Stanovisko odboru ochrany ovzduší k intervalu jednorázového měření emisí znečišťujících látek

Intervaly jednorázového měření pro vybrané stacionární zdroje znečišťování jsou na základě zákonného
zmocnění (§ 6 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) stanoveny ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.,
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, zejména v § 3. Intervaly jsou stanoveny zpravidla na 1x za kalendářní rok, 1x za tři
kalendářní roky nebo 2x za kalendářní rok. Kalendářním rokem je období od 1. ledna do 31. prosince
každého roku. Vyhláška č. 415/2012 Sb. nabyla účinnosti až dnem 1. prosince 2012, s ohledem na značné
průtahy v rámci připomínkového řízení. Po celou dobu její přípravy bylo autorizovaným osobám, jakožto
i provozovatelům, jichž se povinnost měření týká, doporučováno provádět jednorázové měření
i v průběhu roku 2012, plně v návaznosti na předchozí právní úpravu a stanovenou četnost (viz vyhláška
č. 205/2009 Sb.). Měření byla často již několik měsíců předem plánovaná, smluvně dohodnuta, apod.
Pokud nová vyhláška stanoví interval měření 1x za kalendářní rok nebo 1x za tři kalendářní roky
(případně 2x za kalendářní rok), je do této doby nezbytné započítat i rok 2012, v němž vyhláška nabyla
účinnosti. Tato skutečnost je podpořena i přechodnými ustanoveními v rámci § 28 vyhlášky. Podle § 28
odst. 2 vyhlášky se do povinné četnosti měření započítávají i měření provedená před nabytím účinnosti
vyhlášky, a to ta provedená v roce 2012. Pokud tedy na zdroji bylo provedeno měření například v lednu
2012, je toto měření započítáno, a pokud má zdroj stanovenou povinnost měření 1x za tři kalendářní
roky, provede další měření až v roce 2015. Pokud v roce 2012 žádné měření neprovedl, považuje
Ministerstvo životního prostředí za žádoucí provedení měření do tří kalendářních let od posledního
měření (a tedy plynulého navázání na předchozí intervaly jednorázového měření). Nejpozději by však
takové měření mělo být provedeno do konce roku 2014 z důvodu zajištění minimálních informací
o schopnosti zdroje plnit stanovené regulační nástroje (především specifické emisní limity). V opačném
případě hrozí sankce za nesplnění dané povinnosti.
S ohledem na krátkou dobu účinnosti nové vyhlášky byla stanovena jakási „úleva“ pro ty zdroje, kde by
novou právní úpravou došlo k navýšení četnosti měření na jedenkrát ročně (ačkoli podle původní právní
úpravy měl zdroj stanoven povinnost měření jedenkrát za tři roky). Takovýchto zdrojů nebude mnoho,
nicméně ustanovení § 28 odst. 1 umožnilo, že první jednoroční měření nemuselo být provedeno ještě
v roce 2012, ale postačí jeho provedení do konce roku 2013.
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