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LEGISLATIVA - PŘEHLED STÁVAJÍCÍCH PLATNÝCH PŘEDPISŮ ČR V OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

V  současné době je v právní moci nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Byl novelizován a to zákonem 

č. 64/2014 Sb., č. 87/2014 Sb., č. 382/2015 Sb., č. 369/2016 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 225/2017 Sb. a č. 172/2018 Sb.     

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování 

veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tzv. imisní vyhláška). Účinnost od 15. října 2012. Byla 

novelizována vyhláškou č. 83/2017 Sb.   

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Účinnost od 1. prosince 2012. Byla novelizována a to vyhláškou č. 155/2014 Sb., 

406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb., 190/2018 Sb. a 216/2019 Sb.  

Stanovisko k definici stacionárního zdroje podle § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ze které jsou vyjmuty 

stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů. 

Stanovisko MŽP - definice stacionárního zdroje (PDF, 80 kB) 

Společné stanovisko odboru legislativního a odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí k přechodu práv a 

povinností, které vyplývají z rozhodnutí vydaných podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů, bylo vydáno za účelem sjednocení postupu krajských úřadů v případech, kdy dojde ke změně provozovatele 

stacionárního zdroje. Stanovisko bylo zpracováno podle právního stavu platného ke dni 31.1.2016. 

Stanovisko MŽP - přechod práv a povinností (PDF, 277 kB) 

 

Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF 

(NeBREFy) 

V roce 2015 byly zpracovány dokumenty, které se svým obsahem blíží referenčním dokumentům o nejlepších 

dostupných technikách, a to v oblasti stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nespadají pod působnost zákona č. 

76/2002 Sb., o integrované prevenci. Hlavním účelem zpracování studie bylo jednak celkové vyhodnocení aplikace nejlepších 

dostupných technik v rámci prioritní osy 2 OPŽP za účelem efektivního čerpání finančních prostředků z OPŽP 2014+, a dále 

usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších 

technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z OPŽP 2014+. Tyto dokumenty 

lze využít i orgány ochrany ovzduší při vydávání závazných stanovisek podle § 11 nebo povolení provozu podle § 12 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší mimo působnost zákona o 

integrované prevenci. 
 

NeBREFy 

 Zpracování plastů a nakládání s chemickými látkami (PDF, 2 MB) 

 Chovy dojeného skotu, králíků, drůbeže a prasat (PDF, 628 kB) 

 Krematoria (PDF, 474 kB) 

 Odpady (PDF, 2 MB) 

 Papírenství a zpracování dřeva (PDF, 1 MB) 

 Pyrolýza, výroba bioplynu (PDF, 571 kB) 

 Spalování paliv (PDF, 776 kB) 

 Těkavé organické látky (PDF, 2 MB) 

 Těžba nerostných surovin (PDF, 1 MB) 

 Výroba a zpracování skla (PDF, 843 kB) 

 Výroba potravin (PDF, 1 MB) 

 Výroba a zpracování kovů a plastů (PDF, 1 MB) 

 Zpracování nerostných surovin (PDF, 1 MB) 

 

Ohlašovací povinnosti 

Provozovatelé stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů, mají mimo jiné povinnost ohlašovat údaje z hlediska agendy ovzduší související s jejich provozem. Ohlašování se 

provádí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) za předchozí kalendářní rok a za 
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https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-stac_zdroj_vedavyzkum-20190909.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-stanovisko-20190909.pdf
https://www.mzp.cz/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Zpracovani_plastu_nakladani_s_chemickymi_latkami-20160222.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Chovy_dojeneho_skot_kraliku_drubeze_prasat-20160222.pdf
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http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Pyrolyza_vyroba_bioplynu-20160222.pdf
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http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-tezba_nerostnych_surovin-20160222.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Vyroba_a_zpracovani_skla_20160222.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Vyroba_potravin-20160222.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-Vyroba_zpracovani_kovu_a_plastu-20160222.pdf
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/techniky_u_stacionarnich_zdroju_vystup_projektu/$FILE/OOO-zpracovani_nerostnych_surovin-20160222.pdf
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html


celou provozovnu. Aktuální informace ohledně ohlašování včetně postupů jak podat hlášení jsou uvedeny na webových 

stránkách Českého hydrometeorologického ústavu nebo ISPOP.   

 Souhrnná provozní evidence 
Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence má provozovatel každého stacionární zdroje uvedeného v příloze č. 2 

zákona o ochraně ovzduší s výjimkou chovů hospodářských zvířat kódu 8 přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. 

Pro účely souhrnné provozní evidence zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku MŽP každoročně aktualizované 

kódové označení vybraných údajů, tzv. číselníky, které jsou uvedeny podle označení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.  

Číselníky pro ohlašování souhrnné provozní evidence za rok 2019 (ohlašování v roce 2020) (PDF, 231 kB) 

Také Věstník 6/2019 (listopad). 

 Poplatky 
Povinnost podat poplatkové přiznání má poplatník za provozovnu, u které je celková výše poplatku za poplatkové období 50 

000 Kč a více. Sazby poplatků jsou zákonem stanoveny pro čtyři znečišťující látky – TZL, SO2, NOx a VOC a jsou stanoveny 

za tunu vypuštěné znečišťující látky za rok. Zpoplatněny jsou potom pouze ty znečišťující látky, které dotčený stacionární 

zdroj vypouští a pro které má současně stanovenou povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle zákona. Zjednodušeně lze 

říci, že zpoplatnění podléhají znečišťující látky, jejichž emise musí provozovatel měřit nebo počítat. 

Zákon č. 201/2012 Sb. dává možnosti snížení celkové výše poplatků za provozovnu. V ustanovení odst. 5 a 6 § 15 zákona č. 

201/2012 Sb. jsou uvedeny podmínky, za jakých je možné snížení či nevyměření poplatku za některé znečišťující látky. 

Informace k vybraným ustanovením § 15 zákona o ochraně ovzduší (PDF, 72 kB) 

Nejčastější dotazy k postupu při uplatňování snížení a/nebo nevyměření poplatku za zdroj znečišťování ovzduší (PDF, 125 kB) 

 Kvalita paliv 
Povinnost ohlašování údajů o kvalitě paliv se vztahuje na všechny osoby uvádějící na trh v České republice těžký topný olej, 

plynový olej a pevná paliva určená pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW, pro která jsou 

v příloze č. 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb. stanovena kvalitativní kritéria.  

Formulář k plnění povinnosti podle § 16 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, odpovídající části 

II přílohy č. 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Ohlašovací povinnost se vztahuje na všechny osoby uvádějící na trh v České republice 

těžký topný olej, plynový olej a pevná paliva určená pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 

MW, pro která jsou v příloze č. 3 vyhlášky stanovena kvalitativní kritéria. 

 Formulář pro ohlašování údajů o kvalitě paliv (DOCX, 16 kB) - Formulář k plnění povinnosti podle § 16 odst. 1 

zákona č. 201/2012 Sb. odpovídající části II přílohy č. 3 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

Metodiky a stanoviska 

 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních 

zdrojů a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší.  

MP MŽP - sčítání zdrojů (PDF, 900 kB) 

Také Věstník 7/2013.  

 

 Stanovisko k aplikaci obecných a specifických emisních limitů podle zákona o ochraně ovzduší  

stanovisko MŽP - obecné a specifické emisní limity (PDF, 50 kB) 

 

 Stanovisko k intervalu jednorázového měření emisí znečišťujících látek 

stanovisko MŽP - intervaly měření (PDF, 50 kB) 

 

 Ověřování správnosti výsledků kontinuálního měření emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší ze 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

sdělení MŽP - ověřování kontinuálního měření (PDF, 82 kB) 

Sdělení odboru ochrany ovzduší uvádí požadavky na roční ověřování správnosti výsledků kontinuálního měření dle § 6 odst. 5 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Tyto požadavky vycházejí ze závazné normy ČSN EN 141 81 

Stacionární zdroje emisí – Prokazování jakosti automatizovaných měřicích systémů. 

 

 Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 

Sb. (19.11.2019) 

sdělení MŽP - emisní faktory (PDF, 151 kB) 

Také Věstník MŽP č. 6/2019 (listopad). 

 

 Studie - návrh emisních faktorů pro vybrané stacionární zdroje 

studie - návrh emisních faktorů (PDF, 9 ) - Studie obsahuje návrhy emisních faktorů pro širokou škálu druhů stacionárních 

zdrojů, zejména stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Autorem studie je společnost TESO Praha a.s. Materiál obsahuje velké množství emisních faktorů.  

 

Technologické zdroje znečišťování ovzduší: 

 Stanovisko odboru ochrany ovzduší k zařazení kalového hospodářství ČOV  

stanovisko MŽP - kalové hospodářství (PDF, 55 kB) 

 

 Stanovisko ke kategorizaci těžby písku a štěrkopísku z vody, podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_uvod_cz.html
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2018/$FILE/SOTPR_Vestnik_rijen_2018_181108.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-CISELNIKY_2019-20191120.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Aktualizovane_stanovisko_Poplatky-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-FAQ_poplatky-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Formular_pro_ohlasovani_udaju_o_kvalite_paliv-20190815.docx
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-MP_scitani-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-OEL_SEL-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-mereni_emisi_intervaly-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-overovani_kontinualniho_mereni_emisi-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Sdeleni_emisni_faktory-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Studie_navrh_emisnich_faktoru_pro_vybrane_stacionarni_zdroje-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-kalove_hospodarstvi_COV-20190715.pdf


stanovisko MŽP - těžba písku (PDF, 61 kB) 

 

 Stanovisko ke štěpkovacím zařízením dřevní hmoty 

stanovisko MŽP - štěpkovací zařízení (PDF, 43 kB) 

 

 Metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající 

odpad 

MP MŽP - tepelné zpracování odpadu (PDF, 63 kB) 

Metodický pokyn MŽP, Odboru ochrany ovzduší, ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární 

zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem jiné než spalovny odpadu a cementářské rotační pece. 

Také Věstník č. 8/2013. 

 

 Metodický pokyn k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu 

MP MŽP - BPS (PDF, 584 kB) 

Také Věstník 2/2014.  

 

 Metodika odhadu fugitivních emisí TZL z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin 

MP MŽP - fugitivní TZL z dolů (PDF, 21 MB) 

Metodika pro stanovení emisí tuhých znečišťujících látek uvolňovaných do vnějšího ovzduší při těžbě paliv a nerostných 

surovin (vyjma kamenolomů). 

 

 Metodický pokyn ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek 

MP MŽP - bilance VOC (PDF, 327 kB) 

 

 Stanovisko k zařazení vrtných souprav využívajících spalovací motory jako mobilní zdroje znečišťování ovzduší 

stanovisko MŽP - vrtné soupravy (PDF, 127 kB) 

 

Energetika – spalování paliv: 

 Stanovisko ke způsobu stanovení počtu provozních hodin spalovacích stacionárních zdrojů 

stanovisko MŽP - provozní hodiny (PDF, 337 kB) 

 

 Stanovisko k aplikaci výjimky z emisního limitu pro NOx pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje s 

celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW spalující plynné palivo a zkapalněný 

plyn. Nová, již třetí verze tohoto stanoviska (30.9.2019).  

stanovisko MŽP - výjimka NOx pro kotle (PDF, 290 kB) 

 

 Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění 

stanovisko MŽP - §17 odst.3 písm.g) (PDF, 193 kB) 

Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle kterého se nařizuje 

bezodkladné omezení provozu nebo odstavení zdroje v uvedených případech. 

 

 Stanovisko k aplikaci § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 

Sb. stanovisko MŽP - §16 odst. 7 (PDF, 137 kB) 

Podle ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 369/2016 Sb. (dále jen „zákon o 

ochraně ovzduší“) je právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách 

stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním 

zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje 

energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. 

 

 Studie zaměřená na environmentální dopady stacionárních spalovacích zdrojů 

studie - dopady spalovacích zdrojů (PDF, 2 MB) - Studie zaměřená na environmentální dopady stacionárních spalovacích 

zdrojů a stanovení jejich technických a emisních parametrů. 

 

Lokální topeniště 

Více informací o této problematice je možné nelézt ve sdělení odboru ochrany ovzduší:  

 Sdělení ke kontrole kotlů (PDF, 958 kB) 

Sdělení odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacíchstacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 

300 kW a nižším.  

Podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je 

provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 

slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly 

technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 

prosince 2016. Toto sdělení je určeno odborně způsobilým osobám a provozovatelům těchto zdrojů. 

 Katalog popelů (PDF, 45 MB) 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-tezba_pisku_z_vody-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-stanovisko_stepkovace-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-MP_TZO_emisni%20limity-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Metodicky_dokument_BPS-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-MP_fugitivTZL-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-MP_bilance_VOC-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-stanovisko_vrtne_soupravy-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-provozni_hodiny-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Vyjimka_NOx_kotle-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Stanovisko_%C2%A717_3_g-20191715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Stanovisko_16_7-20190715.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-Studie_emis_spal_zdroju-20190815.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-Sdeleni_kontroly_kotlu_aktualizace-20190918.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-Katalog_popelu-20190708.pdf


 Doklad o kontrole (DOCX, 21 kB) 

Nejčastější dotazy ke kontrole technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů podle § 17 odst. 1 písm. h) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění („zákon o ochraně ovzduší“) 

 FAQ - kontroly technického stavu a provozu (PDF, 733 kB) 

Koncem roku 2019 bude zpřístupněna pro provozovatele také databáze odborně způsobilých osob, která obsahuje všechny 

odborně způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky a typu. Databáze provozovateli umožní 

vyhledat v mapě nejbližší odborně způsobilou osobu pro jeho značku a typ zdroje, a pokud nebude ochotna provést kontrolu za 

referenční finanční limit, který je stanoven vyhláškou (č. 415/2012 Sb.), může skrze databázi provozovatel komunikovat přímo 

s výrobcem zdroje, který by mu měl poskytnout odborně způsobilou osobu, která kontrolu ve finančním limitu bude schopna  

vykonat. 

Výsledky kontrol bude odborně způsobilá osoba povinna od roku 2020 vkládat do integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností (ISPOP), kde budou k dispozici orgánům ochrany ovzduší. Informace pro výrobce zdrojů a odborně způsobilé 

osoby naleznete ve sdělení. 

 Sdělení - databáze OZO (PDF, 296 kB) 

 Vzor žádosti (DOCX, 22 kB) 

 

Zemědělství 

Chovy hospodářských zvířat s potenciálními ročními emisemi amoniaku vyššími než 5 tun jsou stacionárními zdroji 

uvedenými v příloze č. 2 tohoto zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon").  

Pro provozovatele chovů platí následující podmínky:  

 Zpracovat odborný posudek k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje, ke stavbě a změně stavby (ke 

stavebnímu řízení), dále pak k řízení o vydání nebo změně povolení provozu 

 Provozovat zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu  

 Zpracovat provozní řád  

 Splňovat technickou podmínku provozu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.: na všech částech technologie, tzn. ustájení, 

skladování a aplikace statkových hnojiv, realizovat opatření k předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících 

zápachem 

 Provádět hlášení do Integrovaného registru znečišťování (pokud jsou emise amoniaku větší než 10 t /rok) 

Provozovatelé nemají povinnost: 

 Vést provozní evidenci ani ohlašovat souhrnnou provozní evidenci prostřednictvím ISPOP 

 Zjišťovat úroveň znečišťování 

 

Zdroje informací:    

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií 

snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů 

Obsahuje postup výpočtu potenciálních ročních emisí amoniaku pro účely zařazení zdroje dle přílohy č. 2 zákona, postup 

výpočtu skutečných ročních emisí amoniaku a výčet technologií ke snižování emisí amoniaku/zápachu pro chovy 

hospodářských zvířat. 

Metodický pokyn - chovy (PDF, 486 kB) - zveřejněn ve Věstníku MŽP: ROČNÍK XXVIII – leden 2018 – ČÁSTKA 1  

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF; Chovy 

dojeného skotu, králíků, drůbeže a prasat 

Obsahuje informace pro chovy dojeného skotu, králíků, drůbeže a prasat a doporučované technologie ke snižování emisí 

amoniaku a zápachu. Svým obsahem se blíží referenčním dokumentům o nejlepších dostupných technikách (BAT), ale jsou 

určeny pro chovy nižší kapacity, které nespadají pod integrovanou prevenci. 

neBREF - chovy (PDF, 628 kB) 

Intenzivní chov drůbeže a prasat (pouze zařízení kategorie 6.6. přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci) 

Provozovatelé musí splňovat požadavky vyplývající z revidovaného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných 

technikách (BAT) pro intenzivní chov drůbeže a prasat a prováděcího rozhodnutí Komise (EU), kterým se stanoví  

závěry o BAT pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat.  

 

AUTORIZACE  

Rozhodnutí o autorizaci dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je vyžadováno k 

vyjmenovaným činnostem, které souvisí s ochranou ovzduší. Jedná se o následující činnosti: 

 Jednorázové měření emisí 

 Měření úrovně znečištění 

 Dohled nad tepelným zpracováním odpadu 

 Zpracování odborného posudku 

 Zpracování rozptylové studie 

 Certifikace biopaliv a ověřování zprávy o emisích 

Ministerstvo vydává rozhodnutí o autorizaci na dobu neurčitou poté, co žadatel splní zákonné podmínky. Autorizace vydané 

podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, (jejichž lhůta platnosti vypršela 1.9. 2012) není potřeba dále 

prodlužovat. 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-doklad_o_kontrole-20190708.docx
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-FAQ_kontroly_technickeho_stavu_kotle-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO%20sdeleni_ozo_databaze-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-priloha_vzor_zadost-20190913.docx
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zemedelstvi/$FILE/OOO-MP_chovy-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zemedelstvi/$FILE/OOO-Chovy_dojeneho_skot_kraliku_drubeze_prasat-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=69F6D3CD18B5566DC1258010004242E6&action=openDocument


Seznam autorizovaných osob 

 Autorizované osoby k měření emisí (PDF, 102 kB) 

 Autorizované osoby k měření úrovně znečištění (imisí) (PDF, 146 kB) 

 Autorizované osoby ke zpracování odborného posudku (PDF, 149 kB) 

 Převodní tabulka (PDF, 34 kB) 

 Autorizované osoby ke zpracování rozptylové studie (PDF, 391 kB) 

Metodiky a stanoviska 

 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší ke zpracování rozptylových studií 
 MP - rozptylové studie (PDF, 356 kB) 

 Příloha 1 - Metodická příručka k modelu SYMOS’97 - aktualizace 2013 (PDF, 689 kB) 

 Příloha 2 - Metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic PM10 a PM2,5 v emisích tuhých znečišťujících látek a 

výpočtu podílu emisí NO2 v NOx(PDF, 350 kB) 

 Příloha 3 - Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací. 

Jedná se o modifikaci dosud používané metodiky US EPA "AP-42 (PDF, 10 MB) 

 Sdělení o úpravách (2013) (PDF, 445 kB) 

Také Věstník 8/2013. Věstník MŽP č. 8/2018 pak uvádí:  

Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, kterým se mění příloha č. 3 „Metodika výpočtu resuspendovaných částic tuhých 

znečišťujících látek z povrchu zpevněných komunikací“ Metodického pokynu ke zpracování rozptylových studií vydaného ve 

Věstníku MŽP 2013/8 

Příloha č. 14: Metodika pro výpočet emisí částic pocházejících z resuspenze ze silniční dopravy 

 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování odborných posudků 
Metodický pokyn je určen krajským úřadům, které se zabývají povolováním stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a 

kontrolou zpracovaných odborných posudků, které jsou součástí žádosti o vydání povolení provozu anebo závazného 

stanoviska u zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a dále zpracovatelům těchto odborných posudků a 

provozovatelům stacionárních zdrojů. Obsahové náležitosti odborných posudků jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky č. 

415/2012 Sb. Popisné části jednotlivých kapitol tohoto metodického pokynu upřesňují tuto obsahovou část o další informace, 

které je nutné při zpracování odborných posudků zohlednit. 

MP - odborné posudky (PDF, 376 kB) 

Taky Věstník 5/2016.  

 Stanovisko k platnosti autorizací ke stanovení koncentrace pachových látek 
Stanovisko k platnosti autorizací ke stanovení koncentrace pachových látek, které byly vydány dle zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

Stanovisko - autorizace-pachové látky (PDF, 100 kB) 

 Stanovisko k platnosti autorizací k vybraným činnostem 
Stanovisko k platnosti autorizací k vybraným činnostem, které byly vydány podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 

Sb., kterým se od 1.9.2012 zrušuje zákon č. 86/2002 Sb. 

Stanovisko (PDF, 41 kB) 

 

Programy zlepšování kvality ovzduší 

Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) vydává MŽP ve spolupráci s krajským úřadem a obecním úřadem v případě 

překročení imisního limitu stanoveného v bodě 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. PZKO se vydávají zvlášť pro 

každou zónu a aglomeraci dle přílohy č. 3 zákona o ochraně ovzduší. Cílem programu je stanovit opatření k dosažení 

požadované kvality ovzduší v době co možná nejkratší. PZKO stanovují opatření zejména na regionální a lokální úrovni. 

Společně s Národním programem snižování emisí ČR se jedná o základní strategické dokumenty zlepšování kvality ovzduší. 

Programy zlepšování kvality ovzduší vydalo MŽP v roce 2016 pro všechny zóny a aglomerace ČR. Pro podporu jejich 

implementaci byla zřízena zvláštní pracovní skupina, které se účastní vybraní gestoři opatření. Cílem pracovní skupiny je 

monitorovat postup plnění opatření a pomáhat odstraňovat identifikované realizační bariéry. Statut pracovní skupiny a zápisy z 

jednání jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu. 

MŽP momentálně zpracovává ve spolupráci s ČHMÚ, kraji a obcemi aktualizaci programů zlepšování kvality ovzduší pro 

horizont 2020+. Podklady k aktualizaci a zápisy z veřejných a regionálních jednání v této věci naleznete níže. 

 Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01 (PDF, 6 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (PDF, 7 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 (PDF, 6 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 (PDF, 6 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 (PDF, 10 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno - CZ06A (PDF, 6 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z (PDF, 5 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07 (PDF, 11 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (PDF, 6 MB) 

 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko - CZ08Z (PDF, 5 MB) 

Další důležité dokumenty a materiály – Věstníky MŽP  

Věstník MŽP č. 8/2013 uvádí:  
- Metodický pokyn MŽP, odboru ochrany ovzduší, k definici nízkoemisního spalovacího zdroje  

Věstník MŽP č. 7/2012 uvádí:  

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-AutorizovaneOsobyME-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-autorizace_imise-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-autorizovane_osoby_OP-20190820.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-prevodni_tabulka-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-autorizace_RS-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-Metodicky_pokynRS-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-1Metodicka_priruckaSYMOS97-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-2MP_RS-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-2MP_RS-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-3resuspenze_metodika-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-3resuspenze_metodika-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-Sdeleni_o_upravach-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-Metodicky_pokyn_odborne_posudky-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-Stanovisko_autorizace_Pachove_latky-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-stanovisko_autorizace-20190708.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ01-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ02-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ03-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ04-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ05-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ06A-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ06Z-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ07-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ08A-20190718.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/platne_programy_zlepsovani_kvality_2016/$FILE/OOO-PZKO_CZ08Z-20190718.pdf


- Metodický návod odboru odpadů MŽP – Komunitní obecní kompostárna Postup při projektování a zřizování 

kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů. Tento návod se dotýká i ovzduší.  

Věstník MŽP č. 1/2016 uvádí:  

- Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) 

Věstník MŽP č. 7/2018 uvádí:  

- Sdělení odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících lokalit pro vyhlašování 

smogových situací. 

 

Další materiály MŽP (www.mzp.cz). Některé z nich již neplatí či pozbyly na aktuálnosti, ale uvádějí důležité informace 

a přístupy.   

 Stanovisko k povolování dieselagregátových záložních zdrojů  

Stanovisko se týká některých otázek souvisejících s povolováním dieselagregátových záložních zdrojů podle zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

 Stanovisko odboru ochrany ovzduší k problematice měření emisí pachových látek 

Měření pachových látek při uvedení zdroje do provozu. S měřením pachových látek se nepočítá, stejně jako s emisními či 

imisními limity. Nově ale novela zákon č. 369/2016 Sb., ukládá MŽP se k emisním limitům pachových látek vrátit a vyhláškou 

je stanovit. 

 Stanovisko ke spalování odpadních olejů  

Stanovisko ke spalování odpadních olejů ve stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší 

 

Ochrana ozonové vrstvy Země a ochrana klimatického systému Země  
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách poškozujících ozónovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 

89/2017 Sb. a zákonem č. 183/2017 Sb.  

Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. 

Účinnost od 1.9.2012.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009, o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu (platí od 1.1.2010). 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových 

plynech (použije se od 4. července 2007, vyjma článku 9 a přílohy II, které se použijí od 4. července 2006). Od 1.1.2015 pak 

Nařízení č. 517/2014.   

 

Zákon č. 25/2008 Sb., zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, novelizován byl zákony č. 227/2009 

Sb., 281/2009 Sb., 77/2011 Sb., 201/2012 Sb., 169/2013 Sb., 255/2016 Sb. a 183/2017 Sb.  

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 166/2006, ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje 

evropský registr úniků a přenosu znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. 

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro 

ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované 

pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. 

 

Dne 21.7.2019 byla přijata novela vyhlášky č. 415/2012 Sb. – vyhláška č. 216/2019 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 17, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení. 
a) Zavedení pojmu: 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. 

 

ČÁST DESÁTÁ REFERENČNÍ FINANČNÍ LIMIT 
§ 27a [K § 17 odst. 1 písm. h) a 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 

1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární 

zdroje s řídicí jednotkou. 

 

b) Doplnění hodnoty 95% intervalu spolehlivosti u rtuti 

§ 7 Způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování kontinuálním měřením 

(K § 6 odst. 9 zákona) 

 (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 

http://www.mzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/dieselagregatove_zalozni_zdroje_stanovisko
http://www.mzp.cz/cz/mereni_emisi_pachovych_latek
http://www.mzp.cz/cz/stanovisko_spalovani_odpadnich_oleju


% u fluorovodíku, 40 % u sulfanu, 40 % u sirouhlíku a 40 % u rtuti. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je 

tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu. 

 

c) Změna u vyhodnocování kontinuálního měření - §8:  

- Odst. 1, Písm. 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, 5, 9 a 10. 

- Odst. 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 

Odst. 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, v odstavci 5 písm. a) až c) a 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. 

 

Odst. 9) Emisní limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách 

je považován za splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit a příslušná procenta 

hodnoty specifického emisního limitu stanovené v povolení provozu způsobem, který současně zajišťuje splnění 

podmínek uvedených v odstavci 1 pro hodnoty specifických emisních limitů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce. V 

případě znečišťujících látek, pro které nejsou specifické emisní limity stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, se emisní 

limit stanovený pro spalovací stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách považuje za 

splněný, pokud žádná z průměrných hodnot nepřekročí specifický emisní limit, případně příslušná procenta hodnoty 

specifického emisního limitu, stanovené v povolení provozu pro časová období. Nejsou-li v povolení provozu časová 

období stanovena, použijí se ta, která jsou uvedena v závěrech o nejlepších dostupných technikách. 

 

d) Změna u výjimek z povinností spalovacích zdrojů:  

Obecná ustanovení ke spalování paliv 
Tato část vyhlášky se vztahuje na spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou spalována paliva, s výjimkou 

j) krematorií a zařízení k výhradnímu spalování těl zvířat, 

a) Změna u výjimek z povinností spalovacích zdrojů:  

 

e) Změna u nadpisu části 8:  

OBECNÉ EMISNÍ LIMITY, OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ A ROZSAH ÚDAJŮ OHLAŠOVANÝCH 

PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO SYSTÉMU PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ 
 

f) Změna u § 6:  

§ 26 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) 

 

g) Změna u § 26, odst. 7 a 8:  

(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. 

 

h) Vyjasnění: 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

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. 

 

i) Drobná změna ve vymezení platnosti jednoho z emisních limitů v příloze č. 4 (tepelné zpracování odpadů)  

 

j) Zrušení povinnosti automatického zapnutí pomocných hořáků: 



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, 

3. pokud kontinuální měření emisí prokáže překročení některého ze specifických emisních limitů podle bodu 1.1 části I 

této přílohy, 

 

k) Zrušení části podmínek provozu pro zdroje tepelně zpracovávající odpad  

 

Část II Technické podmínky provozu 
(1) V zásobníku odpadu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících komunální odpad je trvale 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 

Odst. (3) Za předpokladu, že jsou splněny ostatní požadavky stanovené touto vyhláškou, lze v povolení provozu 

uvést technické podmínky provozu 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). 

 

l) Změna nadpisů v příloze č. 8, tj. změna vymezení některých zdrojů: 

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) 

2.4.1. Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů 

(generátorový plyn, svítiplyn) a syntézních plynů (kód 3.6. přílohy č. 2 k zákonu) 

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

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) 

4.2.2. 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) 

4.4.1. Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, 

obkládaček, kameniny nebo porcelánu o celkové projektované kapacitě větší než 75 t/den (kód 5.10. dle příl. č. 2 zákona) 

 

m) Změny v náležitostech Provozní evidence zdrojů a Souhrnné provozní evidence zdrojů. 

 

n) Doplnění údajů v příloze č. 18 –  

A) Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdro  

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). 

 

POVOLOVACÍ AGENDA. INSTALACE NOVÝCH ZDROJŮ NEBO ZMĚNY NA ZDROJÍCH S DOPADEM NA 

OVZDUŠÍ  

Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší (§ 11 zákona) 

- Krajský úřad mj. vydává (§ 11, odst. 2): 

- závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle 

jiného právního předpisu6), 

- závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu k řízením 

podle jiného právního předpisu, 

- povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen "povolení provozu"). 

- Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu (§ 12, odst. 2)  

- Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává (§ 11, odst. 3): 

- závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu podle jiného právního předpisu6). Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným 

pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky 

označované CE podle jiného právního předpisu12). 

- Obecní úřad může vydat (§ 11, odst. 4): 

- své vyjádření k řízení o vydání závazného stanoviska k umístění stavby zdroje. 



- Náležitosti žádosti o povolení provozu jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto zákonu (§ 11, odst. 11). 

- Povolení provozu obsahuje závazné podmínky pro provoz stacionárního zdroje (§ 12, odst. 4). 

- Krajský úřad může zpřísnit nebo stanovit další specifické emisní limity doplňující technické podmínky provozu nebo emisní 

stropy. Může rozhodnout o změně povolení provozu. 

 

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ 

Povinnosti zdrojů jsou uvedeny zejména v zákoně č. 201/2012 Sb. (§ 17), popř. na základě zmocnění zákona rovněž v 

prováděcích předpisech (vyhláška č. 415/2012 Sb.).   

- Povinnosti stanovené všem zdrojům vyjmenovaným i nevyjmenovaným (§ 17, odst. 1). 

- Tyto povinnosti se nevztahují na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo 

ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost. 

- Povinnosti stanovené zdrojům vyjmenovaným i nevyjmenovaným (§ 17, odst. 3). 

- Tyto povinnosti stanovené v odstavci 3 se nevztahují na provozovatele chovu hospodářských zvířat, s výjimkou 

povinnosti provozovat zdroj v souladu s povolením.  

 

Úroveň znečišťování zjišťuje provozovatel (§ 6, odst. 1) – viz schéma na str. 9: 

- u znečišťující látky, pro kterou má stanoven specifický emisní limit nebo emisní strop, 

- pokud je tak výslovně stanoveno v prováděcím právním předpisu (u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze 

technickou podmínku provozu), 

- pokud je tak výslovně stanoveno v povolení provozu (u znečišťující látky, pro niž má stanovenu pouze technickou 

podmínku provozu), 

- u stacionárního zdroje a znečišťujících látek uvedených v příloze č. 4 k tomuto zákonu. 

 

Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování měřením (§ 6, odst. 2) 

- V případě, kdy nelze, s ohledem na dostupné technické prostředky, měřením zjistit skutečnou úroveň znečišťování, nebo 

v případě vybraných stacionárních zdrojů vnášejících do ovzduší těkavé organické látky uvedených v prováděcím 

právním předpisu, rozhodne krajský úřad na žádost provozovatele, že pro zjištění úrovně znečišťování se namísto 

měření použije výpočet. 

- Výpočet namísto měření se použije také v případě záložních zdrojů energie (pod 300 hodin provozu).  

- Výpočet - v případě stacionárních zdrojů, u kterých tak s ohledem na jejich vliv na úroveň znečištění a na možnost 

ovlivnění výsledných emisí stanoví prováděcí právní předpis.  

 

Náležitosti vázané na povinnost zjišťování úrovně znečišťování: 

Zákon č. 201/2012 Sb., § 15 Poplatek za znečišťování 

(2) Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro 

které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a). 

 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., § 26, odst. 2 a Příloha č. 11 Náležitosti souhrnné provozní evidence 

V údajích souhrnné provozní evidence ohlašuje provozovatel v příslušných položkách bodů 1.2. až 1.4. celkové množství 

emisí znečišťujících látek, vypuštěných do ovzduší ze stacionárního zdroje za vykazovaný kalendářní rok, pro které má 

provozovatel stacionárního zdroje podle § 6 odst. 1 zákona stanovenu povinnost zjišťovat emise. 

 

Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., která vyšla pod č. 452/2017 Sb. uvádí v Čl. II Přechodná ustanovení důležitou informaci, 

která se týká zdrojů spadajících pod kategorii 5.11.: Zjišťování úrovně znečišťování výpočtem stanovené v bodu 4.5. části II 

přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí provozovatel 

poprvé za rok 2019. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na provozovatele kamenolomu.  

 

Věstník MŽP č. 6/2019 z listopadu 2019: 
Věstník obsahuje emisní faktory, které používá provozovatel zdroje pro zjištění úrovně znečišťování v souladu s náležitostmi 

uvedenými ve vyhlášce č. 415/2012 Sb., § 12: Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem 

 

(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. 

ZJIŠŤOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (PODLE § 6, odst. 1a) 

 



 
 

 

Příklad aplikace ustanovení § 6, odst. 1 zákona v praxi: 

Druh paliva 

Specifické emisní limity [mg.m-3] 

> 0,3 – 1 MW > 1 – 5 MW 

SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO 

Plynné palivo a 
zkapalněný plyn 

- 
200 

300 3) 
- 

100 
 

- 
200 

300 3) 
 

- 
100 

 

 

Pro takto stanovené emisní limity bude na listu 2 formuláře F_OVZ_SPE vyplněna při spalování zemního plynu pouze emise 

NOx a CO. 

 
 

Emise, jejichž množství nebylo zjišťováno na základě povinností stanovených legislativou, popř. povolením provozu, se 

neohlašují (tj. položka se ponechá prázdná). Hodnota "0" se vyplní pouze v případě, je-li celková roční emise nižší než hranice 

povinně vykazovaného množství. V tomto případě byla zjištěna emise 0,0003 tun (0,3 kg) a proto je vyplněna 0. 


