Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 151

Rozeslána dne 30. listopadu 2012

Cena Kč 191,–

O B S A H:
415. V y h lá š k a o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší

Sbírka zákonů č. 415 / 2012

Strana 5226

Částka 151

415
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2012
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

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

d) požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob
prokazování jejich plnění a formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků,

ČÁST PRVNÍ

f) náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní
evidence, provozního řádu, odborného posudku,
rozptylové studie, protokolu o jednorázovém měření emisí,

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanovuje

e) požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek,

g) způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje
k úrovni znečištění.

a) intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně
znečišťování měřením a výpočtem, způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování
a způsob zjišťování a vyhodnocení plnění tmavosti
kouře,

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel
pro služby informační společnosti, ve znění směrnice
98/48/ES.

b) obecné emisní limity, specifické emisní limity,
způsob výpočtu emisních stropů a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a způsob vyhodnocování jejich plnění,

§2

c) způsob stanovení počtu provozních hodin,

1

Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované
prevenci a omezování znečištění).
Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně
směrnice 93/12/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES, ze dne 6. července 2005, kterou se
mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES ze dne 20. prosince 1994 o omezování emisí těkavých organických
sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím.
Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při užívání
organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických
sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru
vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek
do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.
Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem.
Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.
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a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích
produkt, který je tvořen z rostlinného materiálu
pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který
lze použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále následující odpad použitý
jako palivo:
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu,
pokud se využije vyrobené teplo,
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny
a z výroby papíru z buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,
4. korkový odpad,
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu,
který může obsahovat halogenované organické
sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření
látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými
hmotami, zahrnující především takovéto dřevné
odpady pocházející ze stavebnictví a z demolic,
b) emisním faktorem měrná výrobní emise typická
pro určitou skupinu stacionárních zdrojů,
c) měrnou výrobní emisí podíl hmotnosti znečišťující
látky nebo stanovené skupiny látek vnášených ze
stacionárního zdroje do ovzduší a vztažné veličiny.
ČÁST DRUHÁ
ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ
ZNEČIŠŤOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ
EMISNÍCH LIMITŮ
§3
Intervaly jednorázového měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
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vádí jednorázové měření emisí v následujících intervalech:
a) jedenkrát za kalendářní rok u stacionárních zdrojů
neuvedených v písmenech b) a c),
b) jedenkrát za 3 kalendářní roky
1. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 1 MW do
5 MW spalujících plynná nebo kapalná paliva
a u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do
1 MW spalujících pevná paliva,
2. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5
v části II bodech 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel
v rozmezí 0,6–15 t/rok,
3. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5
v části II bodech 4.1., 4.2. a 7. s projektovanou
spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí
0,6–5 t/rok,
4. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5
v části II bodu 4.3. s projektovanou spotřebou
organických rozpouštědel v rozmezí 0,5–2 t/
/rok, bodu 9. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel v rozmezí 0,6–20 t/rok
a bodu 4.4.,
5. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodech 2.2.1., 3.8.1., 4.1.1., 6.6.
a 6.13.,
6. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodech 3.5.1., 3.7.1. a 5.2.1., pokud je
zdroj vybaven zařízením ke snižování emisí,
7. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodu 3.4.2. s projektovaným tepelným
výkonem od 1 MW do 5 MW včetně a bodu 3.5.2. s projektovaným tepelným výkonem
od 0,3 MW do 5 MW včetně,

a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu,

8. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodu 4.2.2.,

b) každé změně paliva, suroviny nebo tepelně zpracovávaného odpadu v povolení provozu, nebo

9. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodu 4.2.4.,

c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně
emisí,

10. u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodu 4.2.5. s roční projektovanou kapacitou vyšší než 50 tun hotových výrobků,
nebo

(1) Jednorázové měření emisí se provádí po

a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto
skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu.
(2) Kromě měření podle odstavce 1 se dále pro-

11. u stacionárních zdrojů, u nichž je stanovená
úroveň znečišťování dosahována úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo
použitím technologie ke snižování emisí, pokud
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je současně v povolení provozu stanovena povinnost kontinuálního měření a zaznamenávání
jednoho nebo více provozních parametrů určujících úroveň znečišťování; tato četnost měření
se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
50 MW a vyšším a na stacionární zdroje tepelně
zpracovávající odpad,
c) dvakrát za kalendářní rok
1. u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
odpad v případě těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (dále jen „PCDD“)
a polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen
„PCDF“); během prvních 12 měsíců provozu
se provedou 4 měření po každých 3 měsících
provozu stacionárního zdroje,
2. u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém
jmenovitém tepleném příkonu 50 MW a vyšším.
(3) Jednorázové měření emisí podle odstavce 2 se
provádí v případech uvedených
a) v písmenu a) nejdříve po uplynutí 6 měsíců od
data předchozího jednorázového měření,
b) v písmenu b) nejdříve po uplynutí 18 měsíců od
data předchozího jednorázového měření,
c) v písmenu c) nejdříve po uplynutí 3 měsíců od
data předchozího jednorázového měření.
(4) Jednorázové měření podle odstavce 2 se neprovádí u stacionárních zdrojů vyjmenovaných v části A přílohy č. 4 zákona pro znečišťující látky tam uvedené; to neplatí v případě měření emisí rtuti a jejích
sloučenin u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících
uhlí, které se provádí jedenkrát za kalendářní rok.
(5) Namísto měření emisí znečišťujících látek podle odstavce 2 se pro zjištění úrovně znečišťování použije výpočet
a) u spalovacích stacionárních zdrojů spalujících
plynná a/nebo kapalná paliva do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1 MW,
b) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 5
v části II bodu 3.,
c) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodech 1.3., 2.1., 3.8.3., 3.8.4. a 6.15.,
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d) u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 8
v části II bodech 3.5.1., 3.7.1., 5.2.1., pokud tyto
zdroje nejsou vybaveny zařízením ke snižování
emisí, u stacionárních zdrojů uvedených v příloze
č. 8 v části II bodu 4.2.5. s roční projektovanou
kapacitou do 50 tun hotových výrobků včetně.
(6) Pokud nemá stacionární zdroj pro určitou znečišťující látku stanoven specifický emisní limit v této
vyhlášce, ale pouze v povolení provozu, stanoví krajský
úřad podle § 12 odst. 4 zákona v povolení provozu
rovněž způsob, podmínky a intervaly jednorázového
měření emisí této znečišťující látky. Při stanovení četnosti měření se přihlédne k době a způsobu provozování stacionárního zdroje a jeho vlivu na kvalitu
ovzduší.
(7) U spalovacího stacionárního zdroje, u něhož
nelze s ohledem na jeho funkci v přenosové soustavě
nebo soustavě zásobování tepelnou energií a s ohledem
na způsob jeho provozování dodržet podmínky pro
provedení jednorázového měření emisí stanovené
v § 6 odst. 7 zákona v intervalu stanoveném v odstavci 2, se jednorázové měření emisí provede vždy
při první příležitosti, kdy bude možné tyto podmínky
splnit.
(8) Od měření emisí těkavých organických látek
podle odstavce 2 lze na základě rozhodnutí krajského
úřadu podle § 6 odst. 2 zákona upustit a emise zjišťovat
výpočtem u stacionárních zdrojů uvedených v části II
přílohy č. 5, pokud nepoužívají technologii ke snižování emisí těchto látek.
§4
Způsob a podmínky zjišťování úrovně
znečišťování jednorázovým měřením
(K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Jednorázové měření emisí musí být reprezentativní a průkazné a použitá metoda měření a odběru
vzorků musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni
znečišťování. Tyto požadavky se považují za splněné,
je-li postupováno podle určených technických norem
podle zákona o technických požadavcích na výrobky2).
Metody a postupy odběrů a stanovení znečišťujících
látek a doplňkových veličin, pro něž je vyžadováno
osvědčení o akreditaci, jsou uvedeny v části I přílohy
č. 1 k této vyhlášce.

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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(2) Jednorázové měření emisí se provádí manuálními metodami se samostatnými odběry jednotlivých
na sebe navazujících vzorků nebo přístroji pro kontinuální měření emisí. V rámci jednorázového měření
emisí se za jednotlivé měření považuje odběr jednotlivého vzorku a jeho vyhodnocení. Pro jednorázové měření emisí lze použít pouze těch měřicích metod, které
umožní stanovit koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 200 % specifického emisního limitu.
(3) Při jednorázovém měření manuálními metodami se provádí
a) nejméně 3 jednotlivá měření u stacionárních
zdrojů s neměnnými provozními podmínkami,
b) nejméně 6 jednotlivých měření u stacionárních
zdrojů s proměnlivými provozními podmínkami,
c) technickými podmínkami provozu a emisními
koncentracemi znečišťujících látek určený počet
jednotlivých na sebe navazujících měření u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným, šaržovitým způsobem výroby tak, aby měření postihlo celý časový interval cyklu nebo šarže; doba
odběru jednotlivých na sebe navazujících měření
se přizpůsobí očekávaným koncentracím v souladu
s technickými postupy pro jednorázové měření
a požadavky této vyhlášky, technickými normami
pro jednorázové měření a podmínkami stanovenými v povolení provozu,
d) jednotlivé měření po dobu nejméně 30 minut a nejvýše 8 hodin v případě těžkých kovů a nejméně
6 hodin a nejvýše 8 hodin v případě PCDD
a PCDF,
e) odlišně od ustanovení v písmenech a) a b) pouze
jedno jednotlivé měření PCDD, PCDF a těžkých
kovů u
1. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
nebezpečný odpad se jmenovitou kapacitou
do 1 tuny odpadu za hodinu,
2. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
komunální odpad se jmenovitou kapacitou do
3 tun odpadu za hodinu,
3. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
jiný než nebezpečný odpad se jmenovitou kapacitou do 50 tun odpadu za den,
4. stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
odpad, pokud nemůže při jeho tepelném zpracování docházet ke znečišťování danou znečišťující látkou.
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(4) Minimální doba jednorázového měření podle
§ 3 odst. 1, s výjimkou stacionárních zdrojů uvedených
v odstavcích 6 a 7, a při jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je
a) 6 hodin u stacionárních zdrojů při jmenovitém výkonu stacionárního zdroje, nebo
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým způsobem výroby stanovena tak, že se jednorázové měření provádí po celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo
šarží při jmenovitém výkonu stacionárního zdroje;
trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 hodiny
včetně, zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů nebo šarží, pokud je tato měření možné provést během jednoho dne; trvá-li jeden cyklus
nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné
provést měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho
dne, měří se emise pouze po dobu trvání jednoho
cyklu nebo šarže.
Pokud nelze u stacionárního zdroje dosáhnout z technických důvodů jmenovitého výkonu, provede se jednorázové měření při maximálním dosažitelném výkonu
stacionárního zdroje.
(5) Minimální doba jednorázového měření podle
§ 3 odst. 2, s výjimkou stacionárních zdrojů uvedených
v odstavcích 6 a 7, a při jednorázovém měření za použití přístrojů pro kontinuální měření je
a) 6 hodin při obvyklém provozním výkonu stacionárního zdroje, nebo
b) u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým způsobem výroby stanovena tak, že se jednorázové měření provádí po celou dobu trvání jednoho nebo více cyklů nebo
šarží při obvyklém provozním výkonu zdroje;
trvá-li jeden cyklus nebo šarže méně než 4 hodiny
včetně, zahrnuje jednorázové měření nejméně měření 3 cyklů nebo šarží, pokud je tato měření možné provést během jednoho dne; trvá-li jeden cyklus
nebo šarže déle než 4 hodiny nebo není-li možné
provést měření 3 cyklů nebo šarží během jednoho
dne, měří se emise pouze po dobu trvání jednoho
cyklu nebo šarže.
(6) U spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW včetně
spalujících výhradně lehký topný olej, naftu, zemní
plyn, degazační plyn, zkapalněný zemní plyn, vodík
nebo zkapalněné ropné plyny a jejich směsi lze jednorázové měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku provádět potenciometricky přímým měřením přístroji
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s elektrochemickými články. V takovém případě se provádí nejméně
a) 3 jednotlivá měření, každé v trvání minimálně
15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené
hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u stacionárního zdroje s neměnnými provozními podmínkami, provedená v časovém intervalu minimálně 45 minut, nebo
b) 6 jednotlivých měření, každé v trvání minimálně
15 minut nepřetržitě s periodou ukládání měřené
hodnoty rovnou nebo kratší než 30 sekund u stacionárního zdroje s proměnnými provozními podmínkami, provedených v časovém intervalu minimálně 90 minut.
(7) U stacionárního zdroje vybaveného technologií ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek s výstupní koncentrací nižší než 50 mg.m-3 za provozních
stavových podmínek a s emisním limitem stanoveným
pro tuhé znečišťující látky se provádí 3 jednotlivá měření koncentrace tuhých znečišťujících látek. Doba odběru dílčích na sebe navazujících vzorků se přizpůsobí
očekávaným koncentracím v souladu s požadavky této
vyhlášky, technickými normami pro jednorázové měření a podmínkami stanovenými v povolení provozu,
minimálně však v trvání nepřetržitě 30 minut pro každé
dílčí měření.
§5
Vyhodnocení jednorázového měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Výsledky jednorázového měření se vyhodnotí
a) při použití manuálních metod jako hodnota váženého průměru podle doby odběru jednotlivých
vzorků za celé měření z výsledků jednotlivých měření vyjádřených po přepočtu na stanovené stavové a referenční podmínky,
b) při použití přístrojů pro kontinuální měření jako
průměrné hodnoty za každých 30 minut měření
vyjádřené po přepočtu na stanovené stavové a referenční podmínky a jako aritmetický průměr těchto
hodnot za celé měření, nebo
c) při použití přístrojů s elektrochemickými články
jako průměrné hodnoty za každých 15 minut měření vyjádřené po přepočtu na stanovené stavové
a referenční podmínky a jako aritmetický průměr
těchto hodnot za celé měření.
(2) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících nebezpečný odpad s instalovanou technologií ke
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snižování emisí je přepočet na referenční obsah kyslíku
prováděn pouze tehdy, pokud zjištěný obsah kyslíku
po dobu měření emisí překračuje stanovenou hodnotu
referenčního obsahu kyslíku. U stacionárních zdrojů
tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije přepočet
na referenční obsah kyslíku v případě jeho spalování
v atmosféře obohacené kyslíkem.
(3) Vyhodnocení jednorázového měření obsahuje
údaje o hmotnostní koncentraci znečišťující látky, jejím
hmotnostním toku, měrné výrobní emisi zpracované
tak, aby je bylo možno porovnat s emisními limity,
a dále specifikaci provozních a stavových podmínek,
za nichž bylo měření na stacionárních zdrojích provedeno.
(4) Hodnoty koncentrací PCDD, PCDF a polychlorovaných bifenylů se stanoví jako součty hodnot
hmotnostních koncentrací jednotlivých PCDD, PCDF
a polychlorovaných bifenylů vynásobených koeficienty
ekvivalentů toxicity uvedenými v části II přílohy č. 1.
§6
Vyhodnocení plnění emisních limitů
při jednorázovém měření
(K § 4 odst. 9 zákona)
Emisní limit se považuje za dodržený, pokud
a) průměr výsledků jednotlivých měření koncentrace
znečišťující látky za celé jednorázové měření emisí
provedené podle § 4 odst. 3 až 7 je menší nebo
roven hodnotě emisního limitu a současně každá
hodnota koncentrace znečišťující látky zjištěná
jednotlivým měřením je menší než 120 % emisního limitu; obdobně se hodnotí dodržení emisního limitu, je-li vyjádřen jinou měřitelnou veličinou než hmotnostní koncentrací znečišťující
látky, a
b) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
odpad žádná z hodnot koncentrací znečišťujících
látek za dobu vzorkování těžkých kovů, PCDD
a PCDF nepřekročí hodnoty specifických emisních limitů.
§7
Způsob a podmínky zjišťování úrovně
znečišťování kontinuálním měřením
(K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Kontinuální měření, jeho kalibrace a ověřování
správnosti jeho výsledků musí být reprezentativní
a průkazné a použitá metoda měření a odběru vzorků
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musí co nejpřesněji odrážet skutečnost o úrovni znečišťování. Tyto požadavky se považují za splněné, je-li
postupováno podle určených technických norem podle
zákona o technických požadavcích na výrobky2).
(2) Pro kontinuální měření emisí se používá přístroj umožňující stanovit hmotnostní koncentrace znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 % do 250 %
specifického emisního limitu nebo v případě stacionárního zdroje vybaveného technologií ke snižování emisí
tuhých znečišťujících látek alespoň v intervalu od 10 %
do 250 % koncentrace garantované výrobcem této
technologie.
§8
Vyhodnocení kontinuálního měření
(K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Pro vyhodnocení kontinuálního měření emisí
se použije tento postup
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než
1 minuta se jako aritmetický průměr středních
hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20minut
ze sledovaného 30minutového intervalu vypočte
půlhodinová průměrná hodnota koncentrace příslušné znečišťující látky při stanovených stavových podmínkách, resp. také 10minutová průměrná hodnota oxidu uhelnatého u stacionárních
zdrojů tepelně zpracovávajících odpad,
b) z půlhodinových průměrných hodnot koncentrace
se vypočte průměrná denní hodnota koncentrace
znečišťující látky a překročení emisního limitu se
zaznamená,
c) u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících
odpad nesmí být pro získání platných denních
průměrných hodnot vypuštěno více než 5 půlhodinových průměrných hodnot z důvodů poruchy
nebo údržby systému kontinuálního měření za
den,
d) pro získání validovaných průměrných půlhodinových a 10minutových průměrných hodnot se odečte od naměřeného výsledku hodnota intervalu
spolehlivosti uvedeného v § 9 odst. 6. Validované
průměrné hodnoty a z nich vypočtené průměrné
denní hodnoty koncentrací se použijí pouze pro
vyhodnocení plnění emisních limitů podle § 9
odst. 1, 2 a 4.
(2) Pro vyhodnocení kontinuálního měření objemového toku odpadního plynu se použije tento postup
a) z hodnot naměřených v intervalech ne kratších než
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1 minuta se vypočte půlhodinová průměrná hodnota objemového toku odpadního plynu při stanovených stavových podmínkách; za půlhodinovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický
průměr minutových středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze sledovaného
30minutového intervalu a
b) z půlhodinových průměrných hodnot objemového toku odpadního plynu a denní doby provozu
stacionárního zdroje se vypočte celkový objem odpadního plynu při stanovených stavových a referenčních podmínkách vypuštěného do ovzduší za
den; v případě hodinového průměrování znečišťující látky se postupuje shodně s odstavcem 1
písm. d).
(3) U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad se nepoužije přepočet na referenční obsah
kyslíku v případě spalování v atmosféře obohacené
kyslíkem. Pokud jsou emise znečišťujících látek sníženy
čištěním odpadního plynu u stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího nebezpečný odpad, provede se
přepočet na obsah kyslíku pouze tehdy, pokud měřený
obsah kyslíku ve stejném období, v němž proběhlo
měření znečišťujících látek, překračuje příslušný referenční obsah kyslíku.
(4) Denní výsledky kontinuálního měření emisí
jsou uchovávány elektronicky a jsou vytištěny v případech, kdy dokumentují překročení emisního limitu.
V první pracovní den následující po skončení kalendářního roku jsou zpracovány souhrnné výsledky za kalendářní rok, které jsou uchovávány v elektronické podobě.
§9
Vyhodnocení plnění emisních limitů
při kontinuálním měření
(K § 4 odst. 9 zákona)
(1) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na
spalovacích stacionárních zdrojích, s výjimkou stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, je považován za splněný, pokud jsou splněny tyto podmínky
a) žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu,
b) žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí
110 % hodnoty specifického emisního limitu nebo
v případě spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 50 MW
a spalujícím pouze černé uhlí žádná denní prů-
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měrná hodnota nepřekročí 150 % hodnoty specifického emisního limitu a
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % hodnoty specifického emisního
limitu.
(2) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na
stacionárních zdrojích tepelně zpracovávajících odpad
je považován za splněný, pokud jsou splněny tyto podmínky
a) žádná z platných denních průměrných hodnot nepřekročí hodnoty specifických emisních limitů,
b) žádná z platných půlhodinových průměrných
hodnot nebo v případech, kdy je to relevantní,
97 % ze všech půlhodinových průměrných hodnot
v kalendářním roce nepřekročí žádnou hodnotu
specifických emisních limitů,
c) 97 % všech denních průměrných hodnot koncentrací oxidu uhelnatého v kalendářním roce nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu,
d) 95 % desetiminutových průměrných hodnot nebo
všechny půlhodinové průměrné hodnoty koncentrací oxidu uhelnatého za období 24 hodin nepřekročí specifické emisní limity; u zdrojů, v nichž
teplota plynu ze spalovacího procesu dosahuje nejméně 1 100 °C po dobu alespoň dvou sekund,
může být použito pro vyhodnocení desetiminutových průměrů sedmidenní hodnotící období a
e) za kalendářní rok není z důvodů poruchy nebo
údržby systému kontinuálního měření vypuštěno
více než 10 platných denních průměrných hodnot.
Podmínky uvedené pod písmeny b), c) a d) se vztahují
pouze na spalovny odpadu.
(3) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na
stacionárních zdrojích používajících organická rozpouštědla se považuje za splněný, pokud jsou splněny
tyto podmínky
a) žádná z denních průměrných hodnot nepřekročí
hodnoty specifických emisních limitů a
b) žádný hodinový průměr nepřekročí 150 % hodnoty specifických emisních limitů.
(4) U stacionárních zdrojů neuvedených v odstavcích 1 až 3 je emisní limit považován za splněný, pokud
jsou současně splněny tyto podmínky
a) žádná roční průměrná hodnota koncentrace,
měrné výrobní emise nebo jiného parametru, kterým je vyjádřen emisní limit, nepřekročí hodnotu
specifického emisního limitu,
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b) žádná denní průměrná hodnota koncentrace nepřekročí 120 % hodnoty specifického emisního
limitu a
c) žádná platná půlhodinová průměrná hodnota koncentrace nepřekročí 200 % hodnoty specifického
emisního limitu.
(5) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje zjištěné
v době uvádění stacionárního zdroje do provozu,
v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování poruchy, popřípadě havárie. Délka přípustné doby
trvání těchto stavů musí být uvedena v provozním
řádu. Za uvádění stacionárního zdroje do provozu
a jeho odstavování z provozu se nepovažují zahajování
a ukončování cyklů u stacionárních zdrojů s periodickým, přerušovaným nebo šaržovitým způsobem výroby.
(6) Při posuzování plnění emisních limitů se za
průměrné hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. a) až c),
v odstavci 2 písm. a) až c) a v odstavci 4 písm. a) až c)
považují validované hodnoty podle § 8 odst. 1, které se
získají z naměřených hodinových, půlhodinových nebo
desetiminutových výsledků odečtením maximální hodnoty 95% intervalu spolehlivosti výsledků jednotlivých
měření, která nesmí na úrovni hodnoty specifického
emisního limitu překročit následující procentní podíl
hodnoty tohoto emisního limitu: 10 % u oxidu uhelnatého, 20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku,
20 % u amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek,
30 % u celkového organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u sulfanu a 40 %
u sirouhlíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu.
(7) Při hodnocení dodržení emisního limitu se nepřihlíží k výpadkům kontinuálního měření, nepřekročí-li 5 % celkové provozní doby stacionárního zdroje
v kalendářním roce. To neplatí pro stacionární zdroje
tepelně zpracovávající odpad.
§ 10
Způsob zjišťování tmavosti kouře
(K § 4 odst. 9 zákona)
(1) Pro zjišťování tmavosti kouře se používá
Ringelmannova stupnice, která sestává ze 6 čtvercových
polí tvořených pravoúhlou sítí černých čar o tloušťce
a hustotě sítě na bílém podkladě odpovídající následujícím stupňům tmavosti kouře:
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a) stupeň 0 odpovídá 0 % černé barvy na bílém podkladě s definovanou odrazivostí světla 80 %,
b) stupeň 1 odpovídá 20 % černé barvy na bílém
podkladě,
c) stupeň 2 odpovídá 40 % černé barvy na bílém
podkladě,
d) stupeň 3 odpovídá 60 % černé barvy na bílém
podkladě,
e) stupeň 4 odpovídá 80 % černé barvy na bílém
podkladě,
f) stupeň 5 odpovídá 100 % černé barvy na bílém
podkladě.
(2) Stupeň 5 Ringelmannovy stupnice slouží pro
ověření jejích optických vlastností. Černá barva použitá
k tisku stupnice musí mít odrazivost světla 5 %.
(3) Pro platnost měření tmavosti kouře musí být
dodrženy následující podmínky:
a) směr kouřové vlečky vystupující z komína je přibližně v pravém úhlu na směr pozorování,
b) pozadí kouřové vlečky tvoří rozptýlené světlo oblohy během dne; měření nelze provádět proti
slunci, proti zástavbě nebo okolnímu terénu a
c) Ringelmannovu stupnici drží pozorovatel ve volně
natažené paži tak, že se síť jednotlivých polí slije
do rozdílných stupňů šedé barvy.
(4) Při vyhodnocení měření tmavosti kouře se
Ringelmannova stupnice porovná s kouřovou vlečkou
v místě výstupu kouře z koruny komína a určí se stupeň tmavosti kouře. Při měření se provádí postupně
30 stanovení stupně tmavosti kouře v pravidelných
půlminutových intervalech. Délka jednoho odečtu činí
5 sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost
kouře z 30 odečtů. Do vyhodnocení se nezohledňuje
doba uvádění spalovacího stacionárního zdroje do provozu v trvání nejdéle 30 minut, pokud není v povolení
provozu stanoveno jinak.
§ 11
Vyhodnocení plnění přípustné tmavosti kouře
(K § 4 odst. 9 zákona)
Přípustná tmavost kouře je považována za dodrženou, pokud průměrná tmavost kouře není tmavší než
stupeň 2 Ringelmannovy stupnice nebo jiné barvy.
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§ 12
Způsob zjišťování úrovně znečišťování výpočtem
(K § 6 odst. 9 zákona)
(1) Výpočet za účelem zjištění emisí se provádí
jednou za kalendářní rok jedním z těchto způsobů
a) bilancí technologického procesu jako rozdíl mezi
hmotností znečišťující látky do procesu vstupující
a hmotností znečišťující látky z procesu vystupující jinými cestami než emisí do vnějšího ovzduší
(dále jen „hmotnostní bilance“),
b) jako součin emisního faktoru uvedeného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny na stacionárním
zdroji v požadovaném časovém úseku, nebo
c) jako součin měrné výrobní emise a příslušné
vztažné veličiny, pokud nelze použít způsob podle
písmene a) nebo b) a je tak stanoveno v povolení
provozu.
(2) U stacionárních zdrojů uvedených v části II
přílohy č. 5 se hmotnostní bilance pro těkavé organické
látky provádí podle části IV přílohy č. 5.
ČÁST TŘETÍ
SPALOVÁNÍ PALIV
§ 13
Obecná ustanovení ke spalování paliv
Tato část vyhlášky se vztahuje na spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou spalována paliva, s výjimkou
a) stacionárních zdrojů, v nichž se spaliny používají
pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou
tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování,
b) stacionárních zdrojů pro dodatečné spalování,
určené k čištění odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací stacionární zdroje,
c) stacionárních zdrojů pro regeneraci katalyzátorů
katalytického štěpení,
d) stacionárních zdrojů pro zpracování sulfanu na
síru,
e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu,
f) koksárenských baterií,
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(K § 4 odst. 9 zákona)

odst. 6 zákona musí být plněn alespoň minimální poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího stacionárního zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti
síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího stacionárního zdroje přivedeno a ve stejném časovém
úseku spáleno (dále jen „stupeň odsíření“). Stupeň
odsíření se považuje za splněný, pokud vyhodnocení
provedených měření prokáže, že všechny průměrné
hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc
dosáhly stanoveného stupně. Do hodnot rozhodných
pro posouzení dodržení minimálního stupně odsíření se nezahrnují údaje zjištěné v době uvádění stacionárního zdroje do provozu, v době jeho odstavování z provozu nebo při odstraňování poruchy nebo havárie.

(1) Specifické emisní limity a stavové a vztažné
podmínky pro spalovací stacionární zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pro
něž byla podána kompletní žádost o první povolení
provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších
právních předpisů, před 7. lednem 2013 a byly uvedeny
do provozu nejpozději 7. ledna 2014, jsou uvedeny
v tabulce 1 části I přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení
provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších
právních předpisů, před 27. listopadem 2002 nebo pro
něž byla podána kompletní žádost o první povolení
provozu před tímto datem a byly uvedeny do provozu
nejpozději 27. listopadu 2003, jsou stanoveny v tabulce 1 části IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Specifické emisní limity a stavové a vztažné
podmínky pro spalovací stacionární zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pro
něž byla podána kompletní žádost o první povolení
provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo byly uvedeny
do provozu po 7. lednu 2014, jsou uvedeny v tabulce 2
části I přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení
provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších
právních předpisů, mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi
27. listopadem 2003 a 7. lednem 2014, jsou stanoveny
v tabulce 2 části IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Specifické emisní limity a stavové a vztažné
podmínky pro spalovací stacionární zdroje o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW
a nižším než 50 MW jsou stanoveny v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) Minimální stupně odsíření pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení
provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších
právních předpisů, 7. ledna 2013 nebo později nebo
byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014, jsou
stanoveny v tabulce 3 části IV přílohy č. 2 k této vyhlášce.

g) stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, který není biomasou podle § 2 písm. a),
h) ohřívačů větru vysokých pecí,
i) plynových turbín a plynových motorů umístěných
na těžebních plošinách,
j) stacionárních zdrojů, v nichž dochází k pyrolýze
nebo zplyňování paliv bez přístupu vzduchu,
k) stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW včetně.
§ 14
Specifické emisní limity

(4) Pro spalovací stacionární zdroje, v nichž jsou
současně nebo střídavě spalovány dva nebo více druhů
paliv, se hodnoty specifických emisních limitů stanoví
výpočtem uvedeným v části III přílohy č. 2 k této vyhlášce. Použití jiných druhů paliv při uvádění stacionárního zdroje do provozu nebo při stabilizaci hoření,
definované v provozním řádu, se nepovažuje za spalování více druhů paliv.
§ 15
Technické podmínky provozu
(K § 4 odst. 9 zákona)
(1) U spalovacích stacionárních zdrojů podle § 4

(5) Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku
nebo jiné lepené dřevo lze spalovat pouze ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 3 MW a vyšším, a to pouze v případě,
že neobsahují halogenované organické sloučeniny nebo
těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu
dřeva nebo povrchových úprav. V místě, kde toto palivo vzniká ve formě vedlejšího produktu výroby, jej
lze spalovat také ve spalovacím stacionárním zdroji
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW
do 3 MW vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu.
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§ 16

ČÁST PÁTÁ

Způsob stanovení počtu provozních hodin

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADU

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

§ 19
Obecná ustanovení k tepelnému zpracování odpadu
Tato část vyhlášky se vztahuje na stacionární
zdroje, v nichž je tepelně zpracováván odpad, s výjimkou stacionárních zdrojů, v nichž je tepelně zpracováván pouze odpad spadající pod definici biomasy podle
§ 2 písm. a), radioaktivní odpad, těla uhynulých zvířat
nebo odpad vznikající při průzkumu a těžbě ložisek
ropy a zemního plynu z námořních zařízení a spalovaný
na palubě těchto zařízení.
§ 20
Specifické emisní limity
a technické podmínky provozu

ČÁST ČTVRTÁ

(K § 4 odst. 9 zákona)

POŽADAVKY NA KVALITU PALIV

(1) Specifické emisní limity pro spalovny odpadu
a stavové a vztažné podmínky jsou stanoveny v bodu 1.
části I přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 17
Požadavky na kvalitu paliv
a způsob prokazování jejich plnění
(K § 16 odst. 8 zákona)
(1) Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny
v části I přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(2) Prokazování plnění požadavků na kvalitu paliva se provádí doklady o analýzách odebraných
vzorků paliva provedených osobou akreditovanou vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle jiného právního předpisu2). Postupy pro odběr vzorků
a provádění analýz musí být reprezentativní a průkazné
a musí co nejpřesněji odrážet skutečnou kvalitu paliva.
Tyto postupy se považují za splněné, je-li postupováno
podle určených technických norem podle zákona
o technických požadavcích na výrobky2).

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

§ 18
Ohlašování údajů o kvalitě paliv

ČÁST ŠESTÁ

(K § 16 odst. 8 zákona)

NAKLÁDÁNÍ S TĚKAVÝMI
ORGANICKÝMI LÁTKAMI

(1) Ohlašování údajů o kvalitě paliv podle § 16
odst. 1 zákona se vztahuje na těžký topný olej, plynový
olej a na pevná paliva určená pro spalovací stacionární
zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW
včetně.

Obecná ustanovení k nakládání
s těkavými organickými látkami

(2) Náležitosti hlášení o kvalitě paliv jsou stanoveny v části II přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Pro účely této vyhlášky se těkavé organické látky
dělí na

§ 21
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a) těkavé organické látky, které jsou klasifikovány
jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro
reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty
o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D
nebo H360F, nebo které musí být těmito větami
označovány, s výjimkou benzinu,
b) halogenované těkavé organické látky, jimž jsou
přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341
nebo H351, nebo které musí být těmito větami
označovány,
c) benzin a těkavé organické látky, které nespadají
pod písmeno a) nebo b).
§ 22
Specifické emisní limity,
emisní stropy a technické podmínky provozu
(K § 4 odst. 9 zákona)
(1) Specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel,
jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Specifické emisní limity a technické podmínky
provozu pro stacionární zdroje, ve kterých dochází
k nakládání s benzinem, jsou stanoveny v příloze č. 6
k této vyhlášce.
§ 23
Požadavky na výrobky s obsahem
těkavých organických látek
(K § 18 odst. 4 zákona)
(1) Seznam vybraných barev, laků a výrobků pro
opravy nátěru vozidel podle § 18 zákona (dále jen „vybrané výrobky“) je uvedený v části I přílohy č. 7 k této
vyhlášce.
(2) Limitní hodnoty obsahu organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin, s výjimkou
methanu, jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, při normálním atmosférickém tlaku
101,3 kPa ve vybraných výrobcích (dále jen „těkavá
organická látka ve vybraném výrobku“), jsou stanoveny v části II přílohy č. 7 k této vyhlášce.
(3) Analytické metody pro stanovení obsahu těkavých organických látek ve vybraných výrobcích jsou
uvedeny v části III přílohy č. 7 k této vyhlášce.
(4) Vybrané výrobky jsou opatřeny štítkem
s označením
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a) kategorie a subkategorie vybraného výrobku podle
části II přílohy č. 7,
b) limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek ve vybraném výrobku v g/l podle části II přílohy č. 7 a
c) maximálního obsahu těkavých organických látek
ve vybraném výrobku ve stavu připraveném k použití v g/l.
(5) U vybraných výrobků, u nichž se před použitím přidávají organická rozpouštědla, se limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené
v části II přílohy č. 7 vztahují na výrobek ve stavu, ve
kterém je připraven k použití. Za část obsahu těkavých
organických látek se u vybraných výrobků nepovažuje
hmotnost těkavých organických látek, které během zasychání chemicky reagují za vzniku ochranného filmu
nátěrové hmoty.
(6) Výrobky podle § 16 odst. 3 zákona jsou na
štítku nebo v průvodní technické dokumentaci označeny
a) údajem o celkovém obsahu těkavých organických
látek dle § 2 písm. m) zákona ve výrobku vyjádřeným hmotnostním zlomkem nebo v hmotnostních
procentech a
b) v případě nátěrových hmot, adhesivních materiálů
nebo tiskařských barev uvedených v příloze č. 5
také údajem o obsahu látek ve výrobku, které po
odpaření vody nebo těkavých organických látek
ztuhnou (dále jen „netěkavé látky“) v hmotnostních nebo objemových procentech a o hustotě výrobku v g/cm3, pokud je předchozí údaj uveden
v objemových procentech.

ČÁST SEDMÁ
OSTATNÍ STACIONÁRNÍ ZDROJE
§ 24
Specifické emisní limity
a technické podmínky provozu
(K § 4 odst. 9 zákona)
Specifické emisní limity, stavové a vztažné podmínky a technické podmínky provozu stacionárních
zdrojů neuvedených v částech třetí, páté a šesté (dále
jen „ostatní stacionární zdroje“) jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.
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ČÁST OSMÁ
OBECNÉ EMISNÍ LIMITY
A OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DOKUMENTŮ
§ 25
Obecné emisní limity
(K § 4 odst. 9 zákona)
Obecné emisní limity pro koncentrace znečišťujících látek při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K ve
vlhkém plynu jsou stanoveny v příloze č. 9 k této vyhlášce.
§ 26
Obsahové náležitosti dokumentů
(K § 12 odst. 8 a § 17 odst. 7 zákona)
(1) Náležitosti provozní evidence jsou stanoveny
v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou
stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.
(3) Náležitosti provozního řádu jsou stanoveny
v příloze č. 12 k této vyhlášce.
(4) Náležitosti odborného posudku jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(5) Náležitosti protokolu o jednorázovém měření
jsou stanoveny v příloze č. 14 k této vyhlášce.
(6) Náležitosti rozptylové studie jsou stanoveny
v příloze č. 15 k této vyhlášce.
ČÁST DEVÁTÁ
KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
§ 27
Způsob uplatnění kompenzačních opatření
(K § 12 odst. 8 zákona)
(1) Kompenzační opatření se uloží u stacionárního
zdroje a pozemní komunikace uvedené v § 11 odst. 1
písm. b) zákona v případě, že by jejich umístěním došlo
k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % imisního
limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování
1 kalendářní rok.
(2) Pro účely vyhodnocování kompenzačního
opatření jsou v příloze č. 16 k této vyhlášce stanoveny
koeficienty významnosti příspěvku zdroje ke znečištění
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ovzduší (dále jen „koeficient významnosti“), a to v závislosti na efektivní výšce zdroje.
(3) Kompenzační opatření je uplatněno dostatečným způsobem, pokud je snížení součinu změny
množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za
rok a koeficientu významnosti stacionárních nebo mobilních zdrojů, na nichž se realizuje kompenzační opatření, větší nebo rovno součinu změny množství vypouštěné znečišťující látky v tunách za rok a koeficientu
významnosti nově umisťovaného stacionárního zdroje
nebo mobilních zdrojů na posuzované pozemní komunikaci.
(4) V případě uplatnění kompenzačního opatření
formou izolační zeleně, čištění komunikací nebo jiných
obdobných opatření se neuvažuje při hodnocení kompenzačního opatření podle odstavce 3 o vypouštění
znečišťujících látek do ovzduší, ale o odstraněném znečištění.
ČÁST DESÁTÁ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Přechodná ustanovení
§ 28
(1) U stacionárních zdrojů, u nichž na základě § 3
nově vzniká nebo se zvyšuje četnost jednorázového
měření emisí na měření jedenkrát ročně, se první měření
provede nejpozději do 31. prosince 2013.
(2) U stacionárních zdrojů, u nichž bylo v roce 2012 provedeno jednorázové měření emisí podle
dosavadní právní úpravy, se toto měření započítává
do četnosti měření podle požadavků stanovených v této
vyhlášce.
(3) U metod a postupů pro měření emisí uvedených pod body 11. a 12. v části II přílohy č. 1 je akreditace vyžadována od 1. září 2013.
(4) Údaje souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 se ohlašují poprvé za rok 2013. Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2012 se ohlašují podle
dosavadní právní úpravy, a to do 31. března 2013.
(5) Pro Lepolovy pece a dlouhé rotační pece může
krajský úřad do 1. ledna 2016 povolit výjimku z plnění
emisních limitů pro oxidy dusíku stanovených v příloze
č. 4, pokud emisní limit stanovený v povolení provozu
nepřekročí 800 mg.m-3.
(6) Těkavé organické látky, které jsou klasifiko-
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vány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro
reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F,
s výjimkou benzinu, mohou být do 31. května 2015
zároveň označeny větami označujícími specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61. Halogenované
těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní
věty o nebezpečnosti H341 nebo H351, mohou být do
31. května 2015 zároveň označeny větami označujícími
specifickou rizikovost R40 nebo R68.
(7) Ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) a § 9 odst. 6 se
uplatní nejdříve od 1. ledna 2016, nejde-li o stacionární
zdroj tepelně zpracovávající odpad nebo spalovací stacionární zdroj využívající některý z přechodných režimů podle § 37, § 38 nebo § 39 zákona.
(8) Do 31. prosince 2015 se namísto § 9 odst. 1 při
kontinuálním měření u spalovacích stacionárních
zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o první
povolení provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, emisní limit považuje za splněný, jestliže jsou v průběhu kalendářního roku splněny tyto podmínky
a) roční průměr denních průměrných hodnot je nižší
než hodnota emisního limitu,
b) 95 % všech půlhodinových průměrných hodnot je
nižší než 120 % hodnoty emisního limitu,
c) všechny půlhodinové průměrné hodnoty jsou nižší než dvojnásobek hodnoty emisního limitu a
d) žádná z měsíčních průměrných hodnot nepřesáhne
emisní limit a pro oxid siřičitý a tuhé znečišťující
látky 97 % a pro oxidy dusíku 95 % všech 48hodinových průměrných hodnot nepřesáhne 110 %
emisního limitu; 48hodinovou průměrnou hodnotou se rozumí aritmetický průměr dvou platných
po sobě jdoucích denních průměrných hodnot;
pro výpočet 48hodinové průměrné hodnoty se
použijí denní průměrné hodnoty počínaje 1. lednem a konče 31. prosincem kalendářního roku,
přičemž pro výpočet 48hodinové průměrné hodnoty může být každý ze dnů v roce použit pouze
jednou; osamocené denní průměry v průběhu roku
se pro výpočet 48hodinové průměrné hodnoty nesčítají.
§ 29
(1) Specifické emisní limity stanovené v § 14
odst. 1 se uplatní od 1. ledna 2016. Do 31. prosince
2015 platí pro spalovací stacionární zdroje, kterým bylo
vydáno první povolení provozu, nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 27. listo-
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padem 2002 nebo pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před tímto datem a byly
uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003,
specifické emisní limity stanovené v tabulce 3 části I přílohy č. 2 a pro spalovací stacionární zdroje, kterým
bylo vydáno první povolení provozu nebo obdobné
povolení podle dřívějších právních předpisů mezi
27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 2003 a 7. lednem
2014, specifické emisní limity stanovené v tabulce 4 části I přílohy č. 2.
(2) Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 1.1, 2.1 a 3.1 části II přílohy č. 2 se pro zde uvedené spalovací stacionární zdroje, pro něž byla podána
kompletní žádost o povolení provozu nebo obdobné
povolení podle dřívějších právních předpisů před
1. září 2013, a které byly uvedeny do provozu nejpozději 1. září 2014, uplatní od 1. ledna 2018. Do 31. prosince 2017 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje
specifické emisní limity uvedené v tabulkách 1.2, 2.2
a 3.2 části II přílohy č. 2.
(3) Minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 1 části IV přílohy č. 2 se pro spalovací stacionární
zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu,
nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů, před 27. listopadem 2002 nebo pro něž byla podána kompletní žádost o první povolení provozu před
tímto datem a byly uvedeny do provozu nejpozději
27. listopadu 2003, se uplatní od 1. ledna 2016. Do
31. prosince 2015 platí pro tyto spalovací stacionární
zdroje minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 4 části IV přílohy č. 2.
(4) Minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 2 části IV přílohy č. 2 se pro spalovací stacionární
zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu,
nebo obdobné povolení podle dřívějších právních předpisů mezi 27. listopadem 2002 a 7. lednem 2013 nebo
byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 2003
a 7. lednem 2014, uplatní od 1. ledna 2016. Do 31. prosince 2015 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje
minimální stupně odsíření stanovené v tabulce 5 části IV přílohy č. 2.
(5) Specifické emisní limity uvedené v tabulkách 1.1, 2.1 a 3.1 části II přílohy č. 2 se u spalovacích
stacionárních zdrojů spalujících plynná paliva uplatní
od 1. ledna 2020. Do 31. prosince 2019 platí pro tyto
spalovací stacionární zdroje emisní limity uvedené v tabulkách 1.2, 2.2 a 3.2 části II přílohy č. 2.
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ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 30
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince
2012.

Ministr:
Mgr. Chalupa v. r.
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