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1.

STATUT 
Monitorovacího výboru 

Programu 
Zelená úsporám

Článek 1
Úvodní ustanovení

Monitorovací výbor Programu Zelená úsporám (dále jen „Monitorovací výbor“) se zřizuje pro zajištění vybraných aktivit při 
realizaci programu Zelená úsporám (dále jen „Program“). 

Program je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v oblasti bydlení z prostředků z prodeje emisních 
kreditů – tzv. Assigned Amount Unit (dále jen „AAU“) prostřednictvím mechanismu mezinárodního emisního obchodování 
podle článku 17 Kjótského protokolu. Prostředky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen 
„SFŽP“) dle zák. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládání s nimi 
ve znění zák. č.315/2008 Sb., se řídí zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění 
pozdějších předpisů, v plném rozsahu.

RESORTNÍ PŘEDPISY
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Článek 2
Působnost a úkoly Monitorovacího výboru

Úkolem Monitorovacího výboru je zajišťovat zejména tyto základní činnosti:  

1. Monitoring a dohled zejména nad těmito aktivitami:

1.1  realizace a vyhodnocení Programu, dohled nad zajištěním souladu Programu s předpisy Evropských společenství 
a právními předpisy České republiky a také s případně souvisejícími pasážemi z jednotlivých smluv prodeje AAU,

1.2  hodnocení vývoje a dosahování cílů Programu, míry dosažených úspor energie a množství energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) na základě podpor poskytnutých na realizaci akcí podle podmínek 
programu,

1.3 hodnocení realizace a vyhodnocení Programu a míry dosažených greeningových efektů,
1.4 analýza výsledků realizace Programu za dílčí stanovená období a za celou dobu realizace Programu.

2. Schvalování
Předmětem schvalování jsou zejména: 

2.1  výroční zprávy o realizaci Programu a závěrečná zpráva o realizaci Programu,
2.2  vybrané dokumenty významné pro realizaci Programu,
2.3  plán činnosti Monitorovacího výboru a programů svých zasedání,
2.4   jednací řád Monitorovacího výboru včetně jeho změn, který podrobněji upravuje způsob jednání Monitorovacího 

výboru
2.5  návrhy zásadních úprav Programu.

3.  Veškerá  usnesení a jiné výstupy z činnosti  Monitorovacího výboru jsou vedle  usnesení  a jiných výstupů Řídícího  
výboru Programu základním podkladem pro rozhodovací činnost ministra v rámci Programu.

Článek 3
Složení Monitorovacího výboru

1.  Monitorovací výbor má 17 členů, kterými jsou předseda Monitorovacího výboru (dále jen „předseda“), místopředseda 
Monitorovacího výboru (dále jen „místopředseda“) a další členové Monitorovacího výboru.

2.  Předsedou Monitorovacího výboru je z titulu svého vedoucího místa náměstek ministra – ředitel sekce ekonomiky 
a politiky životního prostředí, místopředsedou je z titulu svého vedoucího místa ředitel odboru ekonomických nástrojů 
Ministerstva životního prostředí.

3.  Ministr životního prostředí jmenuje a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy Monitorovacího výboru včetně 
jejich náhradníků.

4. Členy Monitorovacího výboru jsou:

4.1  4 zástupci Ministerstva životního prostředí (z toho 2 zástupci ze sekce 800 – ochrana ovzduší a klimatu),
4.2  3 zástupci Státního fondu životního prostředí České republiky,
4.3   2 zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Výboru pro životní prostředí a Výboru pro veřejnou 

správu),
4.4  2 zástupci Senátu Parlamentu České republiky (Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí),
4.5  1 zástupce Úřadu vlády,
4.6  1 zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu,
4.7  1 zástupce Ministerstva fi nancí,
4.8  1 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj,
4.9  1 zástupce Ministerstva zemědělství,
4.10 1 zástupce nevládních organizací.

5.  Jednání Monitorovacího výboru se mohou zúčastnit i hosté – jedná se zejména o zástupce kupců AAU (jeden zástupce 
za každého z kupců je stálým hostem). K jednání mohou být dále přizváni odborníci a to na základě rozhodnutí předsedy 
nebo místopředsedy nebo na vyžádání některým z členů Monitorovacího výboru. Stálí hosté nemají hlasovací právo, 
ale mají právo zúčastnit se diskuse, poskytovat rady Monitorovacímu výboru a klást dotazy. Odborníci se na vyzvání 
předsedy nebo místopředsedy vyjadřují k odborným aspektům jednání Monitorovacího výboru.
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6.  Návrhy na jmenování členů Monitorovacího výboru a jejich náhradníků předkládají ministrovi životního prostředí 
ministři výše uvedených ministerstev. Návrhy na jmenování členů a jejich náhradníků za ostatní uvedené orgány státní 
moci, veřejné správy a organizace předkládají ministru životního prostředí jejich statutární zástupci.  

7. Při sestavování Monitorovacího výboru je přihlíženo k principu rovnosti příležitostí.

8. Každé ministerstvo, orgán, instituce a organizace mohou jako zástupce navrhnout pouze svého zaměstnance či člena.

9.  Každý člen Monitorovacího výboru má povinnost Monitorovacímu výboru písemně nahlásit ukončení svého pracovního 
poměru či členství v organizaci, kterou zastupuje neprodleně po té, co uvedená skutečnost nastane.

10.  Doručením písemného oznámení o ukončení pracovního poměru či členství jeho členství v Monitorovacím výboru 
automaticky zaniká a tajemník Monitorovacího výboru vyzve dotčené ministerstvo, orgán, instituce a organizace 
k nominaci nového člena.

11.  V případě že člen Monitorovacího výboru se dvakrát za sebou nezúčastnil práce Monitorovacího výboru, aniž by za 
sebe poslal náhradníka nebo se řádně neomluvil, má ministr životního prostředí v dohodě s vysílajícím ministerstvem, 
organizací nebo institucí, která příslušného člena vyslala, právo odvolat tohoto člena. V takovém případě do 14 dnů 
ode dne odvolání pak navrhne příslušné ministerstvo, organizace nebo instituce jmenování nového zastupujícího člena.

12.  Členství v Monitorovacím výboru je čestnou funkcí a je vykonáváno bez nároků na odměnu. Náklady spojené s účastí na 
jednáních Monitorovacího výboru a související nutnou činností hradí vysílající ministerstvo, organizace nebo instituce.

Článek 4
Práva a povinnosti členů

1. Předseda:
1.1. zastupuje Monitorovací výbor navenek,
1.2. je odpovědný za činnost Monitorovacího výboru,
1.3.  svolává jednání Monitorovacího výboru z vlastní iniciativy nebo na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny 

členů Monitorovacího výboru nebo na návrh Řídícího výboru Programu, navrhuje program a řídí jeho jednání,
1.4. bere na vědomí účast odborníků a expertů na jednání Monitorovacího výboru,
1.5.  odpovídá za dodržování pravidel statutu Monitorovacího výboru a jednacího řádu Monitorovacího výboru všemi 

členy Monitorovacího výboru,
1.6. v případě potřeby může zahájit proces projednání per rollam naléhavé záležitosti, který může vést k rozhodnutí

2. Místopředseda:

2.1. zastupuje  předsedu v  době  jeho nepřítomnosti v  plném jeho rozsahu práv a povinností,
2.2. vykonává ostatní práva a povinnosti podle odst. 3 tohoto článku.

3.   Člen:

3.1     je povinen se účastnit jednání osobně. Nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit jednání, zastupuje jej náhradník. 
Náhradník má v takovém případě stejná práva jako jmenovaný člen,

3.2    je povinen aktivně se podílet na práci Monitorovacího výboru a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých na 
zasedání Monitorovacího výboru,

3.3    je oprávněn předkládat Monitorovacímu výboru návrhy k projednání,
3.4    má právo navrhnout předsedovi Monitorovacího výboru přizvání dalších odborníků a expertů k určitým bodům, 

anebo k celému jednání Monitorovacího výboru. Jmenovitou účast těchto odborníků musí navrhnout předsedovi 
Monitorovacího výboru, prostřednictvím sekretariátu Monitorovacího výboru2, nejméně deset pracovních dnů před 
jednáním Monitorovacího výboru.
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Článek 5
Tajemník Monitorovacího výboru

1.  Funkci tajemníka Monitorovacího výboru vykonává pověřený zaměstnanec odboru GIS SFŽP (dále jen odbor GIS). 
Tajemníka jmenuje předseda MV po dohodě s ředitelem SFŽP.

2. Tajemník Monitorovacího výboru: 
2.1    není členem Monitorovacího výboru, ale má právo účastnit se jednání bez práva hlasovat,
2.2    organizačně zajišťuje jednání Monitorovacího výboru,
2.3    vykonává další činnosti dle pokynů předsedy Monitorovacího výboru a v době jeho nepřítomnosti dle pokynů 

místopředsedy Monitorovacího výboru.

3.    Tajemník Monitorovacího výboru vede sekretariát Monitorovacího výboru.

Článek 6
Sekretariát Monitorovacího výboru

1. Sekretariát Monitorovacího výboru zejména:

1.1    shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost Monitorovacího výboru,
1.2     připravuje návrh programu jednání Monitorovacího výboru, odpovídá za přípravu materiálů pro jednání  

Monitorovacího výboru a dalších odborných jednání spojených s plněním úkolů Monitorovacího výboru,
1.3     zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Monitorovacího výboru, jejich zpracování a vyřízení,
1.4    připravu je, zpracovává a předkládá Monitorovacímu výboru všechny podklady nezbytné pro jeho činnost,

1.5     vede aktuální seznam členů Monitorovacího výboru včetně jejich náhradníků; při odvolání či jmenování člena 
nebo náhradníka Monitorovacího výboru upraví tento seznam, aniž by bylo nutno tuto změnu projednávat v 
Monitorovacím výboru,

1.6     zástupce sekretariátu Monitorovacího výboru se zúčastňuje jednání a zpracovává zápisy z jednání Monitorovacího 
výboru.

2.    Materiální zajištění činnosti Monitorovacího výboru zabezpečuje SFŽP.

Článek 7
Rozhodování Monitorovacího výboru

1.  Monitorovací výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina jeho řádných členů, popřípadě 
náhradníků členů Monitorovacího výboru.

2.  Monitorovací výbor se usnáší především na základě konsensu. V případě, že jej není možno dosáhnout, je na základě 
rozhodnutí předsedajícího přistoupeno k hlasování. Každý člen Monitorovacího výboru disponuje jedním hlasem, 
v případě nepřítomnosti člena přechází právo hlasovat na náhradníka.

3.  V případě hlasování jsou rozhodnutí Monitorovacího výboru přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů 
Monitorovacího výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.

4.  Každý člen, případně náhradník Monitorovacího výboru s hlasovacím právem, má právo uvést svůj názor do zápisu 
z jednání Monitorovacího výboru ve znění, které přednesl na jednání Monitorovacího výboru, zejména pokud hlasoval 
proti přijatému rozhodnutí.

Veškerá usnesení a jiné výstupy z činnosti MV jsou vedle usnesení a jiných výstupů Řídícího výboru Programu základním 
podkladem pro rozhodovací činnost ministra v rámci Programu.
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Článek 8
Závěrečné ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra.

2.  Změny statutu Monitorovacího výboru se provádějí formou dodatků statutu, které schvaluje a podepisuje ministr 
životního prostředí na návrh předsedy Monitorovacího výboru. Změny statutu Monitorovacího výboru navrhuje 
Monitorovací výbor nebo Řídící výbor Programu po projednání s Monitorovacím výborem.

V Praze dne 18. prosince 2009

JUDr. Jan Dusík, M.Sc., v.r. 
ministr životního prostředí
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1. 

SDĚLENÍ 
Sekretariátu rozkladové komise 

 o zrušení výkladu přijatého výkladovou komisí ministra č. 2/2006, 
publikovaného ve Věstníku MŽP č. 5/2006

Zákonem č. 349/2009 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2009, byl novelizován zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny. Předmětnou novelou došlo také ke změně ustanovení § 58 odst. 2 tohoto zákona, který nově zní: 

„Pokud vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nebo ná-
jemci, který tyto pozemky oprávněně užívá, vznikne nebo trvá v důsledku omezení vyplývajícího z části třetí až páté to-
hoto zákona včetně prováděcích právních předpisů nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě a nebo z omezení vyplý-
vajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 újma, má nárok na její fi nanční náhra-
du. Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu. Nájemce pozemku může nárok 
uplatnit v případě zachovaného nároku vlastníka pozemku. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi a nájem-
ci téhož pozemku. Požádají-li o náhradu včas oba, poskytne se fi nanční náhrada pouze vlastníkovi pozemku. Nárok na fi nanční 
náhradu náleží vlastníku zemědělské půdy nebo lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže nebo nájem-
ci, který tyto pozemky oprávněně užívá, též v případě, že mu vznikne nebo trvá újma v důsledku omezení vyplývajícího z roz-
hodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona.“

Protože výklad podaný výkladovou komisí ministra je ode dne nabytí účinnosti zákonač. 349/2009 Sb. v rozporu s § 58 odst. 2 zá-
kona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb., výklad č. 2/2006, publikova ný ve Věstníku MŽP, ročník 2006, částka 5 se ruší. 

V Praze dne 11. ledna 2010

JUDr. Jiřina Nováková,  v. r.
ředitelka odboru řízení státní správy 

SDĚLENÍ
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2. 

SDĚLENÍ 
Odboru ochrany ovzduší, kterým se stanoví seznam reprezentativních měřících stanic pro účely 

ústředního regulačního řádu

Za účelem naplnění ustanovení podle bodu 1. přílohy č. 1 vyhlášky č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., 
kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 
seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady vypracování a provozování regulačních řádů a způsob a rozsah 
zpřístupňování informací veřejnosti, zveřejňuje ministerstvo životního prostředí seznam měřících stanic reprezentativních pro 
vymezené území a provozovny za účelem provádění ústředního regulačního řádu.

Ing. Jan Kužel,  v. r.
ředitel odboru ochrany ovzduši

Sledované látky Kraj Reprezentativní 
stanice Kód, klasifi kace Přiřazení zdroji

NO2, SO2 Karlovarský kraj Cheb KCHMA předměstská pozaďová
Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová
ČEZ, Elektrárna Tisová

NO2, SO2 Karlovarský kraj Sokolov KSOMA, předměstská pozaďová
Sokolovská uhelná, a.s., 
zpracovatelská část Vřesová
ČEZ, Elektrárna Tisová

PM10 Liberecký kraj Česká Lípa LCLMA, městská pozaďová
Mondi Štětí, a.s.
Lafarage Cement, a.s.
Lovochemie, a.s.

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Děčín UDCMA, městská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Chomutov UCHMA, městská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Krupka UKRU, venkovská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice
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Sledované látky Kraj Reprezentativní 
stanice Kód, klasifi kace Přiřazení zdroji

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Litoměřice ULTTA, městská pozaďová

Mondi Štětí, a.s.
Lafarage Cement, a.s.
Lovochemie, a.s
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Lom ULOMA, venkovská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Most UMOMA, městská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Teplice UTEMA, městská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Tušimice 2
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Tušimice UTUSA, venkovská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 1
ČEZ, Elektrárna Prunéřov 2
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice
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NO2,SO2,
PM10 Ústecký kraj Ústí nad Labem - 

Kočkov UULKA, předměstská pozaďová

AGC Flat Glass Czech, a.s.
Lovochemie, a.s
ČEZ, Elektrárna Počerady
ČEZ, elektrárna Ledvice
UNIPETROL Teplárna T700
UNIPETROL Teplárna T200
UNIPETROL, výroba 
močoviny
United Energy, Teplárna 
Komořany
Dalkia ČR, Teplárna Trmice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Bohumín TBOMA, předměstská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Český Těšín TCTNA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Frýdek-Místek TFMIA, předměstská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Havířov THARA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa.
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny

PM10 Moravskoslezský 
kraj Karviná TKARA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
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PM10 Moravskoslezský 
kraj Orlová TORVA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Ostrava - Fifejdy TOFFA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny

PM10 Moravskoslezský 
kraj Ostrava -Zábřeh TOZRA, městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny

PM10 Moravskoslezský 
kraj Studénka TSTDA, venkovská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Třinec - Kosmos TTROA. městská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Moravskoslezský 
kraj Věřňovice TVERA, venkovská pozaďová

Arcelor Mittal Ostrava, a.s.
Třinecké železárny, a.s., 
výroba surového železa
ENERGETIKA Třinec, 
Teplárny
Dalkia ČR, Elektrárna 
Třebovice
Dalkia ČR, Teplárna Karviná
ČEZ, Elektrárna Dětmarovice
ČEZ, Energetika Vítkovice

PM10 Středočeský kraj Mladá Boleslav SMBOA, městská pozaďová
ČEZ, Elektrárna Mělník II, III 
Energotrans, Elektrárna 
Mělník I
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PM10 Pardubický kraj Pardubice - Dukla EPAU, městská pozaďová

Synthesia, a.s., 
Holcim, a.s., 
PARAMO, a.s.
International Power, 
Elektrárna Opatovice
ČEZ, Elektrárna Chvaletice
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OBJEDNÁVKY

Prosíme zájemce o odběr Věstníku MŽP, Zpravodaje MŽP a Zpravodaje EIA-IPPC-SEA, aby 
svou žádost a adresu k zasílání oznámili na e-mail zpravodaj@mzp.cz 

– tato periodika budou dostávat zdarma. 


