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snížení emisí a předloží ho orgánu kraje se žádostí o schválení jeho provádění.

Plán snížení emisí obsahuje údaje v následující struktuře
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B. Základní informace o zdroji

– Příloha č. ... (doplní se číslo přílohy nařízení vlády, do které je zdroj zařazen)

– Číslo zdroje ... (doplní se údaj z prvního sloupce přílohy nařízení vlády, do které je zdroj zařazen)

– název

– sídlo

– celkový příkon v MW

– technické údaje o zdroji (počet a druh kotlů, včetně druhu topeniště, jejich instalované příkony, užívané palivo –
tuhé, kapalné, plynné či kombinace, počet komínů a jejich výška, další provozy, které mohou znečišťovat ovzduší
tj. skládky, zauhlování apod.)

– technické údaje o prováděném měření emisí, včetně průměrných ročních koncentrací

– technické údaje o odlučovacích zařízeních

– informace o dalších opatřeních k omezování emisí

– technické údaje o měření imisí (je–li provozovatelem prováděno)

– specifické emisní limity platné pro zdroj dle nařízení vlády č. 352/2002 Sb., případně specifické emisní limity, sta-
novené provozovateli zdroje v provozním řádu

– předpokládaná doba životnosti zdroje

– informace o dosud zavedených opatřeních k minimalizaci emisí a jejich náklady

C. Stanovené emisní stropy

– spočítaný strop pro oxid siřičitý (dle příslušné přílohy nařízení vlády)

– emisní strop, stanovený provozovatelem zdroje dle § 5 odst. 1 nařízení vlády tj.:

V příloze č.1

– průměrné emise tuhých znečišťujících látek v letech 2000 až 2002 (v tunách za rok)

– průměrné emise oxidu siřičitého v letech 2000 až 2002 (v tunách za rok)

– průměrné emise oxidů dusíku v letech 2000 až 2002 (v tunách za rok) 

V příloze č.2

– průměrné emise tuhých znečišťujících látek v letech 2000 až 2002 (v tunách za rok)

– stanovený strop pro SO2 (v tunách za rok)

– průměrné emise oxidů dusíku v letech 2000 až 2002 (v tunách za rok) 

D. Informace o emisích

– tabulka vývoje a prognózy emisí

Rok Tuhé látky (t/rok) SO2 (t/rok) NOx (t/rok)

2000

2001

2002

2003

2005

2008

2010
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E. Informace o palivu

– tabulka charakteristiky paliv

Číslo Druh Výrobní Dodavatel Obsah síry (%) Měrná Výhřevnost
paliva paliva označení v surovém sirnatost paliva

palivu paliva (g/MJ) (MJ/kg)

1

2

3

.....

– tabulka spotřeby paliv (v kt za rok) 

Rok Palivo č.1 Palivo č.2 .............

2000

2001

2002

2003

Dále budou uvedeny následující údaje:

– průměrná měrná sirnatost všech paliv v roce 2000 (g/MJ) s výjimkou zemního plynu

– průměrná měrná sirnatost všech paliv v roce 2001 (g/MJ) s výjimkou zemního plynu

– průměrná měrná sirnatost všech paliv v roce 2002 (g/MJ) s výjimkou zemního plynu

– průměrná měrná sirnatost všech paliv v letech 2000 až 2002 (g/MJ) s výjimkou zemního plynu

– průměrný obsah síry ve všech palivech v roce 2000 (%) s výjimkou zemního plynu

– průměrný obsah síry v palivech v roce 2001 (%) s výjimkou zemního plynu

– průměrný obsah síry v palivech v roce 2002 (%) s výjimkou zemního plynu

– průměrný obsah síry v palivech v roce 2000 až 2002 (%) s výjimkou zemního plynu

Poznámka: Průměrná sirnatost všech paliv se vypočítá jako součet součinů roční spotřeby jednotlivých paliv (v kt)
a příslušných obsahů síry (v %), vydělený celkovou roční spotřebou paliv (v kt).  

F. Informace o vlivu zdroje na imisní situaci

Budou stručnou formou uvedeny a komentovány:

– výsledky rozptylových studií v období od roku 2000 (jsou–li provozovateli zdroje k dispozici)

– výsledky vlastního imisního monitoringu v období od roku 2000 (je–li provozovatelem prováděn)

– další informace, relevantní z hlediska posouzení vlivu provozu zdroje na kvalitu ovzduší (zejména vyhodnocení
výsledků imisního monitoringu a posouzení zdroje z hlediska dálkového přenosu znečišťujících látek)

U zdrojů, na které se vztahuje ustanovení § 8, odstavec 1 nařízení vlády, bude provedeno posouzení vlivu zdroje na
imisní koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM10 a oxidů dusíku. 
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G. Posouzení dosažitelnosti emisního stropu

Posouzení se provede pro stanovené emisní stropy oxidu siřičitého pro zdroje uvedené v příloze 1 a 2 nařízení vlády
na základě údajů uvedených v kapitolách C a D plánu s následujícím hodnocením:

– riziko nedosažení emisního stropu je zanedbatelné 

– riziko nedosažení emisního stropu je nezanedbatelné 

– riziko nedosažení emisního stropu je vysoké

Uvedená hodnocení je nutno stručně zdůvodnit.

H. Posouzení schopnosti stabilizace emisí na úrovni let 2000 až 2002 (§ 5 nařízení vlády)

Posouzení se provede pro zdroje uvedené v příloze č.1 nařízení vlády pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy
dusíku a pro zdroje uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády pro tuhé znečišťující látky a oxidy dusíku na základě údajů uve-
dených v kapitolách C a D plánu s následujícím hodnocením:

– průměrná úroveň emisí pro tuhé znečišťující látky, SO2, NOX u příl. č. 1 a pro tuhé znečišťující látky a NOX u příl.
č. 2 v letech 2000 až 2002 bude počínaje rokem 2008 dodržena,

– riziko překročení průměrné emisní úrovně 2000 až 2002 pro tuhé znečišťující látky, SO2, NOX u příl. č. 1 a pro tuhé
znečišťující látky a NOX u příl. č. 2 je nezanedbatelné, avšak průměrná úroveň emisí nepřekročí u zdroje s instalo-
vaným příkonem do 150 MW 115 %, u zdrojů s instalovaným příkonem do 300 MW 110 % a u zdrojů s instalova-
ným příkonem nad 300 MW 105 % průměrné emisní úrovně 2000 až 2002,

– riziko překročení průměrné emisní úrovně 2000 až 2002 pro tuhé znečišťující látky, SO2, NOX u příl. č. 1 a pro tuhé
znečišťující látky a NOX u příl. č. 2 je vysoké.

Uvedená hodnocení je nutno stručně zdůvodnit.

I. Posouzení dostupnosti paliva s obsahem síry nepřekračující úroveň let 2000 až 2002
(§ 5, odstavec 1 nařízení vlády)

Posouzení se provede pro zdroje uvedené v příloze č.1 nařízení vlády spalujících tuhá paliva na základě údajů uvede-
ných v kapitole E plánu s následujícím hodnocením:

– riziko nedostupnosti paliva je zanedbatelné

– riziko nedostupnosti paliva je nezanedbatelné

– riziko nedostupnosti paliva je vysoké

Uvedená hodnocení je nutno stručně zdůvodnit, přičemž dostupností je míněna jak věcná dostupnost, tak i cena.

J. Navrhovaná opatření ke snížení emisí u zdroje

Budou uvedena opatření, která hodlá provozovatel u zdroje provést za účelem splnění požadavků, plynoucích z naří-
zení vlády (emisní stropy, průměr emisí z let 2000 až 2002 a měrná sirnatost paliva dle § 5, odstavec 1 nařízení vlády):

– druh opatření

– očekávané snížení emisí

– časový horizont realizace

V případě, že provozovatel není schopen dosáhnout snížení emisí u zdroje a hodlá postupovat dle § 5 nařízení vlády
odstavec 2 (zajištění snížení emisí u jiného zdroje), stručně uvede ekonomické a nebo technické důvody pro toto roz-
hodnutí. 
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K. Navrhovaná opatření ke snížení emisí u jiného zdroje (jiných zdrojů)

Budou uvedeny následující informace:

– název jiného zdroje a identifikace jeho provozovatele

– písemný závazek ke snížení emisí ve prospěch provozovatele předmětného zdroje, podepsaný statutárním zástup-
cem provozovatele jiného zdroje (v příloze plánu)

– popis opatření ke snížení emisí,

– doklad o tom, že splněním výše uvedeného závazku nebude vyvoláno překročení imisních limitů pro tuhé znečiš-
ťující látky velikostní frakce PM10, oxid siřičitý oxid dusičitý či oxidy dusíku (rozptylová studie v příloze plánu),

– doklad o tom, že přenosem snížení emisí na jiný zdroj nedojde k ohrožení dosažení doporučené hodnoty krajského
emisního stropu pro oxid siřičitý v kraji, na jehož území se předmětný zdroj nachází (pouze u zdrojů uvedených
v příloze č.1 nařízení vlády).   

L. Posouzení možnosti dalšího snížení emisí (§ 4 nařízení vlády)

Bude z technického a ekonomického hlediska posouzeno, zda je u zdroje možno dosáhnout dalšího snížení emisí
tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku nad rámec povinností, plynoucích z ustanovení § 5 odst. 6
a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a § 5 nařízení vlády a případně navržena příslušná opatření (včetně časo-
vého horizontu realizace). Zvláštní pozornost je nutná v případě zdroje, na který se vztahují ustanovení § 8 nařízení
vlády. 

M. Posouzení dosažitelnosti emisního stropu pro oxidy dusíku k roku 2016 u zdrojů s tepelným příkonem
nad 500 MW (příloha č. 3 nařízení vlády)

Bude uvedena prognóza vývoje emisí oxidů dusíku k roku 2016 a popsána opatření, která by mohla vést k požadova-
nému výraznému snížení emisí (individuální emisní stropy zatím nebyly nařízením vlády stanoveny).

N. Identifikace zpracovatele plánu

Bude uvedeno jméno zpracovatele plánu a kontaktní údaje. 

O. Jméno a podpis oprávněné osoby provozovatele zdroje

P. Přílohy

Budou přiloženy dokumenty, uvedené výše (např. rozptylové studie, závazky provozovatelů) a dále veškeré další infor-
mace, které zpracovatel plánu považuje za relevantní.

MUDr. Eva Rychlíková, v.r.
ředitelka odboru ochrany ovzduší
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7.
SDĚLENÍ

sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů,
přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

č. 6/2004

Užití faktoru C podle přílohy k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu 

§ 11 odst. 2 a příloha zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Neexistuje–li platná územně plánovací dokumentace pro lokalitu, v níž se nachází zemědělská půda dotčená
odnětím, nebo jedná–li se o území mimo plochy určené platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě nebo
pro jiné urbanistické funkce, musí být faktor C s přiřazenou ekologickou váhou vlivu při výpočtu odvodů za
odnětí této zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu započten. 

Odůvodnění:

Jestliže neexistuje platná územně plánovací dokumentace, nemůže se lokalita nacházet v plochách jí určených
k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce, a tudíž se logicky nachází mimo tyto plochy. 

Totéž platí pro plochy určené k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce, jestliže územně plánovací dokumentace
pro dané území schválena byla. 

č. 7/2004

Možnost uložení sankce za porušení povinností (podmínek) stanovených v rozhodnutí vydaném podle vodního
zákona 

§ 116 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Za porušení povinností stanovených v rozhodnutích vydaných podle vodního zákona nemůže Česká inspekce
životního prostředí ani obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pokutu, není–li záro-
veň tímto porušením naplněna některá ze skutkových podstat stanovených v § 116 odst. 1 písm. d) zákona (např.
§ 116 odst. 1 písm. d) bod 6 zákona). Splnění povinností (podmínek) stanovených v rozhodnutí o nápravném opat-
ření (§ 42, § 110 odst. 1, § 111 odst. 2 a § 112 odst. 1 písm. b) zákona) lze vynucovat pouze formou výkonu roz-
hodnutí.

Odůvodnění:

Zákon č. 20/2004 Sb., který novelizoval vodní zákon, odstranil tzv. zbytkovou skutkovou podstatu správního deliktu
„porušení jiných povinností stanovených tímto zákonem nebo povinností podle něj uložených“. Protože ustanovení § 42
po této novele neumožňuje postihovat neplnění nápravných opatření obsažených v rozhodnutí vodoprávního úřadu uklá-
dáním pokut, je třeba k jejich vynucení postupovat jen v rámci výkonu rozhodnutí. 

Pokutu lze uložit jen tehdy, jestliže neplněním podmínek nápravných opatření dojde zároveň k naplnění skutkových
podstat v zákoně taxativně uvedených. 

SDĚLENÍ



č. 8/2004

Věcná příslušnost vodoprávního úřadu k dokončení řízení podle vodního zákona zahájených před účinností
novely č. 20/2004 Sb. 

§ 107 zák. č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších před-
pisů 

Správní řízení zahájená podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, před nabytím účinnosti zákona č. 20/2004 Sb. a do data nabytí účinnosti zákona
č. 20/2004 Sb. neskončená, dokončí vodoprávní úřad, který je k rozhodnutí příslušný podle vodního zákona nove-
lizovaného zákonem č. 20/2004 Sb. K řízení o odvolání do rozhodnutí vodoprávního úřadu vydaného před naby-
tím účinnosti zákona č. 20/2004 Sb. je od data nabytí účinnosti zákona č. 20/2004 Sb. příslušný vodoprávní úřad
nejblíže vyššího stupně, který je nadřízen vodoprávnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odůvodnění:

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších před-
pisů, změnil některá kompetenční ustanovení vodního zákona. Některé dosavadní kompetence obecních úřadů obcí s roz-
šířenou působností jsou ode dne účinnosti zákona č. 20/2004 Sb. svěřeny krajským úřadům. 

Zákon č. 20/2004 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení vzhledem k započatým správním řízením, u kterých došlo ke
změně příslušnosti vodoprávního úřadu k řízení v 1. stupni. Zahájil–li tedy obecní úřad obce s rozšířenou působností
před účinností zákona č. 20/2004 Sb. řízení, k němuž je nově příslušný krajský úřad, postoupí tento úřad bezodkladně
celý spis příslušnému krajskému úřadu (§ 20 správního řádu). 

Pokud bylo obecním úřadem obce s rozšířenou působností vydáno rozhodnutí před účinností zákona č. 20/2004 Sb.
a účastník řízení podal do tohoto rozhodnutí odvolání, je podle § 58 odst. 1 správního řádu k řízení o odvolání příslušný
ten vodoprávní úřad nejblíže vyššího stupně, který je nadřízen vodoprávnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.
K řízení o odvolání do rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností je proto příslušný krajský úřad. V pří-
padě zrušení prvoinstančního rozhodnutí a vrácení věci bude k tomuto novému řízení příslušný krajský úřad sám. 

V Praze dne 31. března 2004

JUDr. Alena Netolická, v.r.
ředitelka sekretariátu rozkladové komise

7



8.
SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o pověření
odborného subjektu k odborným a registračním činnostem

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2  zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon
o obalech“), ve znění pozdějších předpisů a §  3 vyhlášky č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů
a ohlašování údajů z této evidence (dále jen „vyhláška o evidenci obalů“) a Přílohou č. 4 „Působnosti útvarů MŽP“ Orga-
nizačního řádu MŽP ze dne 1.3.2004, se zřetelem k ustanovením a požadavkům směrnice Evropského parlamentu
a Rady 94/62/ES  a rozhodnutí Komise 97/138/ES, kterým se zavádějí formáty pro databázový systém Ministerstvo
životního prostředí tímto

p o v ě ř u j e

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

jeho organizační složku Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO), 

Podbabská 30, 160 62 Praha 6

k zajišťování:

– kompletního vyřizování evidence o obalech ve smyslu § 15 zákona o obalech, jejíž rozsah a způsob vedení a ohla-
šování údajů z této evidence pro osoby, na které se vztahuje povinnost zápisu do Seznamu osob dle § 14 zákona
o obalech, stanoví vyhláška o evidenci obalů; zasílání údajů osob bude prováděno na výše uvedenou adresu;

Kompletní vyřizování evidence zahrnuje:

– převzetí došlých evidencí od osob, na které se vztahuje povinnost zápisu do Seznamu osob dle § 14 zákona o obalech,

– kontrolu úplnosti dat došlých evidencí a vyžádání jejich doplnění,

– vypořádání zjištěných nedostatků evidence,

– urgenci nedošlých evidencí osob „povinných“ ze zákona o obalech,

– zpracování dat evidence, 

– vypracovávání průběžných a ročních přehledů z došlých evidencí o obalech, 

– přípravu dat pro zveřejnění (např. statistickou ročenku, zprávy o životním prostředí  apod.).

V Praze 15.3.2004

Ing. Leoš Křenek, v.r.
ředitel odboru odpadů
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9.
SDĚLENÍ

odboru ochrany vod o vydání následujících
technických norem vodního hospodářství:

TNV 75 7717 Jakost vod – Stanovení planktonních sinic

Tato norma specifikuje odběr vzorku, jeho úpravu před stanovením a stanovení abundance planktonních sinic (přede-
vším sinic tvořících vodní květ) ve vzorku počítáním v komůrce ve světelném mikroskopu, popřípadě s využitím fluo-
rescence. 

TNV 75 8055 Charakterizace kalů – Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)
metodou HPLC s fluorescenční detekcí

Podle této normy se stanoví vybrané polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v čistírenských kalech nebo sedi-
mentech metodou HPLC s fluorescenčním detektorem (FLD). Touto metodou se stanoví PAU v hmotnostních koncent-
racích přibližně od 0,05 mg v kilogramu sušiny čistírenského kalu nebo sedimentu. 

Tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt CZ a.s., oddělení technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod
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10.
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě v Resortních předpisech – únor 2004 – ročník XIV – částka 2

Přílohy I „Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

prostředí ČR“ – str. 18, tabulka 1.2.2. Podnikatelské subjekty – ve 2. a 3. řádku programu 2.2. Program rekonstrukce

zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu legislativních požadavků zákona o ochraně ovzduší při aplikaci nejlepších

dostupných technik se doplňují chybějící údaje o výši úroků (sloupec „úrok úvěrů v % p.a.“), a to v obou případech ve

výši 4 % p.a..

doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD, v.r.
ředitel OEŽP
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OBJEDNÁVKY

měsíčníků Věstník MŽP a Zpravodaj MŽP s čtvrtletníkem EIA 
a dalšími tiskovinami pro rok 2004 zasílejte na adresu

SEVT, a.s.
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice,

tel.: 283 090 352, 283 090 354
fax: 233 553 422, e-mail: sevt@sevt.cz

Roční předplatné titulů

„Věstník & Zpravodaj MŽP“

s přílohami činí 750 Kč

Jednotlivá čísla bude možné zakoupit do vyprodání zásob samostatně.
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