mít toto na celkový referenční finanční limit výrazný vliv,
není nutné tedy referenční finanční limit upravovat.
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B.

Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu

1.

Připomínka k novelizačnímu bodu 4 (§ 7 odst. 3)

Požadujeme upravit znění novelizačního bodu následovně:
„V § 7 odst. 3 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „sirouhlíku“
se vkládají slova „a 40 50 % u rtuti“.“
Odůvodnění:
Požadavek na kontinuální monitoring emisí rtuti je založen na nových
požadavcích pro monitorování emisí, které stanoví prováděcí rozhodnutí komise
(EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká
spalovací zařízení (dále jen „ZBAT“). V tomto ohledu je nezbytné rozšířit
ustanovení § 7 odst. 3 vyhlášky, které stanoví kritérium pro použití
kontinuálního měřícího systému a § 9 odst. 7 vyhlášky, jež stanoví postup
validace platných hodnot středních hmotnostních koncentrací naměřených
kontinuálním měřením emisí, o 95 % interval spolehlivosti stanovení rtuti.
Nicméně hodnota procentního vyjádření 95 % intervalu spolehlivosti stanovení
rtuti nelze jednoduše převzít ze zahraniční praxe (dle návrhu je převzata z
aktuální 13. vyhlášky Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochrany
přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo, kterou se provádí
federální zákon o znečištění (vyhláška o velkých spalovacích zařízeních,
plynových turbínách a plynových motorech) – 13. BlmSchV). Z dosavadních
výsledků s kontinuálním měřením těchto emisí na energetických zdrojích
spalující domácí hnědé uhlí je zřejmé, že rozšířená nejistota měření se pohybuje
na úrovni cca 40 %. Je však vždy nutno zohlednit typ přístroje, podmínky
měření, citlivost měřící metody na jiné substance ve spalinách (např. oxidy síry),
lze proto očekávat nejistoty na úrovni až 50 %. V tuto chvíli tedy nelze
jednoduše považovat navrhovanou úroveň nejistoty za dostatečnou. Zde je třeba
uvést, že samotná hodnota emisního limitu dle ZBAT monitorovaného
kontinuálně byla zcela nekorektně odvozena od hodnot stanovených
jednorázovým měřením (nejúčinnější zařízení, které měřilo kontinuálně v rámci
dotazníků referenčních zařízení, dosahovalo úrovní kolem 15 µg/m3, tedy cca
dvojnásobek stanovené horní hranice dle ZBAT), což je i součástí probíhající
žaloby členských států na neplatnost ZBAT u Evropského soudního dvora.
Rozumíme, že k převzetí navrhované hodnoty došlo z důvodu nedostatku
národních zdrojů informací o dosahované nejistotě měření emisních koncentrací
Stránka 12 (celkem 37)

Vysvětleno.
Navržená hodnota procentního vyjádření 95% intervalu
spolehlivosti je plně v souladu s hodnotami nejistot
analyzátorů dostupných na trhu v ČR. K této problematice
byla vypracována studie, kterou zpracovalo Výzkumné
energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, které posoudilo dostupná zařízení, jež
by mohly být provozovateli k měření využita. Zařízení
posuzovaná ve studii vyhověla stanovenému
legislativnímu požadavku, přičemž zohledněna byla
nejistota maximální, a to z důvodu vyloučení pochybností
o plnění emisního limitu. Výsledky z porovnání dat
získaných z instalovaných kontinuálních měřicích systémů
s daty z jednorázových měření emisí (viz studie VŠB),
potvrdily plnění této hodnoty i na reálných instalacích
kontinuálních měřících systémů na spalovacích
stacionárních zdrojích.
Odůvodnění návrhu vyhlášky bude doplněno o informace
o vypracované studii a jejich výsledcích.
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rtuti
kontinuálními
metodami
a
s ohledem na nutnost včasného zavedení této hodnoty do národní legislativy.
S ohledem na výše uvedené by bylo vhodné exaktně stanovit nejistotu měření
Hg pro domácí paliva autorizovanou osobou. Hodnotu 40 % lze tedy považovat
i na základě výše uvedených skutečností za maximální možný kompromis a
nelze ji dále snižovat.

Stránka 13 (celkem 37)
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2.

Připomínka k novelizačnímu bodu 6 (§ 9 odst. 1)

Akceptováno jinak.

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně:

V případě zveřejněného prováděcího rozhodnutí Komise,
„(1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na spalovacích stacionárních které stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, je pro velká spalovací zařízení, je nutné připojit rovněž
považován za splněný, pokud jsou splněny tyto podmínky
podmínku, která zajistí kumulativní plnění stanovených
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu specifického mezních hodnot ve stanovené lhůtě (viz čl. 21 odst. 3
IED). Textace upřesňuje postup v případech, kdy dochází
emisního limitu,
k souběhu více předpisů (národní, evropský/evropský), a je
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty nutné taxativně stanovit, jakým způsobem bude
specifického emisního limitu nebo v případě spalovacích stacionárních zdrojů o postupováno při hodnocení plnění emisích limitů.
celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW a spalujícím pouze černé uhlí V případě stanovení povinnosti kontinuálního měření
žádná denní průměrná hodnota nepřekročí 150 % hodnoty specifického emisí pro znečišťující látky, které nemají v příloze č. 2
emisního limitu a
vyhlášky stanoven specifický emisní limit, byl akceptován
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % hodnoty návrh připomínky a textace vložena ve znění níže.
specifického emisního limitu. nebo
d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
nejlepších dostupných technikách žádná z průměrných hodnot nepřekročí
příslušné procento hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který zajišťuje splnění podmínek
uvedených v písm. a), b) nebo c) pro hodnoty specifických emisních limitů
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.
d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
nejlepších dostupných technikách nepřekročí průměrná koncentrace hodnotu
tohoto specifického emisního limitu a zároveň musí být splněny podmínky
uvedené v písm. a), b) nebo c) pro hodnoty specifických emisních limitů
uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťují látky, které nemají v
příloze č. 2 této vyhlášky 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.“.
Odůvodnění:
Navržené znění je nepřehledné a není jednoznačné, zda hodnocení uvedené v
bodech a) – c) se použije i pro posuzování limitů BAT AELs. Úpravu znění
podmínky uvedené v písm. d) navrhujeme z důvodu zpřehlednění problematiky
Stránka 14 (celkem 37)

Pro přehlednost ustanovení a jasnou legislativní techniku
bude § 9 písm. d) vloženo jako samostatný odstavec 9.
Ustanovení § 9 odst. 9 zní:
“K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu
stanoveného pro spalovací stacionární zdroj na základě
závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z
průměrných hodnot nepřekročí příslušné procento hodnoty
specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který současně
zajišťuje splnění podmínek uvedených v odst. 1 písm. a), b)
a c) pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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“
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způsobu hodnocení plnění emisních limitů pro provozovatele dotčených zdrojů.
Nepovažujeme za vhodné uvádět ve vyhlášce podmínky hodnocení pomocí
procentního vyjádření, které je zavedeno v metodickém pokynu MŽP ze dne 5.
února 2019, nikoli v zákonném či podzákonném předpisu a je vnímáno spíše
jako metodická pomůcka. Podmínka hodnocení specifického emisního limitu
stanoveného na základě závěrů o BAT, by měla jednoznačně stanovit postup při
hodnocení plnění emisních limitů znečišťujících látek, které nemají stanoveny
specifické emisní limity ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. a budou hodnoceny pouze
ve vztahu k BAT limitům a pro časová období uvedená v závěrech o nejlepších
dostupných technikách.

Stránka 15 (celkem 37)
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3.

Připomínka k novelizačnímu bodu 14 (§ 26 odst. 8)

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně:
„(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 rozsahu: údaje o odborně způsobilé osobě, která kontrolu provedla, údaje o
umístění zdroje, typu zdroje, výsledku kontroly a datu kontroly v příloze č. 18
k této vyhlášce.“
Odůvodnění:
Změna je nutná, jelikož předkladatel ukládá převedení všech údajů obsažených
v záznamu o kontrole (viz. Příloha č. 18 vyhlášky) do Integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP). Navržený rozsah
ohlašovaných údajů je nadbytečný a prakticky bude znamenat zdvojení práce
odborně způsobilých osob (dále jen „OZO“), jelikož nejdříve musí OZO veškeré
údaje zanést do vyhláškou předepsaného kontrolního záznamu v listinné podobě
(na místě u provozovatele) a následně pak ještě jednou všechny údaje navést do
ISPOP. Domníváme se, že je naprosto zbytečné, aby v ISPOP byly ukládány
detailní záznamy o kontrole, naopak systém by měl být jednoduchý a obsahovat
pouze údaje o identifikaci zdroje, identifikaci OZO a výsledek kontroly. Pokud
státní správa bude vyžadovat detailní podrobnosti o kontrole, může si ze zákona
vždy vyžádat od provozovatele kontrolní záznam v listinné podobě. Zdvojení
práce, a s tím související výrazné navýšení spotřebovaného času OZO
k administraci každé kontroly, povede ke zdražení kontrol a dále pak je velmi
pravděpodobné, že nemalá část OZO nebude vůbec ochotna či schopna takto
rozsáhlé záznamy v ISPOP provádět. Situace je nyní taková, že by bylo potřeba
spíše více OZO k tomu, aby dostatečně pokryly potřeby provozovatelů a včas a
kvalitně provedly kontroly dle zákona – ostatně proto je také novelou
navrhována další úprava, a to stanovení referenčního finančního limitu, který
má řešit zlepšení dostupnosti OZO. Zavedení takto zbytečně náročné a podrobné
administrace do ISPOP povede naopak ke zhoršení dostupnosti OZO a projeví
se zcela kontraproduktivně.
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Akceptováno jinak.
Viz 1. připomínka HKČR, příloha č. 18 byla upravena a
část údajů požadovaných pro ohlášení bude odstraněna.
Nové znění daného ustanovení bude následovně:
„(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.“
Příloha č. 18 k vyhlášce, ze které vychází také rozsah
údajů ohlašovaných do ISPOP ze strany odborně
způsobilých osob, byla rozdělena na dvě části. Část A) je
ponechána jako doklad o kontrole technického stavu a
provozu zdroje a v části B) jsou definována data, která
budou odborně způsobilé osoby povinny předávat do
systému ISPOP, jedná se především o data využitelná pro
účely inventarizace emisí a základní informace o zdroji a
jeho souladu s legislativními požadavky pro potřeby ORP.
Část B) je oproti části A) významně zkrácena a
nepředpokládá se výrazná administrativní zátěž v rámci
převádění údajů do elektronické podoby (max. 10 min. na
jednu kontrolu), a to i z toho důvodu, že část údajů bude
vkládána z údajů o registraci OZO. V budoucnu je možné
očekávat i vývoj aplikace třetích stran, které by umožnily
vyplnění dokladu v elektronické podobě a následný export
dat v něm obsažených do ISPOP, podobně jako je tomu u
jiných ohlašovacích povinností. Vzhledem
k zanedbatelnému času oproti trvání celé kontroly nebude
mít toto na celkový limit výrazný vliv, není nutné tedy
limit jakkoli upravovat.
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4.

Připomínka k novelizačnímu bodu 15 (§ 27a)

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně:

Vysvětleno.

Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke změně struktury
přílohy č. 18, která bude nyní rozdělena na část A) a část
B), která je oproti části A) významně zkrácena, se
nepředpokládá významný nárůst administrativní a časové
náročnosti plnění ohlašovacích povinností do ISPOP.
V budoucnu je možné očekávat i vývoj aplikace třetích
stran, které by umožnily vyplnění dokladu v elektronické
podobě a následný export dat v něm obsažených do
ISPOP, podobně jako je tomu u jiných ohlašovacích
Odůvodnění:
povinností. Vzhledem k zanedbatelnému času oproti trvání
Změna je nutná, jelikož předkladatel při tvorbě a stanovení referenčního limitu celé kontroly nebude mít toto na celkový limit výrazný
nekalkuloval do ceny zvýšení časové náročnosti při administraci kontrol vliv, není nutné tedy limit jakkoli upravovat.
vyvolané zápisem a přenosem údajů z kontrolního záznamu do ISPOP. Zvýšení
Referenčního finančního limitu o navrhovanou částku odpovídá odhadovanému
navýšení časové náročnosti při zpracování záznamů do ISPOP.
„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
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 19001585 Kč bez DPH pro
kotle bez řídicí jednotky a ve výši 22001848 Kč bez DPH pro kotle s řídicí
jednotkou.“.
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Moravskoslezs
ký kraj

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Akceptováno částečně.

K Příloze č. 18 „Výsledek kontroly“
Navrhujeme změnu textace následujících polí:
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
JE / NENÍ spalováno palivo určené výrobcem zdroje
Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE emisní požadavky
stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
U těchto možností navrhujeme doplnit možnost odpovědi „NELZE URČIT“
(nebo obdobně). U emisních požadavků navrhujeme doplnit, že tyto emisní
požadavky jsou platné až od 1. 9. 2022.

Akceptována změna textace v části:
Spalovací stacionární zdroj SPLŇUJE / NESPLŇUJE
emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona
č. 201/2012 Sb. účinné od 1. 9. 2022.

Odůvodnění:
Pokud není znám výrobce nebo výrobce již neexistuje a nelze dohledat pokyny
výrobce k provozu, nelze stanovit, zda provoz je či není v souladu s předpisy
výrobce. Pokud není znám výrobce a příslušný kotel nebyl zařazen do emisní
třídy dle ČSN 303-5, oprávněná osoba nemůže s jistotou konstatovat, zda jsou
či nejsou plněny emisní požadavky. Toto lze prokázat pouze měřením, což
oprávněná osoba provádět nemůže a nebude. Navíc tyto požadavky musí být
plněny až od roku 2022 a tím pádem je konstatování o případném budoucím
neplnění nějaké povinnosti značně matoucí a zavádějící. Mělo by být tedy
doplněno, že tyto emisní požadavky jsou platné od 1. 9. 2022.

Část týkající se doplnění možnosti odpovědi „NELZE
URČIT“ nebyla akceptována. Vložením tohoto typu
odpovědi by docházelo k velkému počtu dokladů, které by
nebyly použitelné, vzhledem k nejasným závěrům a
informacím, které by jim byly závěrečnou textací dokladu
dodány. Je sice možné, že kotel např. nemá výrobce a
tudíž ani návod k použití, nicméně procento těchto případů
je omezené a v současné době není povinné toto pole
vyplnit. Zároveň je nutné také konstatovat, že uvedené
údaje jsou vypovídající ve smyslu plnění či neplnění
zákonných povinností. Je k tíži provozovatele prokázat, že
splňuje požadavky, které jsou mu dány jako povinnost
přímo ze zákona (č. 201/2012 Sb.). Nelze tedy zavést
možnost „NELZE URČIT“, neboť nutné uplatnění zásady
in dubio pro mitius“ v případech pochybností, by vedly ke
znehodnocení získaných údajů, neprůkaznosti dokladů
prokazujících plnění, resp. neplnění zákonných povinností
a tím také k nepřiměřenému zkrácení ochrany ovzduší.
Lze předpokládat, že spalovací zdroje, u nichž není údaj o
emisní třídě uveden na štítku, nesplňují parametry
stanovené v příloze č. 11 (pokud provozovatel nedoloží
opak). U zdrojů, u nichž nemá OZO povědomí o pokynech
výrobce a provozovatel je nepředloží (zejména
v případech, kde se jedná o výrobek jiného výrobce), bude
hodnocení prováděno podle obecných pravidel
vyplývajících z příslušných technických norem. Tento
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postup byl také potvrzen Asociací podniků topenářské
techniky.

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

Akceptováno.

K části desáté „Referenční finanční limit, § 27a
V § 27a navrhujeme slovo „kotle“ nahradit slovním spojením „spalovací
stacionární zdroje“, neboť se jedná rovněž např. o krby s teplovodním
výměníkem (odůvodnění vyplývá z textu připomínky).
1. DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA

Akceptováno.

K Příloze č. 18 „Výsledek kontroly“

Ministerstvo
financí
(připomínky č. 1
– 3 = zásadní)

Navrhujeme doplnit do textu: „tyto požadavky NEJSOU RELEVANTNÍ, neboť
se jedná o spalovací stacionární navržený rovněž pro přímé vytápění místa
instalace (lokální topidlo)“ za slova „spalovací stacionární“ slovo „zdroj“,
neboť jedině s tímto doplněným slovem dává dané slovní spojení smysl
(odůvodnění vyplývá z textu připomínky)
Zásadní připomínky:
1. K úvodní větě vyhlášky: Podle čl. 39 odst. 7 LPV může být vyhláška jako
prováděcí předpis být vydána pouze na základě výslovného zmocnění
uvedeného v zákoně k jejímu vydání. V tomto případě se jedná o
ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zákonem č. 178/2018 Sb. sice došlo v § 16 ke změně označení odstavce 9,
avšak tato změna nabude účinnosti až dnem 1. ledna 2020. Z tohoto důvodu
a za situace, že předkladatel uvádí, že předmětná novela vyhlášky má nabýt
účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího
vyhlášení, nelze předpokládat, že vyhláška nabude platnosti po 1. lednu
2020. Proto je nutno uvádět zmocňovací ustanovení podle stavu, který bude
platný v době nabytí platnosti vyhlášky, tj. uvést jako zmocňovací
ustanovení § 16 odst. 9 zákona.
2. K bodu 9, 10 a 12: Tyto body je nutno vypustit – navrhovaná úprava musí
respektovat text zákona o ovzduší účinný v době nabytí této úpravy viz
rovněž připomínka k úvodní větě).
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Akceptováno jinak.
Bod 1. novely, který mění úvodní větu vyhlášky, bude
rozdělen na dvě části, tak, aby odkaz na zmocnění
posunuté z § 16 odst. 8 zákona do § 16 odst. 10 byl účinný
současně s ustanovením zákona, tedy od 1. ledna 2020.

Akceptováno jinak.
Viz výše předchozí bod.
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Akceptováno a vysvětleno

3. Předkládací zpráva a RIA: Požadujeme, aby informace týkající se dopadů na
státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty byly uvedeny v předkládací zprávě Novela vyhlášky, a to ani po vypořádání připomínek
a v RIA.
uplatněných v rámci meziresortního připomínkového
řízení, nezpůsobí vynakládání finančních prostředků ze
státního či jiných veřejných rozpočtů, tedy nebude mít
dopady na státní ani jiné veřejné rozpočty. Z tohoto
důvodu nebyla předkládací zpráva ani RIA v tomto smyslu
upravena.
Doporučující připomínky:
Akceptováno.
1. Čl. I – úvodní věta: Slova „a vyhlášky č. 452/2017 Sb.,“ se doporučuje
nahradit slovy „ , vyhlášky č. 452/2017 Sb. a vyhlášky č. 190/2018 Sb.,“ (čl.
64 odst. 2 LPV).
2. K bodu 1: Bod doporučujeme vypustit, a to jednak s ohledem na naší zásadní
připomínku a jednak proto, že úvodní ustanovení vyhlášek se obvykle
nenovelizují. Ustanovení § 32 odst. 8 zákona o ovzduší obsahující zmocnění
ke stanovení stanoví seznam metod a postupů, u kterých je požadováno
osvědčení o akreditaci; je třeba uvést v úvodní větě navrhované vyhlášky.
3. K bodu 6: V písmenu d)
„písmenu“.

Akceptováno jinak.
Bod 1. novely, který mění úvodní větu vyhlášky, bude
rozdělen na dvě části, tak, aby odkaz na zmocnění
posunuté z § 16 odst. 8 zákona do § 16 odst. 10 byl účinný
současně s ustanovením zákona, tedy od 1. ledna 2020.

se doporučuje text „písm.“ nahradit slovem Akceptováno.

4. K bodu 24 a 25: Za slovem „zní“ se doporučuje udělat dvojtečku a následný Akceptováno.
text uvést na samostatný řádek.
5. K bodu 35: Slova „úvodní části“ doporučujeme vypustit.

Akceptováno.

6. K bodu 42: Bylo by vhodné přímo uvést konkrétní právní předpis, podle Akceptováno.
kterého se ohlašovací povinnosti vykazují způsobem určeným datovým
standardem.
Bude doplněn odkaz na zákon č. 25/2008 Sb., o
integrovaném registru znečišťování a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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7. K bodu 51: Za slovem „zní:“ doporučujeme následný text uvést na Akceptováno.
samostatný řádek.
8. ČL. II – Účinnost: Doporučujeme stanovit účinnost pevným datem, a to tak, Akceptováno jinak.
aby byla zachována potřebná legisvakance.
Účinnost vyhlášky bude dělená, zvlášť pro novelizační
body týkající se referenčního finančního limitu a zvlášť
pro ostatní novelizační body. Je zájem na tom, aby část
týkající se referenčního finančního limitu byla účinná co
možná nejdříve, neboť její platnost a účinnost zajistí
nemožnost účtování neúměrných částek za kontroly
technického stavu a provozu kotlů ze strany odborně
způsobilých osob, což byl jeden z důvodů zavedení
institutu referenčního finančního limitu do právní úpravy
ochrany ovzduší.
Akceptováno.
Obecně k předloženému materiálu: Upozorňujeme, že v Závěrečné zprávě
z hodnocení dopadů regulace (RIA) je uveden předpokládaný termín nabytí V RIA bude upraveno.
účinnosti novely vyhlášky na den 1. května 2019, což již není možné a je proto
vhodné tento termín upravit tak, aby odpovídal realitě.
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Jihomoravský
kraj
(připomínky č. 1
- 4 = zásadní)

Zásadní připomínky:

Vysvětleno.

1. k Čl. I bodu 38.:
Navrhujeme upřesnit a definovat, které datum představuje datum (prvního)
uvedení do provozu, a dále určit postup pro případ, že nebude známo skutečné
datum uvedení do provozu u zdrojů uvedených do provozu prokazatelně po dni
20.12.2018.
Odůvodnění:
Vhodným definováním dne prvního uvedení do provozu je dle našeho názoru
možné předejít tomu, že bude u této položky ve velmi velké míře uváděno datum
01.01.1900 pouze z toho důvodu, že provozovatelé nevědí, o který den se jedná.
Zda je tímto dnem den prvního zkušebního spuštění či den zahájení zkušebního
provozu či zkolaudování zdroje či zahájení trvalého provozu zdroje, popř. zda
tento den může nastat až po nabytí právní moci povolení provozu zdroje u
novějších zdrojů, a jak je tomu u zdrojů, které byly provozovány bez kolaudace
a povolení.
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Z hlediska zákona o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) se
jedná o moment, kdy je stacionární zdroj uveden do
provozu podle zákona, tzn. v souladu a na základě
vydaného povolení provozu (podle ustanovení § 11 odst. 2
písm. d) zákona). Povolení obsahuje závazné podmínky
pro provoz stacionárního zdroje podle ustanovení § 12
odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.
Skutečné datum zahájení provozu lze chápat jako
okamžik, kdy lze zdroj provozovat v souladu s povolením
a k zamýšlenému účelu a toto datum by se mělo shodovat s
„administrativním“ zahájením provozu – tj. záznamem v
provozní evidenci. Zde pro úplnost upřesňujeme, že
provoz je zahájen již zkušebním provozem (viz § 12 odst.
4 písm. k) zákona).
Za termín uvedení stacionárního zdroje do provozu podle
zákona o ochraně ovzduší je nutné považovat záznam v
provozní evidenci stacionárního zdroje vedené v souladu s
ustanovením § 17 odst. 3 písm. c) zákona.
V zájmu zajištění jednotného přístupu při vyplňování nově
vloženého řádku č. 4 „Datum uvedení do provozu“ bude
do metodického návodu k vyplňování příslušného
formuláře doplněna informace o skutečnosti, jaké datum se
považuje za „datum uvedení do provozu“ v rámci plnění
ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP.
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2. k Čl. I bodu 45.:

Akceptováno.

Navrhujeme změnit řádek „Rok instalace“ na „Datum instalace“ a dále ve Do dokladu (do poznámky pod čarou) dojde k doplnění
vysvětlivce stanovit datum, které se bude do dokladu uvádět v případě, že věty: „Pokud není přesné datum instalace známo, uvede se
nebude známo skutečné datum instalace.
1. leden roku instalace, pokud nebude znám ani rok
instalace, bude použit 1. leden roku začátku provozování
Odůvodnění:
(nabytí) zdroje současným provozovatelem (dědictví,
V údajích o spalovacím stacionárním zdroji se navrhuje nově uvádět rok koupě, apod.).“
instalace. Dle našeho názoru je pro sledování intervalu provádění kontroly
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje potřeba znát
přesné datum.
Zejména u starších kotlů a u kotlů, které provozovatel např. koupí či zdědí
s nemovitostí nebude datum instalace (ani rok instalace) velmi často známo,
proto je vhodné stanovit datum, které se bude do dokladu uvádět v těchto
případech.
Datum i rok instalace zdroje jsou pro odborně způsobilou osobu často velmi
špatně dohledatelné či ověřitelné údaje a odborně způsobilá osoba se tímto
vystavuje zvýšenému riziku, že v dokladu uvede nepravdivé údaje.
3. k Čl. I bodu 48 a 49

Vysvětleno.

Navrhujeme, aby se datum čištění spalinových cest uvádělo povinně pouze
u stacionárních zdrojů, kde není povoleno provádět čištění spalinových cest
svépomocí. Dále navrhujeme neuvádět položku „Pravidelné čištění spalovacího
zdroje provedeno dne“.
Odůvodnění:
Za správnost údajů uvedených v dokladu o kontrole technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje odpovídá odborně způsobilá osoba. U čištění
spalinových cest a pravidelného čištění spalovacího zdroje, které provádí
provozovatel svépomocí nemůže odborně způsobilá osoba garantovat, že tato
čištění byla skutečně řádně provedena. Nadto intervaly těchto čištění se velmi
liší od intervalu provádění kontroly technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje. Proto považujeme ve zmíněných případech uvádění těchto
dnů za zbytečné.
Stránka 23 (celkem 37)

Došlo pouze k rozdělení jedné položky na dvě, není tedy
předmětem úpravy položku pravidelného čištění
spalovacího zdroje vyškrtávat. Tato informace je důležitá a
je povinností provozovatele zdroje provozovat jej v
souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Odborně způsobilá osoba je zodpovědná za kontrolu
technického stavu a provozu zdroje, nicméně v některých
případech vychází z informací, které ji předal
provozovatel, který také výsledný formulář od OZO
přebírá. Pravidelné čištění spalinových cest je zásadní pro
správný provoz spalovacího zdroje a pro výsledné emise
do ovzduší.
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4. k Čl. II:

Vysvětleno a akceptováno jinak.

Navrhujeme odložit účinnost u Čl. I bodů 4. a 7.
Odůvodnění:
Aplikace Čl. I bodů 4. a 7. bude pro provozovatele finančně a časově velmi
náročné. Tuto povinnost není možné i vzhledem k nutnosti vybrání, pořízení,
instalaci a odzkoušení nového analyzátoru plnit okamžitě prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení navrhované vyhlášky, proto
navrhujeme odložit účinnost těchto bodů.

Stránka 24 (celkem 37)

Ustanovení se vztahuje k povinnosti kontinuálního měření
rtuti u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících uhelná
paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 300 MW
a vyšším, která vyplývá ze závěrů o nejlepších dostupných
technikách pro velká spalovací zařízení od data
stanoveného v povolení provozu. Lhůta, v níž musí
členské státy vydaná povolení přezkoumat a zajistit, aby
zařízení plnilo požadavky vydaného prováděcího
rozhodnutí, které stanoví závěry o nejlepších dostupných
technikách, činí 4 roky a běží od zveřejnění rozhodnutí
v úředním věstníku, tj. od 17. 8. 2017.
Toto měření bude prováděno nejdříve od 17. 8. 2021, což
poskytuje provozovatelům dostatečný prostor k pořízení a
odzkoušení zařízení. K této problematice byla
vypracována studie, kterou zpracovalo Výzkumné
energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, které posoudilo dostupná zařízení, jež
by mohla být provozovateli k měření využita. Zařízení
posuzovaná ve studii vyhověla stanovenému
legislativnímu požadavku.
K pořízení zařízení je nezbytné znát včas legislativní
požadavky, které budou v budoucnu na zařízení kladeny.
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5. k Čl. I bodu 4. a 7.:

Vysvětleno.

Zastáváme postoj neměřit rtuť kontinuálně.
Odůvodnění:
Dle názoru krajského úřadu se stanovení nové povinnosti kontinuálního měření
u rtuti jeví jako nadbytečná zátěž provozovatelů. V současné době se rtuť
v komunálním odpadu prakticky nevyskytuje. V minulosti došlo prokazatelně
k výraznému snížení množství odpadů obsahujících rtuť, což je zřejmé např.
z rozborů odpadů a z jednorázových měření emisí rtuti.

6. k Čl. I bodu 15.:

Povinnost provádět kontinuální měření emisí rtuti od
stanoveného data (17. 8. 2021), která vyplývá ze závěrů o
nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací
zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším
nebo rovném 300 MW musí členské státy respektovat,
vyplývá mj. z nadřazenosti komunitárního práva právu
národnímu. Prováděcí rozhodnutí současně stanoví
podmínky, kdy lze kontinuální měření emisí nahradit
jednorázovým měřením emisí. Jedná se o případy, kdy se
prokáže, že je úroveň emisí dostatečně stabilní, tehdy se
mohou pravidelná měření provádět pokaždé, kdy by
změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na
emise, vždy však nejméně jednou za 6 měsíců.
Akceptováno.

Navrhujeme doplnit chybějící uvozovky ohraničující vkládanou část desátou.
Odůvodnění:
V bodě 15. jsou uvedeny pouze uvozovky značící začátek vkládané nové části
desáté.
Jihočeský kraj
(zásadní
připomínka?)

Doplnit do § 3 odst. 3 písm. c): „Příslušný orgán se může rozhodnout vyžadovat
jedno měření za dva roky pro těžké kovy a jedno měření za rok pro dioxiny a
furany v těchto případech:
a) emise z procesů spalování nebo spoluspalování odpadu leží za všech
okolností pod úrovní 50 % mezních hodnot emisí;
b) odpady určené ke spoluspalování nebo spalování sestávají pouze
z
určitých tříděných spalitelných frakcí odpadů neklasifikovaných jako
nebezpečné, které jsou nevhodné k recyklaci a vykazují určité vlastnosti, a
které jsou dále specifikovány na základě posouzení uvedeného v písmenu
c);
c) provozovatel může prokázat na základě údajů o kvalitě příslušných odpadů
a monitorování emisí, že emise jsou za všech okolností významně nižší, než
jsou mezní hodnoty emisí pro těžké kovy, dioxiny a furany.“
Stránka 25 (celkem 37)

Vysvětleno.
Navrhovaná změna se nevztahuje k novelizovaným částem
vyhlášky.
Implementace tohoto požadavku do textu vyhlášky
vyžaduje důkladnou analýzu a stanovení konkrétních
hraničních podmínek pro uplatnění navrhovaného
odlišného postupu stanovení intervalů zjišťování úrovně
znečišťování, které nejsou v textu směrnice obsaženy.
Formulace uvedené ve směrnici není bez dalšího upřesnění
možné začleňovat do stávajícího textu vyhlášky, aniž by
nebyla snížena srozumitelnost právního předpisu, jednotná
interpretace a tedy i předvídatelnost aplikace daného
postupu. V současné době však není k dispozici výše
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Odůvodnění: Jedná se o připomínku přejatou ze směrnice IED, která může
v odůvodněných případech přinést provozovateli úlevu od nákladného
měření emisí. Jako odůvodněné případy lze uvést např. odpad neměnného
složení, jednodruhový nebo upravený odpad, u kterého rozbory prokážou
nepřítomnost či stopové množství těžkých kovů a chlóru, které může být
následně ověřeno opakovaným měřením emisí.
(Vzhledem k delšímu textu by připomínka mohla být uvedena i v příloze č. 4.,
část II, Technické podmínky provozu).

Stránka 26 (celkem 37)

zmiňovaná analýza, na základě které by bylo možné
zpřesnit formulace obsažené ve směrnici a tedy stanovit
konkrétních podmínek pro uplatnění jmenovaného
odlišného postupu. Problematiku bude možné posoudit na
základě relevantních podkladů, budou-li k dispozici,
v rámci příští komplexní novely vyhlášky.
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Úřad vlády –
VÚV

1.
Vyhláškou se stanovuje referenční finanční limit pro provedení kontroly
technického stavu kotlů o tepelném příkonu 10 kW -300 kW. Jedná se tedy v
podstatě o povinnost pro každou domácnost včetně těch, které vyměnily kotle
s podporou tzv. kotlíkovného. Žádáme v rámci RIA vyčíslit celkové roční
náklady tohoto ustanovení a potřebný počet oprávněných osob k tomu, aby
takové opatření bylo realizováno.
Tato připomínka je zásadní.

Stránka 27 (celkem 37)

Vysvětleno.
Provádět v určitém časovém intervalu pravidelnou
kontrolu technického stavu a provozu kotle je povinností
provozovatelů, která vyplývá ze zákona o ochraně ovzduší
již od roku 2012 (§ 17 odst. 1 písm. h)), resp. na základě
přechodného ustanovení zákona proběhly tyto revize prvně
v roce 2016.
Vyhláškou se stanovuje pouze konkrétní výše referenčního
finančního limitu pro provedení kontroly technického
stavu a provozu kotlů. Samotný princip referenčního
finančního limitu byl stanoven již v zákoně č. 172/2018
Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem tohoto
ustanovení zákona bylo řešení problému vysokých cen za
provedení kontroly. Tento princip tedy není předmětem
novelizace vyhlášky. Zákonné zmocnění k vyčíslení
referenčního finančního limitu je obsaženo v ustanovení §
17 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší.
Celkový počet oprávnění činil v únoru 2019 dle údajů
Asociace podniků topenářské techniky a klastru Česká
peleta 6 992 oprávnění. Toto číslo však neodpovídá
celkovému počtu odborně způsobilých osob, neboť
odborně způsobilá osoba může získat oprávnění od více
výrobců. Celkový počet odborně způsobilých osob je tedy
menší než počet vystavených oprávnění, a to 2200
fyzických osob. Počet zdrojů, na které se povinnost
provádění kontrol technického stavu a provozu vztahuje je
odhadován na základě statistických dat z šetření ENERGO
2015 a SLDB 2011 na 850 tisíc relevantních zdrojů. Na 1
odborně způsobilou osobu tak v průměru připadá celkem
cca 386 spalovacích zdrojů, které by měl v průběhu 36
měsíců zkontrolovat. Počet odborně způsobilých osob lze
tedy označit za dostatečný.
Průměrné náklady pouze za provedení kontroly jsou
v Závěrečné zprávě RIA k návrhu změny vyhlášky
vyčísleny na 612,5 – 875 Kč bez zahrnutí nákladů na
dopravu. Pro výpočet průměrné dojezdové vzdálenosti a
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tedy celkových nákladů na provedení kontrol by bylo
nutné znát početní zastoupení a územní rozložení zdrojů a
odborně způsobilých osob v členění podle jednotlivých
výrobců, což v současnosti není známo, proto tento odhad
nákladů nelze provést.

Stránka 28 (celkem 37)
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2.
Jestliže se parametry měření rtuti odvozují z aktuální 13. vyhlášky
Spolkového ministerstva pro životní prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti
reaktorů Spolkové republiky Německo, kterou se provádí federální zákon o
znečištění, žádáme o doplnění, jaké zkušenosti má spolkové ministerstvo
s realizací této vyhlášky a odvodit tak, co bude znamenat realizace vyhlášky
v zařízeních v ČR. Žádáme zpracovat variantu minimalistického provedení
příslušného ustanovení zákona tak, aby byla naplněna dikce závazných
evropských předpisů.
Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno.
Novelizovaná ustanovení vyhlášky nestanoví nové
povinnosti provozovatelům stacionárních zdrojů, vytváří
však prostředí (právní jistotu) provozovatelům, kterým
bude na základě vydaného prováděcího rozhodnutí komise
(EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších
dostupných technikách pro velká spalovací zařízení, při
přezkumu integrovaných povolení stanovena povinnost
zjišťovat emise rtuti kontinuálním měřením emisí
nejpozději od 17. 8. 2021 (konec čtyřleté lhůty k uvedení
povolení do souladu s vydanými závěry o nejlepších
dostupných technikách, viz čl. 21 odst. 3 směrnice
2010/75/EU o průmyslových emisích). Provozovatelé,
kterým bude na základě prováděcího rozhodnutí uložena
povinnost zjišťovat emise rtuti kontinuálním měřicím
systémem, budou muset nejpozději do uvedeného data
vybavit stacionární zdroje kontinuálním měřicím
systémem.
Převzatá hodnota procentního vyjádření 95% intervalu
spolehlivosti je plně v souladu s hodnotami nejistot
analyzátorů dostupných na trhu v ČR. K této problematice
byla vypracována studie, kterou zpracovalo Výzkumné
energetické centrum Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava, které posoudilo dostupná zařízení, jež
by mohla být provozovateli k měření využita. Zařízení
posuzovaná ve studii vyhověla stanovenému
legislativnímu požadavku, přičemž zohledněna byla
nejistota maximální, a to z důvodu vyloučení pochybností
o plnění emisního limitu. Výsledky z porovnání dat
získaných z instalovaných kontinuálních měřicích systémů
s daty z jednorázových měření emisí (viz studie VŠB),
potvrdily plnění této hodnoty i na reálných instalacích
kontinuálních měřících systémů na spalovacích
stacionárních zdrojích.

Stránka 29 (celkem 37)
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Ve Spolkové republice Německo (referenční zdroje
uvedené v systému EIPPCB) je v současnosti prováděno
kontinuální měření emisí rtuti na 15 velkých spalovacích
zařízeních, z toho jsou 4 zařízení na dřevní biomasu, 2
zařízení na hnědé uhlí, 5 zařízení na černé uhlí a 4 zařízení
spoluspalují odpad. V souvislosti s prováděním
kontinuálního měření emisí rtuti v České republice lze
konstatovat, že z důvodu postupného přezkumu
integrovaných povolení, na základě kterého lze stanovit
provozovateli povinnost kontinuálního měření emisí rtuti
v integrovaném povolení, až ke dni 17. 8. 2021,
v současné době probíhají v České republice zatím
pokusná měření dvěma měřícími zařízeními ve dvou
provozech na celkem 4 spalovacích zdrojích.
Z dostupných informací vyplývá, že se kontinuální měření
emisí rtuti bude týkat nejpozději od 17. 8. 2021 cca 87
zdrojů v 18 provozovnách.
Porovnáním koncentračního vyjádření nejistoty AMS
(automatizovaný měřící systém) s v současnosti
stanoveným denním limitem (hodnota 30 ɥg/m³) byl
vypočten medián hodnoty nejistoty ve výši 10,2 % pro HU
a 5 % pro ČU vyjádřené jako podíl emisního limitu 30
ɥg/m³. Porovnáním koncentračního vyjádření nejistoty
s horní úrovní mezní hodnoty rtuti pro stávající zařízení ze
závěrů o BAT (HU = 7 ɥg/m³, ČU = 4 ɥg/m³) bylo
dosaženo těchto výsledků, 43,7 % pro HU a 37,5 % pro
ČU opět vyjádřené jako podíl příslušné horní úrovně BAT.
Uvedené hodnoty prezentují současný stav.
Ministerstvo
pro místní
rozvoj

1.

K úvodní větě vyhlášky:

Akceptováno.

Doporučujeme doplnit do výčtu novel vyhlášku č. 190/2018 Sb.

(doporučující)
2.

K novelizačnímu bodu 8:

Akceptováno.

Stránka 30 (celkem 37)
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Za slova „na konci“ doporučujeme v souladu s LPV vložit slovo „textu“.
Ministerstvo
dopravy
(doporučující)
Ministerstvo
zemědělství
(doporučující)

Doporučujeme finální text návrhu vyhlášky podrobit legislativně technické Akceptováno.
revizi, zvláště se zaměřením na chybějící tečky na konci novelizačních bodů
(Tečka chybí například v novelizačních bodech 3, 6, 11, 12, 14, 15 a dalších.).
1. K úvodní větě:
Vzhledem k rozsahu navržených změn v úvodní větě doporučujeme danou
vyhlášku zrušit a vydat nový prováděcí právní předpis, který bude vhodněji
reagovat na legislativní změny zákona o ovzduší.
Odůvodnění: Novelizací úvodní věty nastává nesprávnost úvodní věty
vyhlášky. Tato nesprávnost spočívá v tom, že úvodní věta odkazuje na
nesprávné ustanovení zákona, neboť zmocňovací ustanovení bylo přesunuto v
rámci zákona (alternativně bylo nově označeno číslem nebo písmenem).

Vysvětleno.
Rozsah změn není z věcného hlediska takový, aby bylo
nutno vydávat celou vyhlášku nově. Bez ohledu na počet
novelizačních bodů je to jasně patrné z „Platného znění
relevantních částí vyhlášky s vyznačením navrhovaných
změn“. Části vyhlášky, kde došlo k obsáhlejším změnám
(v poměru k velikosti dané relevantní části vyhlášky) byly
zrušeny a nahrazeny novými. Viz příloha č. 18 k vyhlášce.

Stávající LPV neřeší výslovně specifickou situaci „přesunů“ zákonných
zmocnění. Je možno zmínit, že v souvislosti s tvorbou vyhlášek akcentují
dodržení zákonného zmocnění (čl. 16 odst. 10 písm. a), čl. 39 odst. 6 a 7). Jako
zásadní se však v dané souvislosti jeví čl. 10 odst. 3 LPV. Toto ustanovení
přímo ukládá se zrušením zákona nebo jeho části zrušit také příslušný
prováděcí předpis.
V takové situaci dochází ke snížení komfortu adresáta právní normy. Stává se
velmi obtížným vyhledat a určit, jaké zákonné zmocnění je vlastně prováděcím
předpisem realizováno. Oslabuje se tak právní jistota a na straně právních
subjektů vznikají náklady spojené s vyhledáním skutečného právního stavu.
2. K Čl. I úvodní větě:
Akceptováno.
Slova „a vyhlášky č. 452/2017 Sb.“ nahradit slovy „, vyhlášky č. 452/2017 Sb.
a vyhlášky č. 190/2018 Sb.“.
3. K bodu 6 a dalším:
Akceptováno.
Navrhujeme v souladu s LPV doplnit za poslední uvozovky tečku. Považujeme
za vhodné v tomto směru provést kontrolu i ve zbývající části textu novely,
konkr. body 11, 12, 14, 15 (zde doplnit spolu s tečkou také uvozovky), 23, 36,
37, 38, 46 a 49.
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4. K bodu 8:
Doporučujeme za slovo „konci“ vložit slovo „textu“ v souladu s LPV.

Akceptováno.

SÚJB

Doporučující připomínky:

Akceptováno.

(doporučující)

1. K bodu 3, 6, 11, 14, 23, 36, 37, 38, 45, 49
Jedná se o formální připomínku, a to v uvedených bodech za citací, ukončit větu
tečkou.
2. K bodu 12
Akceptováno.
Doporučujeme doplnit „a“ mezi slova „10 §“ v závorce pod nadpisem, tak aby
text zněl: „K § 12 odst. 8, § 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona“ a rovněž za citací
ukončit větu tečkou.

3. K bodu 15
Akceptováno.
Jedná se o formální připomínku, kdy je nutné nově vkládaný text ukončit
uvozovkami a následně ukončit větu tečkou.

4. K bodu 17 a 19
Akceptováno.
Doporučujeme tyto body spojit do jednoho, který zní: „V příloze č. 3 části I
bodu 2. a 3. se na konci nadpisu řádku „Obsah síry a jejích sloučenin“ doplňují
slova „vyjádřený jako S“.
Zbývající body na základě této změny doporučujeme následně přečíslovat.
Dané doporučení vychází z čl. 55 odst. 1 poslední věty LPV; obdobně
navrhujeme postupovat i v případě bodů 18 a 20, 26 a 27.

Stránka 32 (celkem 37)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBDVF541F)

Akceptováno.
5. K bodu 21, 22, 23
Jedná se o formální úpravu, a to označení jednotlivých vysvětlivek, odstavců a
bodů, tak aby korespondovali s označením ve stávajícím znění vyhlášky a aby
se dodržovala jednotnost textu.
a) 21. upravit na „… vysvětlivce č. 2) pod…“
b) 22. upravit na „… odst. (2) písm. c) se na konci bodu 2. slovo „nebo“
nahrazuje čárkou a bod 3. se …“
c) 23. upravit na „… odstavec (3) …“ a v nově znějícím odstavci (3) uvést
do závorek všechny číslice „2“ a označit je jako odstavec, ne jako bod
(i v novelizačním bodě 22. se hovoří o tomhle ustanovení, kde je
označen jako odstavec (2)).
6. K bodu 30
Akceptováno.
Navrhujeme na konci textu doplnit „ a text „sídla“ se nahrazuje slovem „sídlo“.
Jelikož slova „UTJ a souřadnice“ se zrušují, gramaticky správně má být
následně v textu uvedeno slovo „sídlo“ a ne „sídla“.
7. K bodu 31 a 32
Akceptováno.
Jedná se o formální úpravu, a to označení jednotlivých odstavců a bodů, tak aby
korespondovali s označením ve stávajícím znění vyhlášky a aby byla dodržena
jednotnost textu.
a) 31. „…podle bodu 3 části II …“ změnit na „… podle odstavce (3) části
II …“
b) 32. „… podle bodu 3 části části II …“ změnit na „… podle odstavce (3)
části II …“
„… uvedených v bodu 2 písm. a)… “ změnit na „… uvedených
v odstavci (2) písm. a)…“.
Akceptováno.
8. K bodu 34
Zde na konci prvního odstavce doporučujeme tečku nahradit čárkou a doplnit „
emisní faktory použité pro výpočet.“, jelikož se jedná o informaci - údaj, který
má být zaznačen v provozní evidenci. V rámci celého odstavce se jedná o výčet
údajů a i z gramatického pohledu se nejedná o větu.
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K čl. II Účinnost
Zde doporučujeme přizpůsobit nabytí účinnosti podle nabytí účinnosti novely
k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
která je stanovena k 1. 1. 2020. S navržením konkrétního termínu se tak předejde
případné situaci, že by vyhláška nabyla účinnosti dříve než novela zákona.

Ministerstvo
vnitra
(doporučující)

Obecně:
Podle obvyklé legislativní praxe nebývají úvodní věty prováděcích
právních předpisů měněny, neboť se jedná o nenormativní pasáže. Jestliže došlo
na základě novely příslušného zákona k modifikaci zmocňovacích ustanovení,
pak navrhujeme vydání nového právního předpisu, a to s odvoláním na příslušná
zmocňovací ustanovení. I s ohledem na počet navržených změn (51
novelizačních bodů) shledáváme tento postup vhodnějším.

K úvodní větě:
Doporučujeme do výčtu novel doplnit chybějící vyhlášku č. 190/2018
Sb.
Ústecký kraj
(doporučující)

1. K čl. I. bod 6 materiálu

Akceptováno jinak.
Účinnost vyhlášky bude dělená, zvlášť pro novelizační
body týkající se referenčního finančního limitu a zvlášť
pro ostatní novelizační body. Je zájem na tom, aby část
týkající se referenčního finančního limitu byla účinná co
možná nejdříve, neboť její platnost a účinnost zajistí
nemožnost účtování neúměrných částek za kontroly
technického stavu a provozu kotlů ze strany odborně
způsobilých osob, což byl jeden z důvodů zavedení
institutu referenčního finančního limitu do právní úpravy
ochrany ovzduší.
Vysvětleno.
Rozsah změn není z věcného hlediska takový, aby bylo
nutno vydávat celou vyhlášku nově. Bez ohledu na počet
novelizačních bodů je to jasně patrné z „Platného znění
relevantních částí vyhlášky s vyznačením navrhovaných
změn“. Části vyhlášky, kde došlo k obsáhlejším změnám
(v poměru k velikosti dané relevantní části vyhlášky) byly
zrušeny a nahrazeny novými. Viz příloha č. 18 k vyhlášce
Akceptováno.

Akceptováno jinak.

Navrhujeme předmětný bod upravit tak, aby bylo nepochybně jasné, že je třeba V případě zveřejněného prováděcího rozhodnutí komise,
splnit všechny podmínky současně:
které stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách
pro velká spalovací zařízení, připojit rovněž podmínku,
„V § 9 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „nebo“ a doplňuje se
která zajistí kumulativní plnění stanovených mezních
hodnot ve stanovené lhůtě (viz čl. 21 odst. 3 IED). Textace
písmeno d), které zní:
upřesňuje postup v případech, kdy dochází k souběhu více
„d) v případě specifického emisního limitu stanoveného na základě závěrů o
předpisů (národní, evropský/evropský), a je nutné
nejlepších dostupných technikách žádná z průměrných hodnot nepřekročí
taxativně stanovit, jakým způsobem bude postupováno při
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příslušné procento hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který zajišťuje současné splnění
podmínek uvedených v písm. a) až, b) nebo c) pro hodnoty specifických
emisních limitů uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky.“
Odůvodnění:
Stanovení vyhodnocování plnění emisního limitu podle nového písm. d) musí
být splněny požadavky ZBAT a současně i národní legislativy uvedené v § 9
odst. 1 pod písm. a) až c). Pokud je před písm. c) použita spojka nebo ve
významu slučovacím, znamená to, že vyjadřuje volbu mezi dvěma
eventualitami. Podstatné je, že eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je
lhostejno, která z nich bude platit, které dáme přednost (případně mohou
v konečném důsledku nastat i současně). Dle našeho názoru však zákonná
úprava předpokládá, aby došlo ke splnění všech, nikoli pouze některé z nich.

Královehradec
ký kraj
(doporučující)

hodnocení plnění emisích limitů. V případě stanovení
povinnosti kontinuálního měření emisí pro znečišťující
látky, které nemají v příloze č. 2 vyhlášky stanoven
specifický emisní limit, byl akceptován návrh připomínky
a textace vložena ve znění níže.
Pro přehlednost ustanovení a jasnou legislativní techniku
bude písm. d) vloženo jako samostatný odstavec 9.
Ustanovení § 9 odst. 9 zní:
“K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu
stanoveného pro spalovací stacionární zdroj na základě
závěrů o nejlepších dostupných technikách žádná z
průměrných hodnot nepřekročí příslušné procento hodnoty
specifického emisního limitu stanovené v povolení
provozu, pokud je stanoveno způsobem, který současně
zajišťuje splnění podmínek uvedených v písm. a), b) a c)
pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v
příloze č. 2 této vyhlášky. Pro znečišťující látky, které
nemají v příloze č. 2 této vyhlášky 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.“
Vysvětleno.

Předmětný návrh se především dotýká kontrol malých stacionárních zdrojů na
spalování pevných paliv (celkový jmenovitý příkon od 10 KW do 300 KW
Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu
včetně) jednou za 3 roky odborně způsobilou osobou ve smyslu:
spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
- stanovení referenčního finančního limitu pro kotle s řídící jednotkou a kotle bez
celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
této řídící jednotky (konkrétní, blíže nedoložené částky bez DPH),
včetně nijak nesouvisí s tzv. „kotlíkovými dotacemi“.
- stanovení rozsahu údajů, které bude povinna hlásit odborně způsobilá osoba po
Jediná spojitost je v dokladu, který je při žádosti o
kontrole kotle prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
kotlíkové dotace požadován – tuto kontrolu provádí
povinností (příloha č. 18 vyhlášky).
odborně způsobilé osoby a jedná se o stejnou kontrolu.
K zákonné možnosti vyžadovat ze strany ORP po
Uvedené stacionární zdroje spadají do kompetence orgánů obcí s rozšířenou
provozovateli předložení dokladu o provedení výše
působností. Jejich přehled o výskytu těchto stacionárních zdrojů ve svém
uvedené kontroly není novelizací vyhlášky nijak dotčena.
správním území (hlavně u fyzických osob) je nedokonalý. Je pak otázkou, jak
budou přistupovat k zákonné možnosti vyžadovat od provozovatele
předmětného stacionárního zdroje dodání protokolu z kontroly. V této
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souvislosti je potřebné, aby tyto správní úřady byly informovány o rozsahu
realizace tzv. kotlíkových dotací.
Vyhláška (ani zákon o ochraně ovzduší) také výslovně neřeší případy, kdy
provozovatel kotle bude poptávat kontrolu u dostupných odborně způsobilých
osob, ovšem ty ve stanovené době nabídku z různých důvodů neakceptují.
Možné náhradní řešení přes státní energetickou inspekci není kapacitně
vydefinováno. Je účelné počítat s tím, že při nesplnění povinnosti zkontrolovat
stacionární zdroj jednou za tři roky, pokud jsem učinil řádné objednání a to
včasné a opakované, je z pohledu případného hodnocení zjištěného stavu jako
přestupku v jiné poloze, než přestupek subjektu dodávajícího předmětný typ
kotle a přitom nezabezpečující plně povinnost kontroly přes odborně způsobilé
osoby. Počet těchto osob a limitace výdělku za kontrolní činnost jsou faktory
vzbuzující předem pochybnosti.
Návrh: referenční finanční limit nestanovovat koncovou částkou, ale postupem
výpočtu této částky, která má dvě zásadní položky – čas strávený kontrolou –
vyplněním protokolu (vyjádřeno hodinovou sazbou) a dopravou (cena za 1km
ujetý podle relevantního průměru).

AV ČR
(doporučující)

1. K bodu 23, k příloze č. 4 části II odstavec 3, k textu „vyššímu obsahu
organických látek v pevných zbytcích“:
„(3) 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 bodu 2 písm. a) až c) a
minimálních teplot uvedených v bodu 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 bodu 2 písm. a) až c).“
Vyhláška upravuje možnosti spalování odpadů, pokud nedojde k vyššímu
obsahu pevných zbytků organických látek. Navrhujeme ve vyhlášce
jednoznačně upřesnit, co se podle vyhlášky považuje za „vyšší obsah
organických látek v pevných zbytcích“.
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Případy nedostupnosti žádné OZO neočekáváme, protože
se předpokládá, že je v zájmu výrobce mít dostatek
odborně způsobilých osob a pokud nebude výrobce
schopen OZO doporučit, bude si moci vybrat provozovatel
jinou OZO jiného výrobce na stejný typ kotle.
Výdělek není vyhláškou limitován, referenční finanční
limit pouze umožňuje provozovatelům zdrojů vybrat si
jinou (dopravně bližší) OZO, jejíž cena služby nebude
navýšena primárně v důsledku vyšších dopravních
nákladů.
Způsob stanovení referenčního finančního limitu není
předmětem novely vyhlášky. Definice referenčního
finančního limitu je stanovena v § 17 odst. 7 zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,
jako“…referenční finančního limit pro provedení této
kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti
výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje
veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně
dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km“.
Vysvětleno.
Sledované parametry jsou stanoveny v písmeni a) odstavce
2 části II přílohy č. 4 vyhlášky. Tyto parametry nesmí být
za žádných okolností překročeny.
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OKOM
(doporučující)

Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje věcné připomínky z hlediska Akceptováno.
slučitelnosti s právem EU.
Máme však za to, že by zřejmě měla být aktualizována srovnávací tabulka ke Tabulka bude aktualizována.
směrnici 2010/75/EU, neboť například její čl. 48 odst. 4 je t.č. vykazován jako
transponovaný § 8 odst. 4, do kterého se v bodě 5. Návrhu zasahuje, byť
v rozsahu, který nijak nesnižuje dosaženou míru implementace práva EU do
českého právního řádu.

V Praze 2. září 2019
Vypracoval: titul, jméno, příjmení

Podpis:
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