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Rozhodnutí
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci 10. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Karviná“

Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve
znění pozdějších předpisů (dále „zákon o integrované prevenci“), po provedení správního řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) rozhodl, že integrované povolení
čj. MSK 124930/2006 ze dne 22.8.2006, ve znění pozdějších změn (dále „integrované povolení“), vydané pro
zařízení „Teplárna Karviná“, které je provozováno právnickou osobou Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava, IČ 45193410 [účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a § 7 odst. 1
písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též „provozovatel zařízení“], se v souladu s § 19a odst. 3 zákona
o integrované prevenci mění takto:
(1)
V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, bod 1.1.1. nově zní:
„ 1.1.1. Emisní limity pro kotle K1 – K4:
Technologické
jednotky 1)

Znečišťující látka

Kotel
Kotel
Kotel
Kotel

Tuhé znečišťující látky (TZL)
Oxid siřičitý (SO2)
Oxidy dusíku vyjádřené jako
oxid dusičitý (NOX jako NO2)
Oxid uhelnatý (CO)

K1
K2
K3
K4

Emisní limit [mg/m3]
Do 31.12.2015
Od 1.1.2016
60
1700
650

3)

20
250 / 800
200 / 450

250

Četnost
měření

4)

3), 4)

Kontinuální

250
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Pro emisní limity platí vztažné podmínky A, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních
stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 6 %.
1)
emisní limity a četnost měření platí pro každou technologickou jednotku (kotel) jednotlivě
2)
jednorázové kontrolní ověření hodnot emisí bude prováděnou akreditovanou laboratoří 1 x za kalendářní rok
3)
emisní limit NOX jako NO2 ve výši 650 mg/m3 platí pro všechny kotle až do 31.12.2017
4)
emisní limity SO2 ve výši 800 mg/m3 a NOX jako NO2 ve výši 450 mg/m3 platí pouze po kotel K1 “
(2)
V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, první řádek bodu 1.1.2. nově zní:
„ 1.1.2. Emisní stropy – podmínky platné do 31.12.2015 “
(3)
V části II., kapitole 1. výroku integrovaného povolení, za bod 1.1.2. se doplňuje nový bod, který zní:
„ 1.1.3 Pro zařízení Teplárna Karviná se s platností od 1.1.2016 stanovují emisní stropy [tuny/rok]:
Znečišťující látka /
skupina zdrojů
TZL
SO2
NOX

K1-K4
Součet *
K1-K4
Součet *
K1-K4
Součet *

2016

2017

2018

2019

2020
(I – VI)

44,0
151,07
1400,0
4500,1
750
3015,35

44,0
151,07
1400,0
4230,15
750
2574,58

44,0
151,07
1033,79
2839,85
597,45
1900,72

44,0
122,2
446,8
1228,76
358,99
1140,95

22,34
61,44
223,4
614,39
179,49
570,48

* hodnota uvedená v řádku součet vyjadřuje hodnotu emisního stropu, který provozovatel zařízení v souladu
s § 37 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, plní pro kotle K1-K4
a v rámci zařízení „Elektrárna Třebovice“ pro zdroje ETB 1 a ETB 3 v součtu, namísto jednotlivě stanovených
emisních stropů. “

Odůvodnění
Krajský úřad provedl v souladu s § 18 odst. 2 písm. c) zákona o integrované prevenci společný přezkum
integrovaných povolení výše uvedené právnické osoby (provozovatele zařízení) pro zařízení v Moravskoslezském
kraji, a to za účelem upřesnění způsobu jejich změn tak, aby byla uvedena do souladu s přechodnými režimy
podle § 37, resp. § 39 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Uvedený přezkum byl
ukončen protokolem čj. MSK 64553/2015 ze dne 20.11.2015.
Z provedeného přezkumu vyplývá, že zohlednění přechodných režimů podle § 37, resp. 39 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) v integrovaném povolení
pro výše uvedené zařízení nepředstavuje podstatnou změnu v jeho provozu, definovanou v § 2 písm. i) bodu
1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1
zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3.
zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení
relevantní.
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Krajský úřad je současně toho názoru, že zohlednění přechodných režimů nepředstavuje změnu, která by měla
významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, neboť v důsledku zohlednění uvedených
přechodných režimů nedochází k navyšování emisí zařízení do životního prostředí, ani k faktické změně v užívání,
způsobu provozu, nebo rozsahu zařízení, a proto se vliv zařízení na lidské zdraví, nebo životní prostředí
v důsledku vydané změny integrovaného povolení nezmění.
Proto krajský úřad na základě provedeného přezkumu a z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že se
v daném případě nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení ve smyslu § 2 písm. i) zákona o integrované
prevenci.
V návaznosti na výše uvedené zahájil krajský úřad dopisem čj. MSK 146714/2015 ze dne 26.11.2015 správní
řízení ve věci 10. změny integrovaného povolení pro výše uvedené zařízení. Tímto dopisem dal současně krajský
úřad účastníku řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání
rozhodnutí ve věci jeho změny. Dané možnosti provozovatel zařízení, jako jediný účastník řízení, nevyužil.
Krajský úřad v rámci tohoto dopisu dále uvedl, že součástí předmětného správního řízení bude rovněž zohlednění
závěrů dalšího přezkumu integrovaného povolení, uvedených v protokolu o kontrole čj. MSK 94280/2015 ze dne
6.11.2015.
Výrokem (1) tohoto rozhodnutí byly v tabulce emisních limitů, uvedené v bodu 1.1.1. integrovaného povolení
zohledněny jednak požadavky na emisní parametry zařízení od 1.1.2016, jak je uvedeno v podmínkách stavby
v bodu 4.1.1. výroku integrovaného povolení, a současně posun termínu pro plnění emisních limitů NOX, jak
vyplývá ze závěrů přezkumu, uvedených v protokolu o kontrole čj. MSK 94280/2015. Důvodem pro posun
termínu je skutečnost, že provozovatel zařízení byl nucen odstoupit od smlouvy s generálním zhotovitelem díla
(realizace denitrifikace na kotlích K1 – K4 metodou SNCR) a řeší výběr dodavatele nového. Posun termínu byl
projednán v rámci uvedeného přezkumu, kde bylo současně konstatováno, že není v rozporu se zákonem
o ochraně ovzduší, neboť zařízení Teplárna Karviná je zařazeno do přechodného národního plánu (dále „PNP“).
Prostřednictvím výroků (2) a (3) tohoto rozhodnutí bylo v návaznosti na uvedený přezkum zohledněno zařazení
předmětného zařízení do přechodného režimu podle § 37 zákona o ochraně ovzduší. Odlišně od uvedeného
přezkumu je touto změnou integrovaného povolení řešena možnost plnění součtových emisních stropů, a to
v souladu se stanoviskem Ministerstva životního prostředí ze dne 25.11.2015, které připouští součtové emisní
stropy pouze u zařízení, zařazených do PNP, v souladu s § 37 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší.
Výrokem (2) tohoto rozhodnutí byla nově omezena platnost stávajících podmínek v bodu 1.1.2., týkajících se
emisních stropů zařízení Teplárna Karviná, a to do 31.12.2015. Emisní stropy platné od 1.1.2016 jsou touto
změnou integrovaného povolení stanoveny ve výroku (3) tohoto rozhodnutí.
Kotle K1 – K4 v rámci tohoto zařízení byly zařazeny do PNP, jak bylo zveřejněno ve věstníku Ministerstva
životního prostředí (ročník XXV – červen 2015 – částka 6). Emisní stropy pro tyto kotle byly stanoveny v souladu
s emisními stropy, uvedenými v PNP. Současně jsou v tabulce emisních stropů uvedeny hodnoty součtových
emisních stropů pro zařízení „Teplárna Karviná“ a vybrané provozní celky zařízení „Elektrárna Třebovice“, které
jsou v souladu s § 37 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší rozhodné pro posouzení plnění emisních stropů, namísto
emisních stropů stanovených jednotlivě.
Integrované povolení bylo změněno v částech, uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí, v ostatních
částech zůstává integrované povolení beze změn. Rozhodnutí o změně integrovaného povolení je vydáno
v souladu s § 19a odst. 3 zákona o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím
nejsou dotčena.
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Touto změnou integrovaného povolení nedošlo ke změně v posouzení zařízení v jednotlivých hlediscích pro
určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 zákona o integrované prevenci, provedeného
a popsaného v řízení o vydání integrovaného povolení. Výše uvedené změny v provozu předmětného zařízení
jsou v souladu s platným referenčním dokumentem „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách
pro velká spalovací zařízení, červenec 2006“.
Vydání tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení není předmětem poplatku ve smyslu zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, protože vydání rozhodnutí o změně
integrovaného povolení je činěno z podmětu správního úřadu (položka 96 sazebníku správních poplatků).

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího
krajského úřadu ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s § 82
odst. 2 správního řádu. Včas podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Bruštík
vedoucí oddělení
ochrany ovzduší a integrované prevence

Rozdělovník
Účastník řízení:
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
Na vědomí (po nabytí právní moci):
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde
Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje, Mgr. Daniel Havlík, zde
Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha
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