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Vypořádání 1. části veřejné konzultace k přípravě Aktualizace Národního programu 
snižování emisí ČR 

První část veřejné konzultace k návrhu dokumentu Aktualizace Národního programu snižování 
emisí ČR (Aktualizace NPSE), a to konkrétně k jeho analytické části, proběhla 16. – 31. 1. 2019. 

Návrh dokumentu byl spolu s tiskovou zprávou a formulářem pro zasílání námětů zveřejněn na 
webových stránkách Ministerstva životního prostředí. 

Během veřejné konzultace obdrželo Ministerstvo životního prostředí náměty a připomínky od 10 
připomínkujících subjektů, většinou z řad profesních sdružení a nevládních organizací. MŽP 
shromáždilo více než 40 návrhů, námětů a připomínek. Návrhy směřovaly zejména na doplnění 
informací v článku 5 „Analýza úrovní znečišťování ovzduší“ a článku 15 „SWOT analýza“. Většinu 
návrhů MŽP zapracovalo a požadované informace a teze doplnilo. 

Ministerstvo životního prostředí obdrželo i návrh několika doplňkových opatření k dalšímu 
snížení emisí vybraných látek znečišťujících ovzduší. Zejména šlo o: 

1. Zavedení periodických měření emisí spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva do 
300 kW instalovaného tepelného příkonu, 

2. Narovnání podmínek účinných soustav zásobování teplem (SZTE) a individuálních 
výroben tepla v oblasti zpoplatnění externalit, 

3. Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů obnovitelné 
energie v návaznosti na naplňování cílů Národního klimaticko-energetického plánu. 

První z navržených opatření nebylo do návrhu Aktualizace NPSE zařazeno. Pro plošné zavedení 
tohoto opatření chybí analýza nákladů a přínosů, která by hodnotila jeho proveditelnost, způsob 
implementace a parametry v českých podmínkách. K dosažení národních emisních stropů sice 
není toto opatření nezbytné, nicméně zejména pro jeho potenciál ke zlepšení kvality ovzduší 
bude možnost jeho zavedení prověřena při realizaci opatření ED4 „Zefektivnění legislativy 
v ochraně ovzduší“.  

Co se týče navrženého druhého opatření, to je de facto součástí jiných strategických 
dokumentů. Národní program snižování emisí z roku 2015 stanovil opatření BA3 "Snížení podílu 
fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU-ETS.  Opatření 
bylo zaměřeno na možnost zdanění fosilních paliv pro zdroje nespadající pod EU-ETS. Primární 
podmínkou realizace opatření bylo provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů. Toto 
opatření bylo usnesením vlády č. 978 z 2. 12. 2015 uloženo ministru financí. MF ve spolupráci s 
MŽP a MPO připravilo materiál s názvem "Analýza k možnostem a dopadům zohlednění 
environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní v České republice". V 
prosinci 2016 jej vzala Vláda ČR na vědomí a uložila navazující úkol MF (ve spolupráci s MŽP a 
MPO) doplnit materiál o další analýzy a do konce roku 2018 předložit vládě doporučení k 
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případnému zohlednění environmentálních prvků v sazbách spotřebních a energetických daní. 
Dokončení doplnění analytického materiálu a případných doporučení bylo prodlouženo do 30. 9. 
2019. Původní opatření NPSE 2015 trvá, zůstává v platnosti bez ohledu na připravenou 
aktualizaci. Zařazení navrhovaného opatření by bylo duplikací již schváleného a platného 
opatření, které je současně obsaženo i ve Strategickém rámci ČR 2030. V současné době je také 
v legislativním procesu projednáván návrh novely zákona o spotřebních daních, který mj. 
obsahuje návrh na zrušení osvobození od daně ze zemního plynu pro domovní kotelny (mimo 
rodinné domy), který také povede k částečnému srovnání podmínek. 

Poslední ze zmíněných navržených opatření je jedním z dodatečných prioritních opatření 
zařazených do návrhu Aktualizace NPSE ČR. 

Ministerstvo životního prostředí během veřejné konzultace přijalo i náměty k většímu zapojení 
oblasti Plánu udržitelné městské mobility. Tato problematika je aktuálně obsažena v návrhu 
usnesení vlády ČR k tzv. „Clean Air Dialogue“.  

V rámci veřejné konzultace jsme oslovili také všechny okolní státy - Německo, Polsko, 
Slovensko a Rakousko, kterým byl návrh dokumentu rovněž poskytnut, a to vč. vyhodnocení 
vlivu českých emisí na jejich území. V první části mezistátní konzultace neobdrželo Ministerstvo 
životního prostředí žádné připomínky, ani náměty. 

Ministerstvo životního prostředí děkuje za všechny zaslané náměty a připomínky. 

 

 

 


