
 
 

Stanovisko odboru ochrany ovzduší k aplikaci § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší v platném znění 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně 

ovzduší“), který v § 17 odst. 3 písm. g) transponuje článek 37 (2) směrnice 2010/75/EU 

o průmyslových emisích, uvádí, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje uvedeného 

v příloze č. 2 k zákonu je povinen odstavit spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém 

tepelném příkonu 50 MW a vyšším, pokud během uplynulých 12 měsíců překročila délka jeho 

provozu bez technologie ke snižování emisí 120 hodin.  

Povinnost odstavení neplatí pro spalovací stacionární zdroj o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a vyšším, jehož odstavení by vedlo k vyšším emisím, než jsou emise při jeho 

dalším provozu, nebo pokud je potřeba zachovat dodávku energie.  

Zároveň podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona o ochraně ovzduší současně platí, že provoz 

stacionárního zdroje je nutné omezit nebo zdroj odstavit v případě technické závady na 

technologii ke snižování emisí s následkem nedodržení podmínky jeho provozu, pokud 

nedojde do 24 hodin k obnovení provozu, který je v souladu s podmínkami stanovenými 

zákonem, jeho prováděcím právním předpisem a povolením provozu, zmiňovaných 120 hodin 

tak není možné čerpat v úsecích delších než 24 hodin. 

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích ani zákon o ochraně ovzduší jednoznačně 

nevymezují, zda se výše uvedených 120 hodin bez technologie ke snižování emisí vztahuje na 

každou znečišťující látku samostatně nebo dohromady. Těchto 120 hodin je tedy možno 

aplikovat na jednotlivé specifické technologie ke snižování emisí, a to s ohledem na jednotné 

číslo použité ve formulaci § 17 odst. 3 písm. g) zákona o ochraně ovzduší a dále z důvodu 

možného znevýhodnění provozovatelů, kteří používají složitější způsoby omezování emisí. 

V konkrétním případě se například nebudou sčítat hodiny bez provozu tkaninového filtru 

s hodinami bez provozu mokrého odsíření. 
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