
 

 

Každé zařízení, které spadá do Evropského systému emisního obchodování EU ETS, musí mít 

platné povolení k emisím skleníkových plynů vydané podle § 3 zákona č. 383/2012 Sb. o 

podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Provozovatel nového 

zařízení požádá o vydání povolení Ministerstvo životního prostředí ještě před zahájením 

provozu. Pokud zamýšlí provozovat více zařízení ve stejné provozovně, bude mu vydáno pro 

všechna tato zařízení pouze jedno povolení.  

 

V žádosti musí být uvedeno:  
• Popis zařízení a s ním spojených činností včetně technologií, které jsou nebo mají být 

používány  

• Výčet surovin a pomocných materiálů, s nimiž je nakládáno způsobem, který může mít vliv 

na emise  

• Seznam a popis zdrojů emisí, které jsou součástí zařízení (v tomto bodě je nezbytné uvést 

celkový jmenovitý tepelný příkon/ výrobní kapacitu daných zdroje) 

• Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro zjišťování a vykazování emisí a 

• Stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až d). 

 

Žádost o vydání povolení a všechny její náležitosti (viz níže) předloží provozovatel 

Ministerstvu životního prostředí („MŽP“). 

Podmínkou pro vydání povolení je prokázání dostatečných materiálních a organizačních 

předpokladů pro zjišťování a vykazování emisí. Za tím účelem provozovatel zpracuje Roční 

plán pro monitorování emisí, který připojí k žádosti. 

MŽP předloženou žádost posoudí a případně si vyžádá její doplnění. Pokud je žádost v 

pořádku, MŽP rozhodne o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.  

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení se provozovatel stává účastníkem EU 

ETS. Do 20 dní poté je povinen požádat národního správce rejstříku OTE, a.s. o zřízení účtu v 

rejstříku obchodování s emisemi  

Postup: 
• Na internetových stránkách MŽP si provozovatel stáhne formulář žádosti o vydání povolení.  

• Formulář vyplní, vytiskne, a nechá podepsat statutárním orgánem společnosti. 

• Kompletní žádost, obsahující všechny náležitosti, provozovatel doručí na adresu odboru 

energetiky a ochrany klimatu MŽP.  

 

Náležitosti žádosti: 
• Žádost o vydání povolení k emisím skleníkových plynů.  

• Zpracovaný Roční plán pro monitorování emisí skleníkových plynů, vypálený na CD  

• Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 10 000 Kč (příkaz k úhradě nebo výpis z 

účtu provozovatele)  

• Platný výpis z obchodního rejstříku 

  



Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Žadatel o nové povolení k emisím skleníkových plynů je povinen zaplatit poplatek ve výši   

10 000 Kč na základě položky 121 a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Tuto 

částku uhradí převodem na účet č. 19-7628001/0710, který má Ministerstvo životního 

prostředí zřízený u České národní banky (variabilní symbol = IČ provozovatele). 

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Dnem podání žádosti je Ministerstvem životního prostředí jako orgánem věcně i místně 

příslušným k vydávání povolení na emise skleníkových plynů, zahájeno v souladu s 

ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní řízení o vydání 

povolení. 

Podle §71 (1) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vydá Ministerstvo životního prostředí 

rozhodnutí o vydání povolení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení 

řízení. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena.  

 

Elektronická služba, kterou lze využít 
Žádost a její veškeré náležitosti může provozovatel Ministerstvu životního prostředí doručit 

datovou schránkou. Identifikátor DS MŽP je: 9gsaax4.  

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 
Proti rozhodnutí MŽP je možné podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad k Ministrovi 

životního prostředí písemným podáním učiněným u Ministerstva životního prostředí, odboru 

energetiky a ochrany klimatu, Vršovická 65, 100 00 Praha 10. 

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 
Provozovatel se dopustí správního deliktu, pokud provozuje zařízení bez povolení k emisím 

skleníkových plynů vydaného podle § 3 zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů. Za tento delikt mu může být uložena pokuta až 5 

000 000 Kč.  

Provozovatel se také dopustí správního deliktu, pokud v rozporu s § 6 odst. (3) téhož zákona 

nepožádá OTE, a.s. o zřízení účtu v rejstříku obchodování. Za tento delikt mu může být 

uložena pokuta do 100 000 Kč.  

 

Kontakt 
Eva Hejralová 

Oddělení obchodování s emisemi 

Odbor energetiky a ochrany klimatu 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 1442/65  

Praha 10, 100 10 

E: eva.hejralova@mzp.cz 

T: 267 122 436 
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