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A. Životní prostředí všeobecně 

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní sprá-
vy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona ČNR 
č. 122/1997 Sb.), ve znění 
zák. č. 152/1997 Sb., zák. č. 15/1998 Sb., zák. č. 148/1998 Sb., zák. č. 63/2000 
Sb., zák. č. 130/2000 Sb., zák. č. 154/2000 Sb., zák. č. 204/2000 Sb., zák. 
č. 239/2000 Sb., zák. č. 257/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 265/2000 
Sb., zák. č. 365/2000 Sb., zák. č. 458/2000 Sb., zák. č. 256/2001 Sb., zák. 
č. 13/2002 Sb., zák. č. 47/2002 Sb., zák. č. 219/2002 Sb., zák. č. 517/2002 Sb., 
zák. č. 62/2003 Sb., zák. č. 162/2003 Sb., zák. č. 18/2004 Sb., 
zák. č. 362/2004 Sb., zák. č. 421/2004 Sb., zák. č. 499/2004 Sb., zák. 
č. 501/2004 Sb., zák. č. 587/2004 Sb., zák. č. 95/2005 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., 
zák. č. 290/2005 Sb., zák. č. 57/2006 Sb., zák. č. 70/2006 Sb., zák. č. 71/2006 
Sb., zák. 171/2006 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 225/2006 Sb., zák. 
č. 267/2006 Sb., zák. č.110/2007 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 297/2008 
Sb., zák. č. 304/2008 Sb., zák. č. 295/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. 
č. 458/2011 Sb., zák. č. 275/2012 Sb. a zákona č. 399/2012 Sb.

č. 2/1969 Sb.

Zákon o životním prostředí, ve znění zák. č. 123/1998 Sb. 
a zák. č. 100/2001 Sb.

č. 17/1992 Sb. 

Zákon ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., zák. č. 149/2003 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., 
zák. č. 167/2008 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb.

č. 282/1991 Sb. 

Zákon ČNR o státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zák. 
č. 334/1992 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., 
zák. č. 482/2004 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2009 Sb. a zákona 
č. 239/2012 Sb.

č. 388/1991 Sb.

Zákon o právu na informace o životním prostředí, ve znění 
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 6/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb. 
a zák. č. 380/2009 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod 
č. 6/2010 Sb.)

č. 123/1998 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu 
na informace o životním prostředí

č. 103/2010 Sb. 
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B. Jednotlivé složky

I. Ochrana vod

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., 
zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 20/2004 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 444/2005 
Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. 
č. 25/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 180/2008 Sb., zák. č. 181/2008 Sb., 
zák. č. 157/2009 Sb., 
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 150/2010 Sb. (úplné znění 
zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 273/2010 Sb.), zák. č. 77/2011 Sb. 
a zák. č. 151/2011 Sb.

č. 254/2001 Sb. 

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. 
č. 20/2004 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 127/2005 Sb., zák. č. 76/2006 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 274/2001 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, 
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

č. 40/1978 Sb. 

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, 
Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-
Králíky

č. 10/1979 Sb.

Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská 
pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, 
Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

č. 85/1981 Sb. 

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění nař. vlády č. 229/2007 Sb. 
a nař. vlády č. 23/2011 Sb.

č. 61/2003 Sb. 

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 
a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění 
nař. vlády č. 169/2006 sb.

č. 71/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu č. 262/2012 Sb.
Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky č. 262/2007 Sb.
Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění 
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do 
povrchových vod

č. 143/2012 Sb.

Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii 
a dopravě nebezpečných věcí, ve znění 
vyhl. č. 412/2004 Sb., vyhl. č. 666/2004 Sb., vyhl. č. 423/2005 Sb., vyhl. 
č. 517/2006 Sb. a vyhl. č. 44/2008 Sb.

č. 222/1995 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodáren-
ských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

č. 137/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění vyhl. č. 146/2004 Sb. a vyhl. č. 515/2006 Sb.

č. 428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sesta-
vení a o výdajích pro vodní bilanci

č. 431/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti 
o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhl. č. 195/2003 Sb., vyhl. 
č. 620/2004 Sb., vyhl. č. 40/2008 Sb. a vyhl. č. 336/2011 Sb.

č. 432/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vod-
ních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

č. 178/2012 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vod-
ními díly, ve znění vyhl. č. 255/2010 Sb.

č. 471/2001 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a ja-
kosti vody, ve znění vyhl. č. 93/2011

č. 20/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospo-
dářským melioracím pozemků a jejich částí 
a způsobu a rozsahu péče o ně

č. 225/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání 
návrhu a stanovování záplavových území

č. 236/2002 Sb. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních 
toků, na kterých je zakázána plavba plavidel 
se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod 
k plavbě, ve znění vyhl. č. 39/2006 Sb. 
a vyhl. č. 209/2007 Sb.

č. 241/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích 
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ve znění 
vyhl. č. 110/2005 Sb., vyhl. č. 123/2012 Sb.

č. 293/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl. č. 367/2005 
Sb.

č. 590/2002 Sb. 

Vyhláška o vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/2004 Sb., vyhl. č. 7/2007 
Sb. a vyhl. č. 40/2008 Sb. 

č. 7/2003 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení hygienických požadavků na 
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích 
ploch

č. 238/2011 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových

č. 123/2012 Sb. 

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových 
a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání údajů do infor-
mačních systémů veřejné správy 

č. 391/2004 Sb.

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami 
a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zne-
škodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

č. 450/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných 
v katastru nemovitostí České republiky 

č. 23/2007 Sb.

Vyhláška o oblastech povodí č. 393/2010 Sb. 
Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způ-
sobu hodnocení stavu podzemních vod 
a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

č. 5/2011 Sb.

Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik č. 24/2011 Sb.
Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod č. 49/2011 Sb.
Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobů hodno-
cení ekologického potenciálu silně ovlivněných 
a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hod-
nocení stavu povrchových vod  

č. 98/2011 Sb.

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl č. 216/2011 Sb.

II. Ochrana ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů č. 383/2012 Sb.
Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fl uo-
rovaných skleníkových plynů 

č. 257/2012 Sb.

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení ně-
kterých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

č. 415/2012 Sb.

Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu infor-
mování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

č. 330/2012 Sb.

Vyhláška o kritériích udržitelnosti biopaliv č. 351/2012 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných 
pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší 

č. 312/2012 Sb.
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Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fl uorovaných skleníko-
vých plynech

č. 73/2012 Sb.

Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fl uorovaných skleníko-
vých plynů

č. 279/2009 Sb.

III. Ochrana přírody a krajiny

Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny (ve znění zákonného opatření Před-
sednictva ČNR č. 347/1992 Sb.), zák. č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu 
č. 3/1997 Sb., zák. č. 16/1997 Sb., zák. č. 123/1998 Sb., zák. č. 161/1999 Sb., 
zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 
Sb., zák. č. 100/2004 Sb., zák. č. 168/2004 Sb. a zák. č. 218/2004 Sb. (úplné 
znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 460/2004 Sb.), ve znění zák. 
č. 387/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č 124/2008 
Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 312/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. 
č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. č. 349/2009 
Sb., zák. č. 381/2009 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod 
č. 18/2010 Sb.) a zák. č. 350/2012 Sb.

č. 114/1992 Sb. 

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin re-
gulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů (zákon o obchodování 
s ohroženými druhy), ve znění zák. č. 444/2005 Sb., 
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2009 Sb. (úplné znění zákona 
č. 100/2004 Sb. vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 441/2009 Sb.), zák. 
č. 467/2011 Sb. a zák. 18/2012 Sb.

č. 100/2004 Sb.

Zákon, kterým se vyhlašuje národní park České Švýcarsko, a mění se zákon 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb., 
zák. č. 320/2002 Sb. a zák. č. 349/2009 Sb.

č. 161/1999 Sb. 

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými 
živočichy, ve znění zák. č. 476/2001 Sb., 
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 130/2006 Sb. a zák. č. 227/2009 Sb. 

č. 115/2000 Sb.

Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých 
zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění zák. č. 124/2008 Sb., zák. 
č. 141/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 420/2011 
Sb.

č. 162/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park „Šumava“ 
a stanoví podmínky jeho ochrany (ve znění zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb.)

č. 163/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho 
ochrany, ve znění zák. č. 114/1992 Sb. a nař. vlády č. 24/1996 Sb. 

č. 164/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zřizuje „Krkonošský národní park“ 
a stanoví podmínky jeho ochrany, ve znění zák. č. 114/1992 Sb. 

č. 165/1991 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Český ráj č. 508/2002 Sb. 

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologic-
kých zahrad 

č. 17/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve znění nař. vlády č. 301/2007 Sb. a nař. vlády č. 371/2009 Sb.

č. 135/2005 Sb.

Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evrop-
ského seznamu

č. 208/2012 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice č. 530/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora 
Kněžičky 

č. 531/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří č. 532/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá č. 533/2004 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí č. 534/2004 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec č. 535/2004 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko – Dokeské pískov-
ce a mokřady 

č. 598/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky č. 599/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše č. 600/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky č. 601/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory č. 602/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky č. 603/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko č. 604/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory č. 605/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky č. 606/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy 
a Vltavy 

č. 607/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník č. 608/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hluboké obory č. 609/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov č. 679/2004 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko č. 680/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava č. 681/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava č. 682/2004 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce č. 683/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko č. 684/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Kralický Sněžník č. 685/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko č. 686/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy č. 687/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory č. 688/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice č. 19/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko č. 20/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnic-
ké Pomoraví 

č. 21/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy č. 22/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví č. 23/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště – Ko-
vářská 

č. 24/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří č. 25/2005 Sb. 
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok – Tvrdonicko č. 26/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla 
Nové Mlýny 

č. 27/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se vymezuje ptačí oblast Východní Krušné hory č. 28/2005 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují 
ptačí oblasti 

č. 51/2005 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les č. 70/2005 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, 
ve znění nař. vlády č. 301/2007 Sb. 
a nař. vlády č. 371/2009 Sb. 

č. 132/2005 Sb.

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší č. 165/2007 Sb. 

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky č. 405/2009 Sb.
Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář č. 406/2009 Sb. 
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Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
vyhl. č. 105/1997 Sb., vyhl. č. 200/1999 Sb., vyhl. č. 85/2000 Sb., vyhl. 
č. 190/2000 Sb., vyhl. č. 116/2004 Sb., vyhl. č. 381/2004 Sb., vyhl. č. 573/2004 
Sb., vyhl. č. 574/2004 Sb., 
vyhl. č. 452/2005 Sb., vyhl. č. 175/2006 Sb., vyhl. č. 425/2006 Sb., vyhl. 
č. 96/2007 Sb., vyhl. 141/2007 Sb., vyhl č. 267/2007 Sb., vyhl. č. 60/2008 
Sb., vyhl. č. 75/2008 Sb., vyhl. č. 30/2009 Sb., vyhl. č. 262/2009 Sb., vyhl. 
č. 189/2010 Sb., vyhl. č. 17/2011 Sb. a vyhl. 393/2012 Sb.

č. 395/1992 Sb. 

Vyhláška ministerstva kultury ČSR ze dne 8. prosince 1989 
o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 

č. 197/1989 Sb.

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví č. 464/1990 Sb.
Vyhláška o zřízení státních přírodních rezervací Borek 
u Velhartic, Čtyři Palice, Kralický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách 
a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kop-
ce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšov-
ské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch 
a Jelení bučina, ve znění vyhl. č. 395/1992 Sb., vyhl. č. 432/2000 Sb., vyhl. 
č. 266/2007 Sb. a vyhl. č. 29/2009 Sb. 

č. 6/1991 Sb.

Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří č. 155/1991 Sb.
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory č. 156/1991 Sb. 
Vyhláška o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko č. 157/1991 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její 
bližší ochranné podmínky 

č. 17/1997 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 
a stanoví její bližší ochranné podmínky 

č. 81/1998 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny 
a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky 

č. 200/1999 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové 
jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky, ve znění vyhl. č. 165/2005 Sb.

č. 236/1999 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák 
a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění 
vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky 
č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) 

č. 85/2000 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy 
a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky 

č. 192/2000 Sb.

Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybraný-
mi zvláště chráněnými živočichy 
na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících 
k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních 
plodinách a na lesních porostech 

č. 360/2000 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava č. 422/2001 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody národního parku České Švýcarsko č. 118/2002 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně 
a stanovení bližších podmínek její ochrany, ve znění vyhl. č. 165/2005 Sb. 

č. 105/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví 
její bližší ochranné podmínky, a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou 
se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy 
a stanoví její bližší ochranné podmínky 

č. 116/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 

č. 227/2004 Sb.
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Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínký prales, stano-
ví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo 
a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

č. 381/2004 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení 
jejich bližších ochranných podmínek 

č. 454/2004 Sb. 

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 468/2004 Sb. 

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj č. 488/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví 
její bližší ochranné podmínky, a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění 
vyhl. č. 185/2005 Sb. 

č. 573/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč 
a stanoví její bližší ochranné podmínky, a kterou 
se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení záko-
na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

č. 574/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní č. 667/2004 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 

č. 146/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, 
ve znění vyhl. č. 390/2006 Sb. 

č. 166/2005 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko – rokytenské 
slepence a stanovení jejich bližších ochranných podmínek 

č. 183/2005 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 184/2005 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování fi nanční náhrady za 
újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatně-
ní nároku

č. 432/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník 
a stanoví její bližší ochranné podmínky 

č. 451/2005 Sb. 

Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce 
ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich 
značení 

č. 152/2006 Sb.

Vyhláška o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného č. 294/2006 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 424/2006 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení 
jejich bližších ochranných podmínek 

č. 543/2006 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Adršpašsko – teplické skály 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 95/2007 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bílichovské údolí a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 142/2007 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Semínský přesyp a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 143/2007 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Svatošské skály 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 144/2007 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví její 
bližší ochranné podmínky 

č. 264/2007 Sb. 

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví její 
bližší ochranné podmínky 

č. 265/2007 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kopičácký rybník a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 300/2007 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 72/2008 Sb.
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 73/2008 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 74/2008 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 93/2008 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Novozámecký rybník a stano-
vení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 23/2009 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Peklo a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek 

č. 24/2009 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Swamp 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 25/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dářko 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 26/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Klokočka 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 27/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Boubínský prales a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 28/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 258/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz a stano-
vení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 259/2009 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní Památky polické stěny 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, ve znění 
vyhl. č. 327/2010 Sb. 

č. 260/2009 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Javorový vrch 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 261/2009 Sb. 

Vyhláška o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné 
přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handica-
povaných živočiších)

č. 316/2009 Sb.

Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných 
oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními 
přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými 
pásmy, ve znění 
vyhl. č. 163/2011 Sb., vyhl. 324/2011 Sb. a vyhl. 216/2012 Sb.

č. 46/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bílá Strž 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 107/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velká Niva 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 108/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rečkov 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 109/2010 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 185/2010 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně 
na pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 186/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek 

č. 187/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek 

č. 188/2010 Sb. 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona 
o obchodování s ohroženými druhy

č. 210/2010 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská Jeskyně a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 325/2010 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero a sta-
novení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 326/2010 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 13/2011 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stano-
vení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 14/2011 Sb.
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Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 15/2011 Sb. 

Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci 
a označování chráněných území 

č. 64/2011 Sb.

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les č. 304/2011 Sb. 

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek 

č. 320/2011 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka 
u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 321/2011 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

č. 322/2011 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek

č. 10/2012 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené Blato a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek

č. 154/2012 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step 
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 155/2012 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bliž-
ších ochranných podmínek

č. 156/2012 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanove-
ní jejích bližších ochranných podmínek

č. 157/2012 Sb.

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení 
jejích bližších ochranných podmínek

č. 158/2012 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě 
o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptac-
tva a Protokolu o její změně 

č. 396/1990 Sb. 

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě 
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

č. 159/1991 Sb.

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě 
o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin 

č. 572/1992 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR k Úmluvě 
o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté 
v Bonnu dne 23. června 1979 

č. 127/1994 Sb. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu ČR k Dohodě 
o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991, ve znění 
Sdělení MZV č. 137/2002 Sb. m. s. 

č. 208/1994 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy 
o biologické rozmanitosti 

č. 134/1999 Sb. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o ochraně evropských 
planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů 
a přírodních stanovišť 

č. 107/2001 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí 

č. 124/2004 Sb. m. s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině č. 13/2005 Sb. m. s. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody 
o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků 

č. 92/2006 Sb. m. s. 

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, 
které byly zařazeny do evropského seznamu 

č. 81/2008 Sb.

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, 
které nebyly zařazeny do evropského seznamu 

č. 82/2008 Sb.

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 8. prosince 1967 
čj. 13.853/67, kterým byly prohlášeny Jizerské hory za chráněnou krajinnou 
oblast 

(reg.) – č. 14/1968 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 2/1968 (str. 45) 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. června 1969 
čj. 9 886/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Jeseníky“ 

(reg.) – č. 30/1969 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 9/1969 (str. 109) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 16 368/69-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Orlické hory“ 

(reg.) – č. 4/1970 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 2/1970 (str. 9) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 25. května 1970 
čj. 8 908/70-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“ 

(reg.) – č. 23/1970 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 8/1970 (str. 76) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 12. dubna 1972 
čj. 4 947/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Český kras“ 

(reg.) – č. 22/1972 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 5/1972 (str. 68) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 27. června 1972 
čj. 4 946/72-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Labské pískovce“ 

(reg.) – č. 22/1972 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 9/1972 (str. 164) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. března 1973 
čj. 5 373/73 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Beskydy“ 

(reg.) – č. 9/1973 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 4/1976 (str. 82) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. května 1974 
čj. 7 657/1974 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Slavkovský les“ 

(reg.) – č. 10/1974 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 7/1974 (str. 90) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. března 1975 
čj. 5 954/75 o nové právní úpravě chráněné krajinné oblasti „Šumava“ 

(reg.) – č. 14/1975 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 5/1975 (str. 79)

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 
čj. 5 790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Pálava“ 

(reg.) – č. 5/1976 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 4/1976 (str. 85) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 
čj. 6 070/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Kokořínsko“ 

(reg.) – č. 5/1976 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 4/1976 (str. 86) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 
čj. 6 883/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „České středohoří“ 

(reg.) – č. 5/1976 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 4/1976 (str. 88) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. března 1976 
čj. 6 927/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Lužické hory“ 

(reg.) – č. 5/1976 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 4/1976 (str. 90) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. listopadu 1978 
čj. 21 972/78 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“ 

(reg.) – č. 1/1979 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 1/1979 (str. 6) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 15. listopadu 1979 
čj. 22 737/79 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Třeboňsko“ 

(reg.) – č. 6/1980 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR 
 – sešit 1/1980 (str. 1) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. listopadu 1980 
čj. 17 644/80 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Bílé Karpaty“ 

(reg.) – č. 3/1981 Sb. (publ.) – 
Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 1/1981 (str. 1) 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1981
čj. 17 332/81 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Blaník“ 

(reg.) – č. 9/1982 Sb. 
(publ.) – Věstník MŠ 
a MK ČSR 
- sešit 3-4/1982 (str. 34)

Upozornění: 
Následující kategorie s výjimkou NP a CHKO byly zákonem ČNR č. 114/1992 Sb. zrušeny a nahrazeny novými 
kategoriemi. Konkrétní transformace jednotlivých chráněných kategorií jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce 
MŽP č. 395/1992 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 
čj. 14 200-SÚOP o prohlášení některých území v ČSR 
za chráněná 

(reg.) – č. 49/1988 Sb.
(publ.) – Věstník MŠ 
a MK ČSR
 – sešit 8-9/1989 
(str. 78) 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 606/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stříbrný roh“ na okrese 
Děčín

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 607/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Myslivna“ 
v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 608/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Osojno“ 
v okrese Plzeň-sever 

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 609/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sedlo“ 
v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 610/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Sluneční stráň“ v okrese 
Ústí nad Labem

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 
čj. 12 613/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smraďoch“ 
v okrese Cheb 

(reg.) – č. 2/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 359/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jezerka“ 
v okrese Most a Chomutov

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 360/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pitkovická stráň“ v Praze 10 

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 361/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Pilavě“ 
v okrese Kladno 

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 362/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Veselovem“ v okrese Klad-
no

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 363/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Větrušická rokle“ v okrese 
Praha-východ

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 364/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březina“ 
v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 11/1969 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 427/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Chloumek“
 v okrese Most

(reg.) – č. 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. ledna 1969 
čj. 13 428/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Radobýl“ 
v okrese Litoměřice

(reg.) – č. 11/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 
čj. 3 023/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kutaný“ 
v okrese Vsetín

(reg.) – č. 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 
čj. 3 024/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Suchá Dora“ v okrese 
Nový Jičín

(reg.) – č. 19/1969 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 
čj. 3 025/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dařenec“ 
v okrese Opava

(reg.) – č. 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 
čj. 14 619/68 o vyhlášení chráněného naleziště „Březinské tisy“ 
v okrese Děčín

(reg.) – č. 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1969 
čj. 15 141/68 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Oceán“ 
v okrese Karlovy Vary

(reg.) – č. 19/1969 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 23. dubna 1969 
čj. 5 376/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vladař“ 
v okrese Karlovy Vary

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 
čj. 10 750/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kaluža“ 
v okrese Opava

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 
čj. 10 751/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radim“ 
v okrese Bruntál

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. října 1969 
čj. 10 752/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Skučák“ 
v okrese Karviná

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 
čj. 9 292/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Valach“ 
v okrese Opava

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 
čj. 9 293/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„U Leskoveckého chodníku“ v okrese Opava

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 20. listopadu 1969 
čj. 9 294/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Nové Těchanovice“ v okrese Opava

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 
čj. 9 296/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bystřice“ 
v okrese Domažlice

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1969 
čj. 3 909/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Hněvošický háj“ v okrese Opava

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 356/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Pluhův bor“ 
v okrese Sokolov

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 364/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Velký kámen“ v okrese 
Klatovy

(reg.) – č. 37/1970 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 366/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Háj“ 
v okrese Plzeň-sever 

(reg.) – č. 27/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 367/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zábělá“ 
v okrese Plzeň-sever 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 368/69 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Malé jeřábí jezero“ v okrese Karlovy vary 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 369/69 o vyhlášení chráněného parku „Americká zahrada“ 
v okrese Klatovy

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1969 
čj. 13 282/69-II/2 o vyhlášení chráněného parku 
„Park v Bílé Lhotě“ v okrese Olomouc 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 
čj. 14 474/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Ptačí hora“ v okrese Bruntál 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 
čj. 14 475/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Černý les u Šilheřovic I“ v okrese Opava 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 2. února 1970 
čj. 14 476/69-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Černý les u Šilheřovic II“ v okrese Opava 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 
čj. 3 026/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Panské louky“ v okrese Bruntál 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 
čj. 3 027/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Polanský les“ v okrese Ostrava 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 
čj. 3 029/70-II/2 o vyhlášení chráněného naleziště 
„Malochova skalka“ v okrese Plzeň-sever 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. března 1970 
čj. 3 030/70 o vyhlášení chráněného naleziště „V hlubokém“ 
v okrese Louny 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 3. září 1970 
čj. 11 079/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Skalské rašeliniště“ v okrese Bruntál 

(reg.) – č. 29/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. listopadu 1970 
čj. 9 647/70-II/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Na Špičáku“ v okrese Šumperk 

(reg.) – č. 37/1970 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 16 051/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na Stříbrné“ 
v okrese Benešov 

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 16 229/72 o vyhlášení chráněného naleziště „V olších“ 
v okrese Benešov 

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 17 564/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Prutník“ 
v okrese Mělník 

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 17 565/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Báň“ 
v okrese Nymburk

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 17 864/72 o vyhlášení chráněného přírodního výtvoru 
„Zlatý kůň“ v okrese Beroun 

(reg.) – č. 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 17 978/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kulivá hora“ 
v okrese Praha-západ 

(reg.) – č. 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 009/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Karlické údolí“ v okrese Beroun a Praha-západ

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 077/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Na ostrově“ 
v okrese Benešov

(reg.) – č. 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 078/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Karlovské bučiny“ v okrese Liberec

(reg.) – č. 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 244/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Velký Vápenný“ v okrese Liberec

(reg.) – č. 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 245/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Adamcích“ v okrese 
Hodonín

(reg.) – č. 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 246/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Drdolem“ 
v okrese Zlín

(reg.) – č. 8/1973 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 357/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Voškov“ 
v okrese Beroun

(reg.) – č. 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 714/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Petrské údolí“ v okrese 
Tachov

(reg.) – č. 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 715/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Pátecká a Mísy“ v okrese Nymburk

(reg.) – č. 7/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 716/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vrť“ 
v okrese Nymburk

(reg.) – č. 7/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 767/72 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Holubovské hadce“ v okrese Český Krumlov

(reg.) – č. 8/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1972 
čj. 18 768/72 o vyhlášení chráněného naleziště „Rovná“ 
v okrese Strakonice

(reg.) – č. 8/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 18. července 1973 
čj. 9 523/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Dubná“ 
v okrese Písek

(reg.) – č. 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 
čj. 8 806/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Hrby“ 
v okrese Písek

(reg.) – č. 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 čj. 8 904/73 
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Komáří vrch“ v okrese Rychnov nad 
Kněžnou

(reg.) – č. 28/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 9. srpna 1973 
čj. 12 221/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Křivé jezero“ 
v okrese Břeclav

(reg.) – č. 28/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 
čj. 12 893/73 o vyhlášení chráněného naleziště 
„U Kunštátské kaple“ v okrese Rychnov nad Kněžnou

(reg.) – č. 37/1973 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 24. října 1973 
čj. 12 894/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Jaronínská bučina“ v okrese Český Krumlov

(reg.) – č. 37/1973 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 
čj. 15 084/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žlíbky“ 
v okrese Písek

(reg.) – č. 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 14. prosince 1973 
čj. 14 742/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Pohořské rašeliniště“ v okrese Český Krumlov

(reg.) – č. 1/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 16 170/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Růžák“ 
v okrese Děčín

(reg.) – č. 1/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 16 435/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Nad Dolským mlýnem“ v okrese Děčín

(reg.) – č. 7/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 16 634/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Čabel“ 
v okrese Děčín

(reg.) – č. 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 18 462/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Brněnky“ 
v okrese Brno-venkov

(reg.) – č. 5/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 18 463/73 o vyhlášení studijní plochy „Rakovec“ v okrese Blansko

(reg.) – č. 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 18 582/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kněžice“ 
v okresu Brno-venkov

(reg.) – č. 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 18 583/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Březinka“ 
v okrese Blansko

(reg.) – č. 5/1974 Sb.
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 18 922/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Zadní Hády“ 
v okrese Brno-venkov

(reg.) – č. 7/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1974 
čj. 18 923/73 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Dřínová“ 
v okrese Brno-venkov

(reg.) – č. 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 19 328/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Vinný vrch“ 
v okrese Nymburk

(reg.) – č. 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj. 19 329/73 o vyhlášení chráněného naleziště „Lišková“ 
v okrese Frýdek-Místek

(reg.) – č. 4/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. prosince 1973 
čj.18 585/73 o novém vymezení státní přírodní rezervace 
„Jezerní slať“

(reg.) – č. 5/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 400/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Tetínské skály“ v okrese 
Benešov

(reg.) – č. 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 614/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Vrbenská tůň“ 
v okrese České Budějovice

(reg.) – č. 17/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 602/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipina“ 
v okrese Jindřichův Hradec

(reg.) – č. 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 603/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Dědovické stráně“ v okrese Písek

(reg.) – č. 8/1974 Sb.

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 605/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Ostrolovský Újezd“ v okrese 
České Budějovice 

(reg.) – č. 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 22. února 1974 
čj. 3 606/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Krkavčina“ 
v okrese Písek 

(reg.) – č. 8/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČR ze dne 17. července 1974 
čj. 7 123/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Úhošť“ 
v okrese Chomutov 

(reg.) – č. 16/1974 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 
čj. 15 732/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Žofi nka“ 
v okrese Jindřichův Hradec 

(reg.) – č. 10/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 
čj. 15 734/74 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Lukšincem“ v okrese Frý-
dek-Místek 

(reg.) – č. 10/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 16. ledna 1975 
čj. 16 665/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bernátka“ 
v okrese Kroměříž 

(reg.) – č. 10/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. dubna 1975 
čj. 16 984/74 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bayerova“ 
v okrese Blansko 

(reg.) – č. 15/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 19. dubna 1975 
čj. 7 830/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„U Nového hradu“ v okrese Blansko 

(reg.) – č. 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 
čj. 7 831/75 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Býčí skála“ 
v okrese Blansko 

(reg.) – č. 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. dubna 1975 
čj. 7 832/75 o vyhlášení chráněného naleziště „Kytlice“ 
v okrese Děčín 

(reg.) – č. 17/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. září 1975 čj. 8 200/75 o vyhlášení 
státní přírodní rezervace „Radotínské údolí“ v Praze 

(reg.) – č. 27/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září čj. 7 814/75 
o vyhlášení státní přírodní rezervace „Smrdutá“ v okrese Kroměříž 

(reg.) – č. 33/1975 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. září 1975 čj. 7 828/75 o vyhlášení 
státní přírodní rezervace „Tesák“ v okrese Kroměříž 

(reg.) – č. 33/1975 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. dubna 1975 
čj. 6 710/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Střela“ 
v okrese Plzeň-sever 

(reg.) – č. 15/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 
čj. 7 033/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Coufavá“ 
v okrese Brno-venkov 

(reg.) – č. 25/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 
čj. 7 034/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jelení skok“ 
v okrese Brno-venkov 

(reg.) – č. 21/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. června 1976 
čj. 7 036/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Malužín“ 
v okrese Brno-venkov 

(reg.) – č. 21/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. září 1975 čj. 9 861/76 o vyhlášení 
chráněného naleziště „Orthocerový lůmek“ v Praze 5 

(reg.) – č. 7/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 7 037/76 o vyhlášení 
státní přírodní rezervace „Čihadlo“ v okrese 
Brno-venkov 

(reg.) – č. 25/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 860/76 o vyhlášení 
chráněného naleziště „Kleneč“ v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 31/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 1. října 1976 čj. 9 863/76 o vyhlášení 
chráněné studijní plochy „Pod Smrkem“ v okrese Liberec 

(reg.) – č. 31/1976 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 8 826/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Bořeň“ 
v okrese Teplice a Most 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 8 828/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Medový Újezd“ 
v okrese Rokycany 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 8 829/76 o vyhlášení chráněné studijní plochy „Pod vyhlídkou“ v okrese 
Prachatice 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 9 854/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Lipská hora“ 
v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 9 855/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Pod Dračí skálou“ v okrese 
Litoměřice

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 9 856/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Loužek“ 
v okrese Litoměřice 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 9 851/76 o vyhlášení chráněného naleziště „Na skále“ v okrese Olomouc 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 10. února 1977 
čj. 9 858/76 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Klíny“ v okrese Frýdek-Mís-
tek 

(reg.) – č. 12/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 
čj. 6 084/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „U Výpustku“ 
v okrese Blansko 

(reg.) – č. 21/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 
čj. 6 085/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na loučkách“ 
v okrese Chomutov 

(reg.) – č. 21/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 11. července 1977 
čj. 6 087/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Záhořanský stratotyp“ v okrese Beroun 

(reg.) – č. 21/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 
čj. 6 089/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radouč“ 
v okrese Mladá Boleslav 

(reg.) – č. 2/1978 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 
čj. 6 091/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Josefské údolí“ v okrese 
Brno-venkov a Blansko 

(reg.) – č. 30/1977 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 
čj. 6 093/77 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Roštýnská obora“ v okrese Jihlava

(reg.) – č. 30/1977 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 5. prosince 1977 
čj. 6 095/77 o vyhlášení chráněného naleziště „Lukášov“ v okrese Jablonec nad 
Nisou 

(reg.) – č. 1/1978 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. prosince 1977 
čj. 25 533/78 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Prokopské údolí“ v Praze 

(reg.) – č. 4/1979 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. listopadu 1980 
čj. 18 094/80 o vyhlášení chráněného naleziště 
„Herlíkovické štoly“ v okrese Trutnov 

(reg.) – č. 3/1981 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 041/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Jouglovka“ v okrese 
Beroun 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 042/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Stará Ves“ v okrese 
Beroun

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 043/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Trubínský vrch“ v okrese Beroun

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 044/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Brdatka“ v okrese 
Rakovník 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 045/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Kabečnice“ v okrese 
Rakovník

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 046/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Na Babě“ v okrese 
Rakovník 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 047/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Stříbrný luh“ v okrese Rakovník

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 048/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„U Eremita“ v okrese Rakovník

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 049/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace 
„Velká pleš“ v okrese Rakovník 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 050/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vysoký tok“ v okrese 
Rakovník 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 051/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Týřo“ 
v okrese Rakovník

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 28. března 1984 
čj. 6 05/84-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Vůznice“ 
v okresech Beroun, Rakovník a Kladno 

(reg.) – č. 20/1984 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 
čj. 9 430/87-VI/2 o zřízení státních přírodních rezervací „Čertoryje“, „Jazevčí“, 
„Kútky“, „Machová“, „Porážky“ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních 
přírodních rezervací „Zahrady pod Hájem“, „Búrová“ a chráněného naleziště 
„Žerotín“ v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 

(reg.) – č. 14/1987 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 
čj. 9 431/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Povydří“ v okrese Kla-
tovy 

(reg.) – č. 14/1987 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987 
čj. 9 432/87-VI/2 o vyhlášení státní přírodní rezervace „Radostínské rašeliniště“ 
a jejího ochranného pásma v okrese Žďár nad Sázavou 

(reg.) – č. 14/1987 Sb. 
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Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 21. prosince 1987 
čj. 17 094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací 
a chráněných nalezišť 

(reg.) – č. 26/1987 Sb. 
(publ.) – Věstník MŠMT a MK 
ČSR 
 – sešit 12/1989 (str. 129) 

Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 29. listopadu 1988 
čj. 14.200/88-SÚOP o prohlášení některých území v České socialistické republi-
ce za chráněná ve znění 
vyhl. č. 432/2000 Sb., nař. vlády č. 508/2002 Sb. 
a vyhl. č. 267/2007 Sb. 

(reg.) – č. 49/1988 Sb. 

Výnos ministerstva kultury ČSR čj. 3500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zříze-
ní státních přírodních rezervací „Hradec“, „Kuchyňka“, „Vymyšlenská pěšina“, 
„Červený kříž“, 
„Ranská bahna“, „Doubek“, „Kněhyně-Čertův mlýn“, „Radhošť“, „Vrapač“, 
„Rašeliniště Skřítek“ a státních přírodních rezervací „Pulčín-Hradisko“, „Šerák-
Keprník“ a jejich ochranných pásem 

(reg.) – č. 1/1989 Sb. 

Výnos MK ČSR čj. 14 505/89-SOP ze dne 21. prosince 1989 
o zřízení státních přírodních rezervací „Borová Lada“, 
„Pramen Vltavy“ a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních 
rezervací „Milešický prales“, „Modravské slatě“, 
„Obří zámek“, „Stožec“, „Stožecká skála“, „Tetřevská slať“, „Velká Niva“, 
„Vltavský luh“ a „Zátoňská hora“ 
v Chráněné krajinné oblasti Šumava

(reg.) – č. 36/1989 Sb. 
(publ.) – Věstník MŠMT a MK ČR
 – sešit 2-3/1990 (str. 9) 

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR 
č. 10/1993 Sb., zák. č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), ve 
znění zák. č. 132/2000 Sb., 
zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 
Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 9/2009 Sb., zák. 
č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. 
a zák. č. 375/2011 Sb.

č. 334/1992 Sb.

Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu

č. 13/1994 Sb. 

Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě č. 17/2009 Sb. 
Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě č. 257/2009 Sb.
Vyhláška o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb.

V. Ochrana lesa 

Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
zák. č. 238/1999 Sb., zák. č. 67/2000 Sb., 
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 149/2003 
Sb., zák. č. 1/2005, zák. č. 444/2005 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. 
č. 124/2008 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 267/2009 Sb. 
a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 289/1995 Sb.

Zákon o myslivosti, ve znění zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 59/2003 Sb., zák. 
č. 444/2005 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 124/2008 
Sb., zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 449/2001 Sb.

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zák. č. 387/2005 
Sb., zák. č. 444/2005 Sb., 
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. 
a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 149/2003 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí 
o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění 
funkcí lesa

č. 77/1996 Sb.
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Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem 
emisí

č. 78/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců 
orgánů státní správy lesů a o jejich označení, 
ve znění vyhl. MZe č. 52/1999 Sb.

č. 79/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsad-
bu minimálního podílu melioračních 
a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

č. 80/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů 
a o vymezení hospodářských souborů

č. 83/1996 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti 
o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v les-
ním hospodářství, ve znění vyhl. č. 324/2003 Sb.

č. 100/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních 
k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění 
vyhl. MZe č. 236/2000 Sb.

č. 101/1996 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost od-
borného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

č. 219/1998 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích

č. 55/1999 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
vyhl. č. 350/2003 Sb.

č. 244/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o 
bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhl. č. 480/2002 Sb.

č. 245/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých 
druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

č. 480/2002 Sb. 

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o 
zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

č. 491/2002 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
vyhl. č. 44/2010 Sb.

č. 29/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen 
a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a po-
drobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za 
pozemky určené k plnění funkcí lesa

č. 139/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysli-
veckého hospodaření v honitbě

č. 553/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování fi nanční náhrady 
za újmu vniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění 
nároků

č. 335/2006 Sb.

VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (ú. z. pod. č. 439/1992 Sb. 
s působností pro ČR) a ve znění zák. ČNR č. 10/1993 Sb., 
zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb., zák. 
č. 366/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 61/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., 
zák. č. 150/2003 Sb., zák. č. 3/2005 Sb., 
zák. č. 386/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., zák. 
č. 296/2007 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 
Sb., zák. č. 85/2012 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

č. 44/1988 Sb.
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Zákon ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
zák. ČNR č. 425/1990 Sb., zák. ČNR č. 542/1991 Sb. (ú. z. pro ČR vyhlášeno 
pod č. 440/1992 Sb.), zák. č.169/1993 Sb., zák. č. 128/1999 Sb., zák. č. 71/2000 
Sb., zák. č. 124/2000 Sb., zák. č. 315/2001 Sb., zák. č. 206/2002 Sb., zák. 
č. 320/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. 3/2005 Sb., zák. č. 386/2005 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 313/2006 Sb., zák. 342/2006 Sb., 
zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 376/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. 
č. 274/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 
Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 184/2011 Sb., zák. 
č. 375/2011 Sb. a zák. č. 18/2012 Sb.

č. 61/1988 Sb. 

Zákon ČNR o geologických pracích, ve znění 
zák. č. 543/1991 Sb., zák. č. 366/2000 Sb. (ú. z. pod č. 66/2001 Sb.), 
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 18/2004 Sb., 
zák. č. 3/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., 
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 
zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 85/2012 Sb.

č. 62/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o racionálním využívání výhradních ložisek, 
o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné 
hornickým způsobem, ve znění vyhl. ČBÚ 
č. 242/1993 Sb., vyhl. ČBÚ č. 434/2000 Sb. a vyhl. č. 299/2005 Sb.

č. 104/1988 Sb.

Vyhláška ČBÚ o konstrukci, vypracování dokumentace 
a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrcho-
vých objektů, ve znění vyhl. ČBÚ č. 340/1992 Sb. 
a vyhl. ČBÚ č. 331/2002 Sb.

č. 415/1991 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o dobývacích prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ 
č. 351/2000 Sb.

č. 172/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve 
znění vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 378/2012 Sb.

č. 175/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o zjišťování starých důlních děl 
a vedení jejich registru, ve znění 
vyhl. č. 368/2004 Sb.

č. 363/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR o chráněných ložiskových úze-
mích

č. 364/1992 Sb.

Vyhláška ČBÚ o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 
činnostech prováděných hornickým způsobem, 
ve znění vyhl. ČBÚ č. 158/1997 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb., vyhl. č. 298/2005 
Sb. a vyhl. 382/2012 Sb.

č. 435/1992 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR 
o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

č. 497/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky 
o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů 
a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhl. MPO 
č. 426/2001 Sb. a vyhl. č. 63/2005 Sb.

č. 617/1992 Sb. 

Vyhláška ČBÚ o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem jakož i k projektování objektů 
a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění 
vyhl. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 380/2012 Sb.

č. 15/1995 Sb. 

Vyhláška ČBÚ, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve zně-
ní vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb., vyhl. ČBÚ č. 592/2004 Sb. a vyhl. č. 176/2011 Sb.

č. 52/1997 Sb. 

Vyhláška MŽP o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhod-
nocovat geologické práce

č. 206/2001 Sb. 

Vyhláška MŽP o evidenci geologických prací, ve znění 
vyhl. č. 368/2004 Sb.

č. 282/2001 Sb.

Vyhláška o geologické dokumentaci č. 368/2004 Sb.
Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, ozna-
mování rizikových geofaktorů 
a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění 
vyhl. č. 18/2009 Sb.

č. 369/2004 Sb.
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VII. Nakládání s odpady 

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zák. 
č. 477/2001 Sb., zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 275/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., 
zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 167/2004 Sb., zák. 188/2004 Sb., zák. č. 317/2004 
Sb. a zák. č. 7/2005 Sb., (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod 
č. 106/2005 Sb.), zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., 
zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 314/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 25/2008 
Sb., zák. č. 34/2008 Sb., zák. č. 383/2008 Sb., 
zák. č. 9/2009 Sb., zák. č. 157/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., 
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb., zák. 
č. 297/2009 Sb., zák. č. 326/2009 Sb., zák. č. 154/2010 Sb., zák. č. 31/2011 Sb., 
zák. č. 77/2011 Sb., zák. č. 264/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 85/2012 
Sb., zák. č. 165/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb. a zák. č. 457/2012 Sb.

č. 185/2001 Sb.

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zák. 
č. 274/2003 Sb., zák. č. 94/2004 Sb., 
zák. č. 237/2004 Sb., zák. č. 257/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 66/2006 
Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 25/2008 Sb., 
zák. č. 126/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 77/2011 
Sb., zák. č. 18/2012 Sb. a zák. č. 167/2012 Sb.

č. 477/2001 Sb.

Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů č. 157/2009 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálo-
hovaných obalů ve znění nař. vlády č. 209/2010 Sb.

č. 111/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se 
stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odbě-
ru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých 
výrobků a obalů

č. 184/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci 
radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla 
jeho poskytování, ve znění 
nař. vlády 46/2005 Sb., nař. vlády č. 341/2009 Sb. a nař. vlády 461/2011 Sb.

č. 416/2002 Sb. 

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky, 
ve znění nař. vlády č. 473/2009 Sb.

č. 197/2003 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech, ve znění 
vyhl. ČBÚ č. 300/2005 Sb.

č. 99/1992 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodno-
cení nebezpečných vlastností odpadů, 
ve znění vyhl. č. 502/2004 Sb.

č. 376/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů), ve znění vyhl. č. 503/2004 Sb., 
vyhl. č. 168/2007 Sb. a vyhl. č. 374/2008 Sb.

č. 381/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených 
kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhl. č. 504/2004 Sb.

č. 382/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění vyhl. č. 41/2005 Sb., 
vyhl. č. 294/2005 Sb., vyhl. č. 353/2005 Sb., vyhl. č. 341/2008 Sb., vyhl. 
č. 351/2008 Sb., vyhl. 478/2008 Sb., vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. č. 170/2010 
Sb.

č. 383/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání 
s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlor-
difenylmetanem, monometyldichlordifenyl-metanem, monometyldibromdifenyl-
metanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncen-
traci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

č. 384/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných 
zálohovaných obalů

č. 116/2002 Sb.
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Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provede-
ní zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhl. č. 505/2004 Sb. a vyhl. 
č. 353/2005 Sb.

č. 237/2002 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 
evidence

č. 641/2004 Sb.

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povr-
chu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhl. č. 341/2008 Sb. a vyhl. 
č. 61/2010 Sb.

č. 294/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady a o bližších podmínkách fi nancování nakládání 
s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění 
vyhl. č. 65/2010 Sb., vyhl. č. 285/2010 Sb. 
a vyhl. č. 158/2011 Sb.

č. 352/2005 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o 
změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky 
a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady)

č. 341/2008 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovra-
ků, o způsobu vedení jejich evidence 
a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování 
autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o 
podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění 
vyhl. č. 54/2010 Sb.

č. 352/2008 Sb.

Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se sta-
noví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

č. 374/2008 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním 
odpadem

č. 428/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem 
včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení 
zákona o nakládání s těžebním odpadem

č. 429/2009 Sb.

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

č. 170/2010 Sb.

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o posouzení vlivů 
na životní prostředí), ve znění zák. č. 93/2004 Sb., 
zák. č. 163/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 216/2007 Sb., zák. 
č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 436/2009 
Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 49/2010 Sb.), zák. 
č. 38/2012 Sb., zák. č. 85/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb. a zák. č. 350/2012 Sb.

č. 100/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

č. 457/2001 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a po-
stup při udělování a odnímaní osvědčení

č. 353/2004 Sb.

IX. Nakládání s chemickými látkami 

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých záko-
nů (chemický zákon)

č. 350/2011 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o získání odborné způsobilosti k nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifi kovanými 
jako vysoce toxické

č. 428/2004 Sb.
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Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o hodnocení nebezpečných vlastnos-
tí chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných 
chemických směsí

č. 402/2011 Sb. 

Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi č. 162/2012 Sb.

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe č. 163/2012 Sb.

X. Prevence závažných havárií 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky 
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a záko-
na č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukonče-
ním činnosti okresních úřadů, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 
zák. č. 362/2007 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., 
zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 488/2009 Sb.

č. 59/2006 Sb.

Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek č. 254/2006 Sb.

Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsa-
hu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

č. 103/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 
ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

č. 250/2006 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné 
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

č. 255/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií č. 256/2006 Sb.

XI. Nakládání s geneticky modifi kovanými organismy a produkty

Zákon o nakládání s geneticky modifi kovanými organismy 
a genetickými produkty, ve znění zák. č. 78/2004 Sb., 
zák. č. 346/2005 Sb., zák. č. 121/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. 
č. 281/2009 Sb. a zák. č. 18/2012 Sb.

č. 78/2004 Sb.

Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifi kovanými orga-
nismy a genetickými produkty, ve znění vyhl. č. 86/2006 Sb. a vyhl. č. 29/2010 
Sb.

č. 209/2004 Sb.

XII. Integrovaná prevence a omezování znečištění 

Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o in-
tegrované prevenci), ve znění zák. č. 521/2002 Sb., zák. č. 437/2004 Sb., zák. 
č. 695/2004 Sb., zák. č. 444/2005 Sb. 
a zák. č. 222/2006 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod 
č. 435/2006 Sb.), ve znění zák. č. 25/2008 Sb., 
zák. č. 227/2009 Sb. a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 76/2002 Sb.

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 77/2011 Sb.

č. 25/2008 Sb.

Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací 
o nejlepších dostupných technikách

č. 63/2003 Sb.
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Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek 
a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování 
do integrovaného registru znečištění životního prostředí, ve znění nařízení vlády 
č. 450/2011 Sb.

č. 145/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, roz-
sah a způsob jejího vyplnění, ve znění 
vyhl. č. 363/2010 Sb.

č. 554/2002 Sb.

XIII. Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma 

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 
zákonů, ve znění zák. č. 227/2009 Sb.,
 zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 85/2012 Sb.

č. 167/2008 Sb.

Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy 
a bližších podmínkách fi nančního zajištění

č. 295/2011 Sb.

XIV. Antarktida 

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění 
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb. 
a zák. č. 281/2009 Sb.

č. 276/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů č. 104/2004 Sb.

C. Ostatní 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
zák. č. 162/1993 Sb., zák. č. 193/1994 Sb., zák. č. 243/1997 Sb., zák. č. 30/1998 
Sb., zák. č. 77/2004 Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod 
č. 149/2004 Sb.), zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 77/2006 Sb., zák. č. 312/2008 
Sb. (úplné znění zákona vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 409/2008 Sb.), zák. 
č. 291/2009 Sb.

č. 246/1992 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění zák. č. 83/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., 
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 310/2002 Sb., zák. č. 320/2002 
Sb., zák. č. 279/2003 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. 
č. 253/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., 
zák. č. 186/2006 Sb., zák. 342/2006 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., 
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb., zák. 
č. 158/2009 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 250/2011 Sb. 
a zák. č. 375/2011 Sb.

č. 18/1997 Sb.

Zákon o povodích č. 305/2000 Sb.
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčivých lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (lázeňský zákon) 
ve znění zák. č. 76/2002 Sb., zák. 320/2002 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. 
č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 227/2009 
Sb., zák. č. 281/2009 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb.

č. 164/2001 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimopro-
dukčních funkcí zemědělství spočívajicích 
v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvi-ronmentálních opat-
ření), ve znění nař. vlády č. 542/2004 Sb., 
nař. vlády č. 119/2005 Sb., nař. vlády č. 515/2005 Sb., nař. vlády č. 351/2006 
Sb., nař. vlády č. 81/2007 Sb. a nař. vlády č. 99/2008 Sb.

č. 242/2004 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění 
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natu-
ra 2000 na zemědělské půdě, ve znění nař. vlády č. 108/2008 Sb., nař. vlády 
č. 113/2008 Sb., zák. č. 83/2009 Sb., zák. č. 480/2009 Sb. a zák. č. 111/2010 Sb.

č. 75/2007 Sb.

Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči č. 411/2008 Sb.
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STATUT 

ŘÍDÍCÍHO VÝBORU PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Článek 1
Úvodní ustanovení

Řídící výbor Programu Zelená úsporám (dále jen „Řídící výbor“) se zřizuje pro řízení realizace Programu 
Zelená úsporám (dále jen „Program“). 

Program je zaměřen na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů v oblasti bydlení z prostředků 
z prodeje emisních kreditů – tzv. AAU (Assigned Amount Unit) prostřednictvím mechanismu mezinárod-
ního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu. Prostředky jsou příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky (dále jen „SFŽP“) dle zák. č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládání s nimi ve znění zák. č. 315/2008 Sb., se řídí zákonem 
č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění pozdějších předpisů, v plném 
rozsahu.

Článek 2
Působnost a úkoly Řídícího výboru

Řídící výbor je vrcholným orgánem Programu, který je zodpovědný za jeho průběh a realizaci v souladu se 
stanovenými cíli. Veškerá usnesení a jiné výstupy z činnosti Řídícího výboru jsou základním podkladem pro 
rozhodovací činnost ministra v rámci Programu.

1. Hlavními úkoly Řídícího výboru jsou zejména: 
1.1 návrhy na úpravy alokace fi nančních prostředků pro jednotlivé oblasti podpory Programu a návrhy  
 jejich změn podle vývoje Programu, 
1.2 návrhy monitorovacích a fi nančních ukazatelů, které se používají k vyhodnocování úspěšnosti   
 Programu a dosahování jeho stanovených cílů, 
1.3 navrhování úprav a změn v nastavení Programu, které umožní dosažení cílů nebo zlepšení řízení   
 Programu, 
1.4 úpravy a změny Programu, podstatné pro jeho úspěšnou realizaci,
1.5 doporučení způsobů řízení vedoucí k zefektivnění realizace Programu.

2. Náklady spojené s činností Řídícího výboru jsou hrazeny z prostředků Programu.

Článek 3
Složení Řídícího výboru

1. Řídící výbor má 11 členů, kterými jsou předseda Řídícího výboru (dále jen „předseda“),    
 2 místopředsedové Řídícího výboru (dále jen „místopředseda“) a další členové Řídícího výboru   
 (dále jen „člen“).
2. Předsedou je náměstek ministra životního prostředí zodpovědný za Program Zelená úsporám.
3. Ministr životního prostředí jmenuje a odvolává předsedu, místopředsedy a další členy Řídícího   
 výboru včetně jejich náhradníků.
4. Členy Řídícího výboru jsou:
• 6 zástupců Ministerstva životního prostředí,
• 4 zástupci SFŽP,
• předseda Rady SFŽP.
5. Návrhy na jmenování členů a jejich náhradníků za Ministerstvo životního prostředí předkládá   
 ministrovi životního prostředí náměstek ministra životního prostředí zodpovědný za Program   
 Zelená úsporám. Návrhy na jmenování členů a jejich náhradníků za SFŽP předkládá ministrovi   
 ředitel SFŽP.

6. Při sestavování Řídícího výboru je přihlíženo k principu rovnosti příležitostí.
7. Členství v Řídícím výboru je čestné. Náklady spojené s účastí na jednání anebo související   

 s činností vyplývající z členství Řídícího výboru hradí vysílající organizace nebo instituce.
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Článek 4
Práva a povinnosti

1. Předseda:
1.1 zastupuje Řídící výbor navenek,
1.2 je odpovědný za činnost Řídícího výboru,
1.3 svolává jednání Řídícího výboru z vlastní iniciativy nebo na základě písemné žádosti nejméně jedné  
 třetiny členů Řídícího výboru, navrhuje program a řídí jeho jednání,
1.4 bere na vědomí účast hostů na jednání Řídícího výboru. Hostem může být zástupce kupce   
 emisních kreditů nebo jiná osoba relevantní pro činnost Řídícího výboru,
1.5 odpovídá za dodržování pravidel statutu Řídícího výboru všemi členy Řídícího výboru,
1.6 v případě potřeby může zahájit proces písemného projednání naléhavé záležitosti prostřednictvím  
 e-mailu, který může vést k rozhodnutí,
1.7 v případě své nepřítomnosti na jednání Řídícího výboru pověří vedením jednání Řídícího výboru   
 místopředsedu.

2. Místopředseda:
2.1 zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti,
2.2 vykonává ostatní práva a povinnosti podle odst. 3 tohoto článku.

3. Člen:
3.1 je povinen se účastnit jednání osobně. Nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit jednání, zastupuje  
 jej náhradník. Náhradník má v takovém případě stejná práva jako jmenovaný člen,
3.2 nemůže-li se ze závažných důvodů účastnit jednání člen ani náhradník Řídícího výboru, je člen   
 povinen pověřit písemně1 svého zástupce (dále jen „pověřený zástupce“). Jmenovitou účast tohoto  
 pověřeného zástupce musí předsedovi, prostřednictvím tajemníka Řídícího výboru, oznámit nejméně  
 2 pracovní dny před jednáním Řídícího výboru,
3.3 je povinen aktivně se podílet na práci Řídícího výboru a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých  
 na zasedání Řídícího výboru,
3.4 je oprávněn předkládat Řídícímu výboru návrhy k projednání,
3.5 má právo předsedovi navrhnout přizvání odborníků k určitým bodům, anebo k celému jednání   
 Řídícího výboru. Jmenovitou účast těchto odborníků musí předsedovi, prostřednictvím tajemníka   
 Řídícího výboru, navrhnout nejméně 5 pracovních dnů před jednáním Řídícího výboru.

4.  Přizvaní hosté mají právo účastnit se diskuse k projednávaným tématům. Přizvaní odborníci na   
 vyzvání předsedy nebo místopředsedy prezentují svá odborná stanoviska k daným otázkám   
 souvisejícím s realizací Programu.

Článek 5
Tajemník Řídícího výboru

1. Funkci tajemníka Řídícího výboru vykonává pověřený zaměstnanec SFŽP. Tajemníka jmenuje   
 předseda po dohodě s ředitelem SFŽP. 
2. Tajemník Řídícího výboru: 
2.1 není členem Řídícího výboru; má právo účastnit se jednání bez práva hlasovat,
2.2 organizačně zajišťuje jednání Řídícího výboru,
2.3 shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost Řídícího výboru,
2.4 připravuje návrh programu jednání Řídícího výboru, odpovídá za přípravu materiálů pro jednání   
 Řídícího výboru, 
2.5 zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Řídícího výboru, jejich zpracování  
 a vyřízení,
2.6 připravuje, zpracovává a předkládá Řídícímu výboru všechny podklady nezbytné pro jeho činnost,
2.7 vykonává další činnosti dle pokynů předsedy, v době jeho nepřítomnosti dle pokynů místopředsedy.

Článek 6
Rozhodování Řídícího výboru

1. Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina jeho řádných členů,  

1  V písemném pověření určí rozsah práv, kterými disponuje jím pověřený zástupce. 
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 popřípadě náhradníků členů Řídícího výboru.
2. Řídící výbor se usnáší především na základě konsensu. V případě, že jej není možno dosáhnout,   
 je na základě rozhodnutí předsedajícího přistoupeno k hlasování. Každý člen Řídícího výboru   
 disponuje jedním hlasem, v případě nepřítomnosti člena právo hlasovat přechází na náhradníka,   
 nebo na základě písemného pověření může právo hlasovat přejít na jeho pověřeného zástupce.
3. V případě hlasování jsou rozhodnutí Řídícího výboru přijímána nadpoloviční většinou přítomných  
 členů Řídícího výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
4. Každý člen, případně náhradník Řídícího výboru nebo pověřený zástupce s hlasovacím právem   
 má právo uvést svůj názor do záznamu z jednání Řídícího výboru ve znění, které přednesl na jednání  
 Řídícího výboru, zejména pokud hlasoval proti přijatému rozhodnutí.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

1. Změny statutu Řídícího výboru se provádějí vydáním nového statutu, který schvaluje a podepisuje  
 ministr životního prostředí na návrh předsedy.
2. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra. 

V Praze dne 19. prosince 2012

Mgr. Tomáš Chalupa, v.r.
ministr životního prostředí
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SDĚLENÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ, 
KTERÝM SE STANOVÍ STÁTNÍ SÍŤ 

IMISNÍHO MONITORINGU

Ustanovení § 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen zákona o ochraně ovzduší) ukládá Minis-
terstvu životního prostředí (dále jen ministerstvo) zajistit posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzdu-
ší. Posuzování úrovně znečištění ovzduší je prováděno stacionárním měřením, výpočtem, nebo kombinací 
uvedených metod. K zajištění stacionárního měření stanoví ministerstvo státní síť imisního monitoringu. Tuto 
síť v souladu s § 5 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší zveřejní ve Věstníku.

V souladu se zmocněním uvedeným v § 35 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, ministerstvo pověřilo posuzováním 
a vyhodnocováním úrovně znečištění Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ), který zveřejňuje po-
drobné informace o imisním monitoringu na svých internetových stránkách www.chmi.cz. Informace zahrnují 
i kompletní výčet měřících lokalit zahrnutých v Informačním systému kvality ovzduší. Do Informačního sys-
tému kvality ovzduší jsou zařazena i data naměřená na měřicích stanicích provozovaných jinými subjekty než 
je ČHMÚ, pokud bylo těmto subjektům uděleno rozhodnutí o autorizaci k měření úrovně znečištění ve shodě 
s § 32 zákona o ochraně ovzduší, a pokud data naměřená na jimi provozovaných měřících stanicích splňují po-
žadavky kladené na jejich kvalitu dle vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Parametry státní sítě imisního monitoringu, včetně rozmístění jednotlivých měřicích lokalit, jsou stanoveny 
tak, aby naplňovaly požadavky evropské i národní legislativy.

Měřicí lokality, které jsou provozovány ČHMÚ z pověření ministerstva, a jsou tedy přímou součástí státní 
sítě imisního monitoringu, jsou uvedeny v tabulce č. 1. Všechny měřicí lokality, jejichž data jsou přebírána do 
Informačního systému kvality ovzduší, tedy včetně lokalit ČHMÚ, jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
Tabulky obsahují název stanice, její identifi kační kód a vlastníka či provozovatele. Na internetových stránkách 
ČHMÚ lze podle těchto údajů nalézt podrobné informace o jednotlivých měřicích lokalitách, včetně jejich 
přesného umístění, klasifi kace, realizovaných měřicích programů a také naměřených dat. 

Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší

Tabulka č. 1: Měřicí lokality provozované na základě pověření ministerstva ČHMÚ

NÁZEV KÓD LOKALITY VLASTNÍK / PROVOZOVATEL
Hlavní město Praha
Pha4-Braník ABRA ČHMÚ
Pha8-Karlín AKAL ČHMÚ
Pha8-Kobylisy AKOB ČHMÚ
Pha2-Legerova (hot spot) ALEG ČHMÚ
Pha4-Libuš ALIB ČHMÚ
Pha5-Mlynářka AMLY ČHMÚ
Pha10-Průmyslová APRU ČHMÚ
Pha1-nám. Republiky AREP ČHMÚ
Pha2-Riegrovy sady ARIE ČHMÚ
Pha5-Smíchov ASMI ČHMÚ
Pha5-Stodůlky ASTO ČHMÚ
Pha6-Suchdol ASUC ČHMÚ
Pha6-Veleslavín AVEL ČHMÚ
Pha10-Vršovice AVRS ČHMÚ
Pha9-Vysočany AVYN ČHMÚ
Jihočeský kraj
Č.Budějovice-Antala Staška CCBA ČHMÚ
České Budějovice CCBD ČHMÚ
Churáňov CCHU ČHMÚ
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Kocelovice CKOC ČHMÚ
Lužnice CLUZ ČHMÚ
Tábor CTAB ČHMÚ
Vodňany CVOD ČHMÚ
Hojná Voda CHVO ČHMÚ
Jihomoravský kraj
Brno-střed BBND ČHMÚ
Brno-Soběšice BBNE ČHMÚ
Brno-Kroftova BBNF ČHMÚ
Brno-Líšeň BBNI ČHMÚ
Brno-Úvoz (hot spot) BBNV ČHMÚ
Brno-Tuřany BBNY ČHMÚ
Kuchařovice BKUC ČHMÚ
Lovčice BLOC ČHMÚ
Mikulov-Sedlec BMIS ČHMÚ
Vyškov BVYS ČHMÚ
Znojmo BZNO ČHMÚ
Karlovarský kraj 
Cheb KCHM ČHMÚ
Karlovy Vary KKVM ČHMÚ
Přebuz KPRB ČHMÚ
Sokolov KSOM ČHMÚ
Královéhradecký kraj
Hradec Králové-Brněnská HHKB ČHMÚ
Hr.Král.-observatoř HHKO ČHMÚ
Hradec Králové – tř. SNP HHKT ČHMÚ
Jičín HJIC ČHMÚ
Krkonoše-Rýchory HKRY ČHMÚ
Rychnov n. Kněžnou HRNK ČHMÚ
Šerlich HSER ČHMÚ
Trutnov-Mládežnická HTRM ČHMÚ
Velichovky HVEL ČHMÚ
Vrchlabí HVRC ČHMÚ
Liberecký kraj
Česká Lípa LCLM ČHMÚ
Frýdlant-Údolí LFRU ČHMÚ
Horní Police LHPO ČHMÚ
Jizerka LJIZ ČHMÚ
Jablonec-město LJNM ČHMÚ
Liberec-město LLIM ČHMÚ
Radimovice LRAD ČHMÚ
Souš LSOU ČHMÚ
Moravskoslezský kraj
Bílý Kříž TBKR ČHMÚ
Bohumín TBOM ČHMÚ,MSK
Čeladná TCEL ČHMÚ
Červená TCER ČHMÚ
Český Těšín TCTN ČHMÚ
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Frýdek-Místek TFMI ČHMÚ
Havířov THAR ČHMÚ
Karviná TKAR ČHMÚ
Návsí u Jablunkova TNUJ ČHMÚ
Ostrava-Českobratrská (hot spot) TOCB ČHMÚ
Ostrava-Fifejdy TOFF ČHMÚ
Ostrava-Poruba/ČHMÚ TOPO ČHMÚ
Ostrava-Přívoz TOPR ČHMÚ
Orlová TORV ČHMÚ
Opava-Kateřinky TOVK ČHMÚ
Ostrava-Zábřeh TOZR ČHMÚ
Studénka TSTD ČHMÚ
Třinec-Kosmos TTRO ČHMÚ
Věřňovice TVER ČHMÚ,MSK
Olomoucký kraj  
Bělotín MBEL ČHMÚ
Dolní Studénky MDST ČHMÚ
Jeseník MJES ČHMÚ
Olomouc-Hejčín MOLJ ČHMÚ
Přerov MPRR ČHMÚ
Prostějov MPST ČHMÚ
Pardubický kraj 
Moravská Třebová EMTR ČHMÚ
Pardubice-Rosice EPAO SMPce, ČHMÚ
Pardubice Dukla EPAU ČHMÚ
Sezemice ESEZ ČHMÚ
Svratouch ESVR ČHMÚ
Ústí n.Orl. EUOR ČHMÚ
Plzeňský kraj
Kamenný Újezd PKUJ ČHMÚ
Plzeň-Doubravka PPLV ČHMÚ
Plzeň-Slovany PPLX ČHMÚ
Přimda PPRM ČHMÚ
Staňkov PSTA ČHMÚ
Středočeský kraj
Beroun SBER ČHMÚ
Brandýs n. Labem SBRL ČHMÚ
Kladno-střed města SKLM ČHMÚ
Kladno-Švermov SKLS ČHMÚ
Kutná Hora SKUH ČHMÚ
Mladá Boleslav SMBO ČHMÚ
Ondřejov SONR ČHMÚ
Příbram SPRI ČHMÚ
Rožďalovice SROZ ČHMÚ
Sedlčany SSDL ČHMÚ
Ústecký kraj
Děčín UDCM ČHMÚ
Doksany UDOK ČHMÚ
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Chomutov UCHM ČHMÚ
Krupka UKRU ČHMÚ
Lom ULOM ČHMÚ
Litoměřice ULTT ČHMÚ
Měděnec UMED ČHMÚ
Most UMOM ČHMÚ
Rudolice v Horách URVH ČHMÚ
Strojetice USJT ČHMÚ
Sněžník USNZ ČHMÚ
Teplice UTPM ČHMÚ
Tušimice UTUS ČHMÚ
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) UULD ČHMÚ
Ústí n.L.-Kočkov UULK ČHMÚ
Ústí n.L.-město UULM ČHMÚ
Valdek UVAL ČHMÚ
Vysočina
Dukovany JDUK ČHMÚ
Jihlava JJIH ČHMÚ
Kostelní Myslová JKMY ČHMÚ
Košetice JKOS ČHMÚ
Křižanov JKRI ČHMÚ
Třebíč JTRE ČHMÚ
Velké Meziříčí JVME ČHMÚ
Zlínský kraj
Štítná n.Vláří ZSNV ČHMÚ
Uherské Hradiště ZUHR ČHMÚ
Vsetín – hvězdárna ZVSH ČHMÚ
Zlín ZZLN ČHMÚ

Tabulka č. 2: Měřicí lokality v Informačním systému kvality ovzduší registrované k 1.1.2013

NÁZEV KÓD LOKALITY VLASTNÍK / PROVOZOVATEL
Hlavní město Praha
Pha6-Alžírská AALZ ZÚ Ústí nad Labem
Pha10-Jasmínová AJAS ZÚ Ústí nad Labem
Pha5-Řeporyje ARER ZÚ Ústí nad Labem
Pha10-Šrobárova ASRO SZÚ
Pha5-Svornosti ASVO ZÚ Ústí nad Labem
Pha4-Braník ABRA ČHMÚ
Pha8-Karlín AKAL ČHMÚ
Pha8-Kobylisy AKOB ČHMÚ
Pha2-Legerova (hot spot) ALEG ČHMÚ
Pha4-Libuš ALIB ČHMÚ
Pha5-Mlynářka AMLY ČHMÚ
Pha10-Průmyslová APRU ČHMÚ
Pha1-nám. Republiky AREP ČHMÚ
Pha2-Riegrovy sady ARIE ČHMÚ
Pha5-Smíchov ASMI ČHMÚ
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Pha5-Stodůlky ASTO ČHMÚ
Pha6-Suchdol ASUC ČHMÚ
Pha6-Veleslavín AVEL ČHMÚ
Pha10-Vršovice AVRS ČHMÚ
Pha9-Vysočany AVYN ČHMÚ
Jihočeský kraj
Čes. Budějovice-Třešň. CCBT ZÚ Ústí nad Labem
Prachatice CPRA ZÚ Ústí nad Labem
Č.Budějovice-Antala Staška CCBA ČHMÚ
České Budějovice CCBD ČHMÚ
Churáňov CCHU ČHMÚ
Kocelovice CKOC ČHMÚ
Lužnice CLUZ ČHMÚ
Tábor CTAB ČHMÚ
Vodňany CVOD ČHMÚ
Hojná Voda CHVO ČHMÚ
Jihomoravský kraj
Brno-Arboretum BBMA SMBrno
Brno-Lány BBML SMBrno
Brno-Svatoplukova BBMS SMBrno
Brno-Výstaviště BBMV SMBrno
Brno-Zvonařka BBMZ SMBrno
Brno-Masná BBNA ZÚ Ostrava
Brno-Dobrovského BBOD ZÚ Ostrava
Hodonín BHOD ZÚ Ostrava
Brno-střed BBND ČHMÚ
Brno-Soběšice BBNE ČHMÚ
Brno-Kroftova BBNF ČHMÚ
Brno-Líšeň BBNI ČHMÚ
Brno-Úvoz (hot spot) BBNV ČHMÚ
Brno-Tuřany BBNY ČHMÚ
Kuchařovice BKUC ČHMÚ
Lovčice BLOC ČHMÚ
Mikulov-Sedlec BMIS ČHMÚ
Vyškov BVYS ČHMÚ
Znojmo BZNO ČHMÚ
Karlovarský kraj
Fr.Lázně-Chebská KFLC ZÚ Ústí nad Labem
Cheb-ESKA KCHE HEL Cheb
Mar.Lázně-Krás.Domov KMLK ZÚ Ústí nad Labem
Vítkov KVIT ČEZ
Cheb KCHM ČHMÚ
Karlovy Vary KKVM ČHMÚ
Přebuz KPRB ČHMÚ
Sokolov KSOM ČHMÚ
Královéhradecký kraj
Hr.Král.-Sukovy sady HHKS ZÚ Ústí nad Labem
Hradec Králové-Brněnská HHKB ČHMÚ
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Hr.Král.-observatoř HHKO ČHMÚ
Hradec Králové – tř. SNP HHKT ČHMÚ
Jičín HJIC ČHMÚ
Krkonoše-Rýchory HKRY ČHMÚ
Rychnov n. Kněžnou HRNK ČHMÚ
Šerlich HSER ČHMÚ
Trutnov-Mládežnická HTRM ČHMÚ
Velichovky HVEL ČHMÚ
Vrchlabí HVRC ČHMÚ
Liberecký kraj
Liberec-Vratislavice LLIV ZÚ Ústí nad Labem
Tanvald LTAN ZÚ Ústí nad Labem
Česká Lípa LCLM ČHMÚ
Frýdlant-Údolí LFRU ČHMÚ
Horní Police LHPO ČHMÚ
Jizerka LJIZ ČHMÚ
Jablonec-město LJNM ČHMÚ
Liberec-město LLIM ČHMÚ
Radimovice LRAD ČHMÚ
Souš LSOU ČHMÚ
Moravskoslezský kraj
Karviná-ZÚ TKAO ZÚ Ostrava
Ostrava-Mariánské Hory TOMH ZÚ Ostrava, SMOva
Ostrava-Radvanice ZÚ TORE ZÚ Ostrava, SMOva
Petrovice u Karviné TPEK ČEZ
Šunychl TSUN ČEZ
Třinec-Kanada TTRK MÚTř
Bílý Kříž TBKR ČHMÚ
Bohumín TBOM ČHMÚ,MSK
Čeladná TCEL ČHMÚ
Červená TCER ČHMÚ
Český Těšín TCTN ČHMÚ
Frýdek-Místek TFMI ČHMÚ
Havířov THAR ČHMÚ
Karviná TKAR ČHMÚ
Návsí u Jablunkova TNUJ ČHMÚ
Ostrava-Českobratrská (hot spot) TOCB ČHMÚ
Ostrava-Fifejdy TOFF ČHMÚ
Ostrava-Poruba/ČHMÚ TOPO ČHMÚ
Ostrava-Přívoz TOPR ČHMÚ
Orlová TORV ČHMÚ
Opava-Kateřinky TOVK ČHMÚ
Ostrava-Zábřeh TOZR ČHMÚ
Studénka TSTD ČHMÚ
Třinec-Kosmos TTRO ČHMÚ
Věřňovice TVER ČHMÚ,MSK
Olomoucký kraj
Olomouc-Šmeralova MOLS ZÚ Ostrava
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Šumperk MÚ MSMU MŠUM
Bělotín MBEL ČHMÚ
Dolní Studénky MDST ČHMÚ
Jeseník MJES ČHMÚ
Olomouc-Hejčín MOLJ ČHMÚ
Přerov MPRR ČHMÚ
Prostějov MPST ČHMÚ
Pardubický kraj
Hošťalovice EHST ČEZ
Svitavy ESTV ZÚ Ústí nad Labem
Ústí n.Orl.-Podměstí EUOP ZÚ Ústí nad Labem
Moravská Třebová EMTR ČHMÚ
Pardubice-Rosice EPAO SMPce,ČHMÚ
Pardubice Dukla EPAU ČHMÚ
Sezemice ESEZ ČHMÚ
Svratouch ESVR ČHMÚ
Ústí n.Orl. EUOR ČHMÚ
Plzeňský kraj
Klatovy soud PKLS ZÚ Ústí nad Labem
Plzeň-Slovany PPLA MPl
Plzeň-Bory PPLB MPl
Plzeň-střed PPLE MPl
Plzeň-Lochotín PPLL MPl
Plzeň-Roudná PPLR ZÚ Ústí nad Labem
Plzeň-Skvrňany PPLS MPl
Kamenný Újezd PKUJ ČHMÚ
Plzeň-Doubravka PPLV ČHMÚ
Plzeň-Slovany PPLX ČHMÚ
Přimda PPRM ČHMÚ
Staňkov PSTA ČHMÚ
Středočeský kraj
Buštěhrad SBUS ZÚ Ústí nad Labem
Kladno-Vrapice SKLC ZÚ Ústí nad Labem
Kladno-Rozdělov SKLR ZÚ Ústí nad Labem
Kolín SAZ SKOA ZÚ Ústí nad Labem
Příbram I. – nemocnice SPRO ZÚ Ústí nad Labem
Stehelčeves SSTE ZÚ Ústí nad Labem
Tobolka-Čertovy schody STCS VČs
Veltrusy SVEL ČESRAF
Beroun SBER ČHMÚ
Brandýs n. Labem SBRL ČHMÚ
Kladno-střed města SKLM ČHMÚ
Kladno-Švermov SKLS ČHMÚ
Kutná Hora SKUH ČHMÚ
Mladá Boleslav SMBO ČHMÚ
Ondřejov SONR ČHMÚ
Příbram SPRI ČHMÚ
Rožďalovice SROZ ČHMÚ
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Sedlčany SSDL ČHMÚ
Ústecký kraj
Blažim UBLZ ČEZ
Droužkovice UDRO ČEZ
Horní Halže UHOH ČEZ
Havraň UHVR ČEZ
Kostomlaty pod Mileš. UKOS ČEZ
Komáří Vížka UKVZ ČEZ
Litvínov ULIV ZÚ Ústí nad Labem
Libkovice pod Řípem ULPR ČEZ
Milá UMLA ČEZ
Most-ZÚ UMSO ZÚ Ústí nad Labem
Nová Víska u Domašína UNVD ČEZ
Ústí n.L.-ZÚ – Pasteurova UUKP ZÚ Ústí nad Labem
Výsluní UVSL ČEZ
Žatec UZAZ SŠZE Žatec
Děčín UDCM ČHMÚ
Doksany UDOK ČHMÚ
Chomutov UCHM ČHMÚ
Krupka UKRU ČHMÚ
Lom ULOM ČHMÚ
Litoměřice ULTT ČHMÚ
Měděnec UMED ČHMÚ
Most UMOM ČHMÚ
Rudolice v Horách URVH ČHMÚ
Strojetice USJT ČHMÚ
Sněžník USNZ ČHMÚ
Teplice UTPM ČHMÚ
Tušimice UTUS ČHMÚ
Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) UULD ČHMÚ
Ústí n.L.-Kočkov UULK ČHMÚ
Ústí n.L.-město UULM ČHMÚ
Valdek UVAL ČHMÚ
Vysočina
Havl.Brod-Smetan.nám. JHBS ZÚ Ostrava
Jihlava-Znojemská JJIZ ZÚ Ostrava
Ždár nad Sázavou JZNZ ZÚ Ostrava
Dukovany JDUK ČHMÚ
Jihlava JJIH ČHMÚ
Kostelní Myslová JKMY ČHMÚ
Košetice JKOS ČHMÚ
Křižanov JKRI ČHMÚ
Třebíč JTRE ČHMÚ
Velké Meziříčí JVME ČHMÚ
Zlínský kraj
Valašské Meziříčí – Masarykova ZVME MVM
Zlín-Svit ZZLT MZLl
Štítná n.Vláří ZSNV ČHMÚ

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



37

Uherské Hradiště ZUHR ČHMÚ
Vsetín – hvězdárna ZVSH ČHMÚ
Zlín ZZLN ČHMÚ

Použité zkratky:

ČESRAF  Česká rafi nérská, a.s.
ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav
HEL Cheb  Hygienické a ekologické laboratoře Cheb
MPl   Město Plzeň
MSK   Moravskoslezský kraj
MÚTř   Městský úřad Třinec
MVM   Město Valašské Meziříčí
MZLI   Město Zlín
SMBrno  Statutární město Brno
SMOva   Statutární město Ostrava
SMPce   Statutární město Pardubice 
SŠZE Žatec  Střední škola zemědělská a ekologická Žatec
SZÚ   Státní zdravotní ústav
VČs   Vápenka Čertovy schody, a.s.
ZÚ   Zdravotní ústav
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METODICKÝ POKYN

ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

„k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpo-
čtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise 

z těchto stacionárních zdrojů“ 

Tento metodický pokyn obsahuje informace o zařazování chovů hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k zá-
konu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) na základě celkového ročního 
množství emisí amoniaku odpovídajícího celkové projektované kapacitě. Metodický pokyn dále obsahuje pod-
le bodu 7.1. přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o pro-
vedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, seznam technologií snižujících emise znečiš-
ťujících látek z chovů hospodářských zvířat, včetně popisu způsobu jejich zohlednění při vykazování emisí.

Metodický pokyn je určen zejména krajským úřadům, České inspekci životního prostředí a jako doporučení 
také provozovatelům chovů hospodářských zvířat.

1. Výpočet emisí amoniaku za účelem zařazení stacionárního zdroje 

Postup pro zařazování chovů hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k zákonu a k aplikaci pravidel pro sčí-
tání projektovaných kapacit podle § 4 odst. 7 a odst. 8 písm. d) zákona je podrobně uveden v samostatném 
metodickém pokynu k zařazování ke sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů 
a projektovaných kapacit jiných stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší. 

Při výpočtu celkových ročních emisí amoniaku pro účely zařazení stacionárního zdroje dle přílohy č. 2 k zá-
konu o ochraně ovzduší se ve všech případech použijí údaje o projektovaných kapacitách jednotlivých stájí 
a celkové emisní faktory, které jsou tvořeny součtem dílčích emisních faktorů pro stájové prostory, pro sklady 
exkrementů (hnůj, podestýlka, kejda, trus apod.) a pro aplikaci exkrementů. Aplikací exkrementů se rozumí 
jejich zapravení do půdy. Dílčí emisní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 1. přílohy č. 1 k tomuto metodickému 
pokynu. Provozovatel chovů hospodářských zvířat musí vždy při výpočtu emisí amoniaku, za účelem zařazení 
zdroje, započítávat dílčí emisní faktory pro sklady exkrementů a dílčí emisní faktory pro zapravení exkre-
mentů do půdy i v případě, kdy exkrementy hospodářských zvířat předává pro uskladnění nebo aplikaci další 
oprávněné osobě, přičemž se nezohledňují účinky využívaných snižujících technologií. Seznam technologií 
ke snížení emisí amoniaku a jejich účinnost je uvedená v příloze č. 2 k tomuto metodickému pokynu.

Pro účely zařazení chovů hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší se musí vždy 
vycházet z ročních projektovaných kapacit, nikoliv z kapacit odpovídajících např. průměrnému ročnímu ob-
sazení stájí nebo momentálnímu stavu (tzv. redukované kapacity). Nejsou–li k dispozici údaje o projektované 
kapacitě, pak se tato hodnota vypočítá na základě údajů uvedených ve vyhlášce Ministerstva zemědělství 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely stanovení celkové roční emise amoniaku z jednotlivých chovů hospodářských zvířat umístěných 
v rámci jedné provozovny se v souladu s § 4 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ovzduší emise amoniaku z jed-
notlivých chovů (vypočtených z projektované kapacity) sčítají vždy. Bude-li hodnota vypočtených celkových 
ročních emisí amoniaku větší než 5 t, jedná se o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochra-
ně ovzduší. Provozovatel takového stacionárního zdroje má povinnost jej provozovat na základě a v souladu 
s povolením provozu (jehož součástí je i provozní řád) a plnit relevantní povinnosti uvedené v § 17 zákona 
o ochraně ovzduší.

Příklad č.1 – Zařazení zemědělského zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Provozovatel na farmě v Horní Lhotě má ve dvou rekonstruovaných stájích K174 s kejdovým hospodářstvím 
ustájeny dojnice, v jedné stáji označené OMD býčky a jalovice, ve dvou stájích označených „Výkrm I“ a „Vý-
krm II“ chová výkrmová prasata a v jedné stáji označené jako „jalovárna, porodna“ jsou v oddělených sekcích 
ustájeny prasnice březí, prasnice zapuštěné a selata. V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny projektované ka-
pacity jednotlivých stájí a výpočet nejvyšší potenciální produkce emisí amoniaku, které by z daného chovu při 
plné (100%) obsazenosti stájí (nebo-li při projektované kapacitě) a bez využití snižujících technologií mohly 
unikat. 
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Tab. č. 1 Výpočet produkce emisí amoniaku pro účely zařazení stacionárního zdroje

 

Středisko Označení stáje Kategorie ustá-
jených zvířat

Projektovaná 
kapacita (ks)

Celk. emisní faktor dle 
tab. 1 přílohy 1 meto-
dického pokynu (kg 
NH3.ks-1.rok-1)

Potenciální 
produkce 
emise NH3

(kg)

Celkem emisí za 
středisko (kg)

Horní 
Lhota

K174 dojnice 286
10,0+2,5+12,0=24,5

7007

OMD jalovice, 
býčci

198 6,0+1,7+6,0=13,7 2713

Výkrm I výkrmová 
prasata

200 3,2+2,0+3,1=8,3 1660

Výkrm II výkrmová 
prasata

400 3,2+2,0+3,1=8,3 3320

Porodna, 
jalovárna

prasnice březí 35 7,6+4,1+8,0=19,7 690

Porodna, 
jalovárna

prasnice 50 4,3+2,8+4,8=11,9 595

Porodna, 
jalovárna

selata 120 2,0+2,0+2,5=6,5 780 16765

Z výpočtu je patrné, že celková roční emise amoniaku přesahuje 5 t, z čehož plyne, že se jedná o stacionární 
zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší s povinností zpracovat a plnit provozní řád, který je 
součástí povolení provozu. Jak je uvedeno výše, při výpočtu emisí amoniaku, pro účely zařazení podle přílohy 
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, se neuplatňují žádné snižující technologie. 

K případné změně v zařazení stacionárních zdrojů ve vztahu k příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší by 
mohlo dojít pouze v důsledku ukončení provozu některé z výše uvedených stájí, tedy trvalým snížením pro-
jektované kapacity stájí. 

2. Výpočet emisí amoniaku za účelem zjištění skutečných ročních emisí

Chovy hospodářských zvířat nemají podle zákona o ochraně ovzduší (viz § 17 odst. 4) povinnost zjišťovat 
emise znečišťujících látek, ani vést provozní evidenci a zpracovávat a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci. 
Výpočet skutečných ročních emisí amoniaku se však u chovů hospodářských zvířat provádí pro hlášení do 
Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování 
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o 
změně některých zákonů, v platném znění (ohlašovací práh pro amoniak 10 000 kg/rok), a popřípadě pro uve-
dení skutečných emisí amoniaku při podávání žádostí o poskytnutí podpory z vyhlášených dotačních progra-
mů, jako je např. Operační program Životní prostředí (OPŽP). 

Při výpočtu skutečných ročních emisí amoniaku (pro účely ohlašování do IRZ a pro účely poskytnuti pod-
pory OPŽP) se rovněž použijí již zmíněné dílčí emisní faktory pro stájové prostory, pro sklady exkrementů 
a pro aplikaci exkrementů, které se ovšem redukují o příslušné procentuální snížení při použití snižující tech-
nologie uvedené v tabulkách přílohy č. 2 k tomuto metodickému pokynu, nebo snižující technologie ověřené 
Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. V tomto případě se na rozdíl od postupu podle bodu 1 počítá 
s roční průměrnou obsazeností stájí, tj. se skutečným průměrným počtem zvířat, která byla během celého roku 
v daných stájích chována. 

Pokud provozovatel chovu hospodářských zvířat předává statková hnojiva třetí osobě pro jejich aplikaci na 
zemědělskou půdu, započítávají se do celkové produkce amoniaku i tyto emise. Tato povinnost tedy nepřechá-
zí na příjemce statkových hnojiv. 

Provozovatel chovu hospodářských zvířat, který statková hnojiva předává pro jejich aplikaci na zeměděl-
ské pozemky další osobě (např. na základě smlouvy) a může prokazatelně doložit způsob jejich aplikace, je 
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oprávněn započítat snížení emisí ve skutečné výši dle použité technologie dle emisního faktoru „zapravení do 
půdy“ dle tabulky č. 2 přílohy č. 2 k tomuto metodickému pokynu. Pokud prokazatelně nemůže způsob jejich 
aplikace doložit, je oprávněn započítat snížení emisí ve výši 40 % z tohoto dílčího emisního faktoru. 

Příklad č. 2 – Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku při plné obsazenosti stájí

V příkladu č. 1 uvedený provozovatel ve svém zařízení plně (100%) využívá veškeré projektované kapacity 
stájí viz tabulka č. 1. V chovech prasat a prasnic je instalován systém ustájení na plné roštové podlaze s vaku-
ovým odklizem kejdy do otevřených betonových jímek, na kterých nechá vytvořit přírodní krustu. Ve stájích 
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chovu dojnic jsou instalovány shrnovací lopaty s pravidelným odklizem kejdy do betonových jímek, na kte-
rých rovněž nechá vytvořit přírodní krustu. V odchovně mladého dobytka se využívá ustájení na hluboké pode-
stýlce s pravidelným odklizem chlévské mrvy. Provozovatel vyprodukovaná statková hnojiva aplikuje v rámci 
rozvozového plánu na své pozemky, tzn. statková hnojiva nepředává další oprávněné osobě. Pro aplikaci kejdy 
využívá technologii jejího rozstřiku s následným zaoráním do 24 hodin. 

Výše uvedená roční hodnota emisí amoniaku 10,426 t je vypočítaná při využití snižujících technologií a při 
plném, stoprocentním využití projektovaných kapacit stájí. 

Pokud provozovatel chovu hospodářských zvířat statková hnojiva předává na základě smlouvy pro jejich 
aplikaci na zemědělské pozemky další oprávněné osobě a neprokáže způsob jejich aplikace, je oprávněn zapo-
čítat snížení emisí pouze ve výši 40 % z dílčího emisního faktoru pro „zapravení do půdy“ dle přílohy č. 2 to-
hoto metodického pokynu. V případě snížení emisního faktoru pro aplikaci na pozemky o 40 % by hodnota 
emisí za celou provozovnu činila 11,589 t/rok. 

Příklad č.3 – Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku, při průměrné roční obsazenosti stáje 

V následujícím příkladu je uveden výpočet emisí amoniaku, přičemž projektovaná kapacita nebyla během 
roku plně využita. Hala „Výkrm II“ o projektované kapacitě 400 ks výkrmových prasat byla po celý rok uza-
vřena. Hala „jalovárna a porodna“ byla provozována na 50 % projektované kapacity, tzn. 60 ks selat, 17 ks 
březích prasnic a 25 ks prasnic. Stáje chovu dojnic i odchovna mladého dobytka (OMD) byly využity pouze 
na 70 % projektované kapacity ustájení. 
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Tab. 3 Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku při redukovaném využití projektovaných ka-
pacit stájí
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Výše uvedené roční hodnoty emisí amoniaku jsou vypočítány při redukovaném počtu chovaných kusů hos-
podářských zvířat, s využitím snižujících technologií a představují hodnotu 5,996 t. 

Příklad č.4 – Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku, při pastevním chovu skotu

Provozovatel chovu skotu chová 120 ks krav, bez tržní produkce mléka, devět měsíců v roce volně na past-
vě. Během zimy jsou zvířata ustájena ve stáji na hluboké podestýlce. Při výpočtu emisí amoniaku je nutné vy-
počíst poměr emisí vzniklých během ustájení zvířat a s tím souvisejícím skladováním podestýlky, její aplikací 
na pozemky a emisí vzniklých při pastevním způsobu chovu. Roční dílčí emisní faktory, resp. celkový emisní 
faktor, se vydělí 12, čímž se získají emisní faktory odpovídající měsíční produkci emisí amoniaku. Tyto emisní 
faktory se následně vynásobí počtem měsíců, ve kterých jsou zvířata chována ve stáji / na pastvě. 
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Tab. 4 Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku při pastevním způsobu chovu skotu

Podobný přístup lze zvolit i v případě, kdy jsou např. dojnice přes den chovány volně na pastvě a do stájí se 
vrací pouze na noc nebo se shromažďují v prostorách dojírny apod. 

Poznámka: Tento příklad nelze využít při výpočtu emisí amoniaku pro účely ohlašování do IRZ, neboť 
pastva nenaplňuje defi niční znaky provozovny vyplývající z legislativních předpisů pro oblast IRZ. Pro 
účely ohlašování do IRZ se emise z pastvy nezapočítávají do celkových ročních emisí amoniaku z chovu 
skotu. 
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Příklad č.5 – Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku, při roční průměrné obsazenosti stáje 
a kombinaci několika snižujících technologií ve stájovém prostředí

Provozovatel uvedený v příkladu č. 2 začal ve stájových prostorách chovu prasat, selat a prasnic používat 
vybraný biotechnologický přípravek. Ve stájových prostorách tak vznikla kombinace vlivů snižujících tech-
nologií, tzn. snižující technologie založená na systému ustájení prasat, selat a prasnic a snižující technologie 
založená na krmných opatřeních. Vzhledem k tomu, že nelze přesně prokázat poměr snižujících účinků obou 
technologií, započítá provozovatel chovu pro účely vykazování emisí amoniaku pouze jednu snižující techno-
logii pro stájové prostory, tu s vyšším snižujícím účinkem. U uvedeného příkladu se bude jednat o biotechno-
logické přípravky. Ostatní snižující technologie použité ve stáji provozovatel již započítávat nebude. Stejný 
postup bude zvolen i v případě využití biotechnologických přípravků např. v kejdových jímkách a skládkách 
exkrementů. 

Tab. 5 Výpočet skutečných celkových ročních emisí amoniaku při kombinaci snižujících technologií ve stá-
jovém prostředí
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Aplikací vybraného biotechnologického přípravku ve stájovém prostředí se roční emise amoniaku snížily 
z hodnoty 10,426 t (viz příklad č. 2) na hodnotu 9,837 t. 

 Ing. Jan Kužel, v.r.
 ředitel odboru ochrany ovzduší

Metodický pokyn byl zpracován ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. v rámci řešení 
výzkumného záměru VÚZT MZE0002703102 „Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrva-
lé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifi ckých podmínkách českého zemědělství“

Příloha č. 1 
Dílčí emisní faktory pro emise amoniaku z chovů hospodářských zvířat 
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Příloha č. 2 
Seznam snižujících technologií pro výpočet skutečných emisí amoniaku

1. Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku z uskladnění exkrementů

Snižující účinky na emise amoniaku pomocí technologie anaerobního rozkladu biologicky rozložitelných 
materiálů (kejda, chlévská mrva, podestýlka apod.) v bioplynových stanicích nebyly doposud prokázány. Z to-
hoto důvodu není tato technologie uznávána jako technologie pro snížení emisí amoniaku. K digestátu vznik-
lému jako produkt anaerobní digesce v bioplynových stanicích se bude pro účely výpočtu emisí amoniaku při-
stupovat jako ke kejdě prasat nebo skotu. To znamená, že budou použity příslušné emisní faktory a příslušné 
snižující technologie používané při skladování a zapravování kejdy. 

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



49

2. Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku aplikaci exkrementů

3. Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku ve stájích chovu skotu
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4. Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku ve stájích chovu prasat
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5. Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení pro drůbež
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1. Seznam biotechnologických přípravků
Jedná se o seznam biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se apli-
kují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévské mrvy nebo 
kejdy.

Obchodní název Oblast použití Snížení 
emisí NH3 
o 

Druh zvířat Dodavatel

ACIDENE Přípravek do krmiva pro prasata 30% Prasata Sevaron, s.r.o.

AdiCox AP přírodní stimulátor užitkovosti 22% Drůbež BIOFERM CZ, 
s. r.o.

AEN Přípravek do krmiva pro drůbež 47% Drůbež Bernhard Feix, 
s.r.o.

AEN-SP Přípravek do krmiva pro drůbež 50% Drůbež Bernhard Feix, 
s.r.o.

Amalgerol Classic Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Prasata AMALGEROL 
CZ, s.r.o.,

Amalgerol Classic Přípravek pro ošetření kejdy a chlév-
ského hnoje, v chovech drůbeže, 
prasat a skotu

40% Drůbež, prasa-
ta, skot

AMALGEROL 
CZ, s.r.o.,

Amalgerol Classic Přípravek do napájecí vody a krmiva 
pro drůbež 

49% Drůbež AMALGEROL 
CZ, s.r.o.,

Amalgerol Stall Max FL Přípravek pro ošetření hluboké 
podestýlky prasat

22% Prasata AMALGEROL 
CZ, s.r.o.,

Amalgerol Stall Max FL Přípravek pro ošetření drůbeží 
podestýlky

42% Drůbež AMALGEROL 
CZ, s.r.o.,

AMMO GO PLUS CON-
CENTRATE 

Přípravek do krmiva pro prasata 31% Prasata Provit s.r.o.

APD 900 2X Přípravek pro ošetření kejdy a chlév-
ského hnoje, v chovech prasat

38% Prasata BAKTOMA spol. 
s r.o.

APD 900 4X Přípravek pro ošetření kejdy v cho-
vech skotu

53% Skot BAKTOMA spol. 
s r.o.

AROMEX – Solid Plus 
nebo nebo FRESTA F Plus 

Přípravek do krmiva pro prasata 48% Prasata Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,

Avizyme XPF (premix 
Danisco xylanase a Phyzy-
me XP)

Přípravek do krmiva pro drůbež 28% Drůbež NOACK ČR, s.r.o

Biacid Přípravek do krmiva pro drůbež 38% Drůbež Provimi CZ, s.r.o.

Bio-Algeen Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, pra-
sata

BioALGEEN, Ing. 
V. Gjurov,

BioAktiv Přípravek do krmiva pro prasata 27% Prasata BioAktiv CZ s.r.o.

Bio-Algeen G40 Přípravek na ošetření kejdy a chlév-
ského hnoje v chovech prasat

45% Prasata BioALGEEN, Ing. 
V. Gjurov,

Biopolym Přípravek do napájecí vody a krmiva 40% Drůbež, pra-
sata

BioALGEEN, Ing. 
V. Gjurov,

Biostrong 510 Přípravek do krmiva pro drůbež 48% Drůbež Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,

Carbovet M Přípravek do krmiva pro prasata 29% Prasata Provit s.r.o.

Danisco xylanase + Phyzy-
me + Progut

Přípravek do krmiva pro drůbež 56% Drůbež NOACK ČR, s.r.o

De-Odorase Přípravek do krmiva pro drůbež 
a prasata

48% Drůbež, pra-
sata

Alltechnology 
C.Z. s. r. o.

Enviro – Plus Přípravek do krmiva pro drůbež 
a prasata

40% Drůběž a pra-
sata

Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,

Enviva EO Přípravek do krmiva pro drůbež 24% Drůbež NOACK ČR, s.r.o
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FIX-A-TOX Přípravek do krmiva pro vysoce 
březí a kojící prasnice 

23% Prasnice AN Brno, spol. 
s r.o.

FRESTA F Conc. Přípravek do krmiva pro selata 27% Selata Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,

GALLIACID-S Přípravek do krmiva pro drůbež 26% Drůbež IFRAMIX, s.r.o.

GTS SPORZYM Přípravek pro ošetření podestýlky 
v chovech drůbeže

22% Drůbež BAKTOMA spol. 
s r.o.

HOMOGEN Přípravek pro ošetření kejdy v cho-
vech prasat

20% Prasata SCHAUMANN 
ČR s.r.o

KEMZYME Přípravek do krmiva pro drůbež 50% Drůbež Kemin Central 
Europe s.r.o.

LIQUID Odstraňuje zápach na skládkách 
hnoje, kejdy, odpadních vod

20% Drůbež, prasa-
ta, skot

SUBIO EKO 
s.r.o.,

MEX-Yucca DRY Přípravek do krmiva pro prasata 31% Prasata KONFIRM, spol. 
s r.o.

MEX-Yucca DRY Přípravek do krmiva pro drůbež 38% Drůbež KONFIRM, spol. 
s r.o.

NATUPHOS Přípravek do krmiva pro prasata 29% Prasata BASF spol. s r.o.

NATUPHOS Přípravek do krmiva pro drůbež 21% Drůbež BASF spol. s r.o.

NSOAB 9 Přípravek do krmiva pro prasata 22% Prasata KHEIRON s.r.o.

Nutrikem P Dry Přípravek do krmiva pro drůbež 32% Drůbež Kemin Central 
Europe s.r.o.

OptiPhos Přípravek do krmiva pro prasata 24% Prasata BIOFERM CZ, 
s. r.o.

OptiPhos Přípravek do krmiva pro drůbež 21% Drůbež BIOFERM CZ, 
s. r.o.

Oxygenátor (BGS) Přípravek aplikovatelný na sklád-
kách organických odpadů (hnůj, 
kejda, podestýlka a odpadní vody)

40% Drůbež, prasa-
ta, skot

SUBIO EKO 
s.r.o.,

PHYZYME XP Přípravek do krmiva pro drůbež 21% Drůbež NOACK ČR, s.r.o

PHYZYME XP Přípravek do krmiva pro prasata 22% Prasata NOACK ČR, s.r.o

Premix enzymů Danisco 
xylanase + Phyzyme + Pro 
GIT (Calprona)

Přípravek do krmiva pro drůbež 47% Drůbež NOACK ČR, s.r.o

Premix enzymů ROVA-
BIO a NATUPHOS

Přípravek do krmiva pro drůbež 24% Drůbež BIOFERM CZ, 
s. r.o.

PURELIT Přípravek na ošetření hluboké pode-
stýlky v chovech kuřecích brojlerů

35% Drůbež SD – Humatex a.s.

RIOMAX Přípravek do krmiva pro drůbež 23% Drůbež LUDWIG s.r.o.

RUMEX SC nebo RU-
MEX

Přípravek do krmiva pro skot 38% Skot Delacon Biotech-
nik ČR s.r.o.,

SANGROVIT Přípravek do krmiva pro drůbež 23% Drůbež BIOFERM CZ, 
s. r.o.

SANGROVIT Přípravek do krmiva pro prasata 33% Prasata BIOFERM CZ, 
s. r.o.

Sannisty Přípravek pro ošetření podestýlky 
nebo podlahy stájí v chovech drůbe-
že, prasat a skotu

42% Drůbež, prasa-
ta, skot

SUBIO EKO 
s.r.o.,

SECHE-ETABLE Přípravek pro ošetření podlahy stájí 
v chovech odstavených selat

53% Selata KETRIS s.r.o

SEKOL-JALKA Přípravek pro ošetření podlahy stájí 
a kejdových jímek v chovech prasat 

32% Prasata Ventura – Venkov 
s.r.o.

SOP PIG Ošetření kejdy a hnoje v chovech 
prasat

23% Prasata ABS cz s.r.o.

Synergen Přípravek do krmiva pro prasata 39% Prasata Alltechnology 
C.Z. s. r. o.
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VERTISTIMUL Přípravek pro ošetření podestýlky 
v chovech prasat

24% Prasata Karel PECL-EKO-
VERMES

WILDOIL Přípravek do krmiva pro drůbež 25% Drůbež EKOZYM, s.r.o

XtractTM Přípravek do krmiva pro drůbež 42% Drůbež Cyprexa, a.s.

XtractTM Přípravek do krmiva pro prasata 35% Prasata Cyprexa, a.s.

Pro snížení emisí amoniaku lze využít i takové biotechnologické přípravky, které nejsou uvedeny ve výše 
uvedené tabulce, ale jsou uvedeny v seznamu ověřených biotechnologických přípravků, zveřejněného na in-
ternetových stránkách Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (www.vuzt.cz /publikace a výsledky/
snižování emisí amoniaku).
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METODICKÝ POKYN 
ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

ke stanovení roční hmotnostní bilance těkavých organických látek
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

Úvod
Tento metodický pokyn slouží zejména krajským úřadům a České inspekci životního prostředí při kontrole 
správnosti roční hmotnostní bilance těkavých organických látek, z níž vyplývá dodržování požadavků sta-
novených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a vyhláškou 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustano-
vení zákona o ochraně ovzduší (dále jen „vyhláška“), a osobám autorizovaným ke zpracování odborných 
posudků podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Dále může tento metodický pokyn sloužit jako 
doporučení pro zpracování bilance samotným provozovatelům stacionárních zdrojů používajících organická 
rozpouštědla.

I. Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek
Povinnost zpracovávat roční hmotnostní bilanci těkavých organických látek (dále jen „bilanci“) u provozova-
telů stacionárních zdrojů používajících organická rozpouštědla, uvedených pod kódy 9.1. – 9.24 v příloze č. 2 
k zákonu o ochraně ovzduší, vyplývá z povinnosti vést provozní evidenci podle ustanovení § 17 odst. 3 písm. 
c) zákona o ochraně ovzduší a z požadavků na náležitosti provozní evidence, které jsou stanoveny přílohou 
č. 10 k vyhlášce. V bodě 1.6. dané přílohy je v odstavci „Proměnné údaje“ uvedeno: „roční hmotnostní bilance 
těkavých organických látek u stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k používání organických rozpouštědel, 
s výjimkou činnosti nanášení práškových plastů uvedené v části II bodu 4.4. přílohy č. 5“. Vyjmutí činnosti 
nanášení práškových plastů z povinnosti zpracovávat bilanci vyplývá ze skutečnosti, že při této činnosti nejsou 
používána organická rozpouštědla na vstupu a k emisím těkavých organických látek dochází až v důsledku 
vypalování vrstvy naneseného práškového laku.

Cílem bilance je zpracování přesných informací týkajících se hmotnostního množství použitých organic-
kých rozpouštědel v provozovně (vstupy) a hmotnostního množství organických rozpouštědel, která opustila 
provozovnu různými způsoby (výstupy). Provozovatelé stacionárních zdrojů pomocí bilance prokazují plnění 
specifi ckých emisních limitů nebo emisních stropů. Bilance může provozovatelům sloužit i jako podklad pro 
optimalizaci provozu a pro výběr opatření ke snížení emisí těkavých organických látek.

I.1 Rozsah platnosti bilance
Bilance se vztahuje na následující činnosti (číslování činností odpovídá části II přílohy č. 5 k vyhlášce):
1. Polygrafi e 
2. Odmašťování a čištění povrchů
3. Chemické čištění 
4. Aplikace nátěrových hmot (s výjimkou podbodu 4.4.)
5. Navalování navíjených drátů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
6. Nanášení adhesivních materiálů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
7. Impregnace dřeva s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
8. Laminování dřeva a plastů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok 
9. Výroba kompozitů za použití kapalných nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu1  
 s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
10. Výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev s projektovanou spotřebou   
 organických rozpouštědel od 10 t/rok
11. Výroba obuvi s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok
12. Výroba farmaceutických směsí
13. Zpracování kaučuku, výroba pryže s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 5 t/rok
14. Extrakce a rafi nace rostlinných olejů a živočišných tuků

Bilance zahrnuje pouze ta organická rozpouštědla, která byla ve sledovaném kalendářním roce použita jako 
vstup v daném stacionárním zdroji, nebo byla z daného stacionárního zdroje emitována, či v něm recyklová-
na.

1  Roční hmotnostní bilance specifi cky pro tuto činnost je zpracována v příloze č. 2 k tomuto metodické-
mu pokynu.
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I.2 Vysvětlení základních pojmů
Organické rozpouštědlo je jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s ji-
nými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo 
která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako 
dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo 
či jako ochranný prostředek,
VOC je zkratkou anglického názvu Volatile Organic Compounds, neboli „těkavé organické látky“. VOC je 
jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20  °C 
má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití.
TOC je zkratkou anglického názvu Total Organic Carbon a znamená „celkový organický uhlík“. Označení 
TOC se používá většinou při měření emisí, které neumožňuje stanovení množství konkrétních organických 
látek, ale umožňuje stanovení celkového množství organického uhlíku v těchto látkách. 
Fugitivní emise je označení pro tu část emisí (v našem případě část emisí VOC), které unikají volně do ven-
kovní atmosféry a nejsou vypouštěny konkrétním komínem (výduchem). 

Fugitivní emise se obecně nedají měřit. Není možné uspokojivě stanovit množství vzduchu, který je unáší, ani 
jejich koncentraci. Místem úniku fugitivních emisí mohou být okna, dveře, netěsnosti a jiné průduchy, kterými 
dochází k výměně vzduchu v budově, kde je umístěna technologie. Fugitivní emise však mohou vznikat i mimo 
pracovní prostor, ze kterého mohou být vyneseny jinými médii, než vzduchem z pracovního prostředí. Je to 
například odpadní voda znečištěná organickými rozpouštědly (některá jsou volně rozpustná, jiná mohou tvořit 
emulzi). Za fugitivní emise jsou považovány také zbytkové podíly VOC (rezidua), které zůstanou v konečném 
výrobku a vytěkají až u zákazníka (s výjimkou činností, kde je konečný výrobek prodávaný v hermeticky uza-
vřených nádobách). 

I.3 Přehled jednotlivých toků těkavých organických látek pro zpracování bilance
Při zpracování bilance se používají pojmy „vstupy“ a „výstupy“. 
vstupy jsou označeny písmenem I z angl. „Input“
výstupy jsou označeny písmenem O z angl. „Output“
V ideálním případě by měla být bilance vyvážená (v rovnováze), což znamená, že součet vstupů by se měl 
rovnat součtu výstupů.

I1 + I2 = O1 + O2 + O3 + O4 + O5 + O6 + O7 + O8 + O9
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I.3.1 Vstupy bilance

Tok Defi nice podle části IV přílohy č. 5 k vyhlášce Zkrácený obsah defi nice
I1 celková hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo 

ve směsích, která byla zakoupena a využita jako vstupy do proce-
sů v časovém rámci, ve kterém je vypočítávána tato hmotnostní 
bilance

zakoupená a používaná organická 
rozpouštědla

I2 celková hmotnost organických rozpouštědel, v čisté formě nebo 
ve směsích, která byla interně regenerována a znovu (recyklova-
ně) využita jako vstupy do procesů v časovém rámci, ve kterém je 
vypočítávána tato hmotnostní bilance (recyklovaná rozpouštědla 
se započítávají pokaždé, kdy jsou využita v rámci provozu daného 
zdroje)

regenerovaná organická rozpouště-
dla, používaná ve stejném procesu
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I.3.2 Výstupy bilance

Tok Defi nice podle části IV přílohy č. 5 k vyhlášce Zkrácený obsah defi nice

O1 emise těkavých organických látek v odpadním plynu, který je 
odváděn do ovzduší komínem nebo výduchem

VOC v odpadních plynech

O2 hmotnost organických rozpouštědel obsažených v odpadní vodě; 
v některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát 
v úvahu i způsob zpracování odpadních vod

organická rozpouštědla v odpadních 
vodách

O3 hmotnost organických rozpouštědel obsažených jako nečistoty 
nebo rezidua v konečných výrobcích

organická rozpouštědla jako nečis-
tota nebo reziduum v produktu

O4 hmotnost nezachycených těkavých organických látek uvolněných 
do ovzduší vlivem větrání místností, kdy jsou tyto emise z pracov-
ního prostředí vypouštěny do ovzduší okny, dveřmi, ventilačními 
otvory apod.

fugitivní emise v ovzduší

O5 hmotnost organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu 
chemických a fyzikálních procesů, například spalováním, sorpcí 
apod., pokud tato hmotnost nebyla započtena do veličin O6, O7 a O8

eliminovaná/vázaná organická 
rozpouštědla

O6 hmotnost organických rozpouštědel obsažených ve shromážděných 
odpadech

organická rozpouštědla v odpadech

O7 hmotnost organických rozpouštědel v čisté formě nebo ve směsích 
prodaných nebo určených k prodeji jako komerční výrobek

organická rozpouštědla v komerč-
ních produktech

O8 hmotnost organických rozpouštědel, která byla interně regenerová-
na ze směsí k opětovnému využití v rámci provozu daného zdroje, 
a která nebyla v časovém rámci, pro který je zpracovávána tato 
bilance, opětovně využita jako vstup I2

organická rozpouštědla regenerova-
ná, uložená pro další období

O9 hmotnost organických rozpouštědel uvolněných do životního pro-
středí jiným způsobem

úkapy, rozlití, havárie

I.4 Specifi kace jednotlivých toků těkavých organických látek
I.4.1 Vstup I1
Všechna organická rozpouštědla použitá v daném časovém období jako vstup do procesu. Mohou to být buď 
čistá organická rozpouštědla (směsi různých organických rozpouštědel jsou ředidla), nebo přípravky s obsa-
hem organických rozpouštědel (organická rozpouštědla obsažená ve směsích, jako jsou různé nátěrové hmoty, 
laky, tmely, tužidla, tiskařské barvy, lepidla, odmašťovadla a další). Množství uváděná v objemových jed-
notkách by měla být převedena pomocí hustoty na hmotnost v kg (viz vzorec v kapitole 1.6.1.).

Do bilance se započítává jen ten podíl nakoupených organických rozpouštědel, který byl v daném období 
skutečně v procesu použit. Organická rozpouštědla, která byla zakoupena, uskladněna a využita v dalším ob-
dobí se do dané bilance nezapočítávají. Podobně jsou do bilance započítána organická rozpouštědla nakoupená 
před sledovaným obdobím a použitá v daném kalendářním roce. Je tedy zřejmé, že nestačí vyhodnotit spotřebu 
podle fakturace v běžném roce, ale je zapotřebí zahrnout i pohyb skladových zásob.

V případě čištění povrchů v uzavřených zařízeních a zařízeních pro suché čištění, je do bilance zahrnuta 
jen ta část organických rozpouštědel, která byla během daného kalendářního roku přidána k již existujícímu 
množství organického rozpouštědla v zásobníku. Do bilance se nezapočítává organické rozpouštědlo, které 
vytváří primární zásobu (rozpouštědlo uskladněné v zásobnících).

I.4.2 Vstup I2
Jedná se o hmotnostní množství organického rozpouštědla, nebo jeho hmotnostní množství v přípravcích, 
které je regenerováno a znovu použito jako vstup do procesu. Regenerované organické rozpouštědlo je zapo-
čítáváno jako I2, pokud je jeho regenerace prováděna přímo v provozovně.

Organické rozpouštědlo, které je regenerováno při zpracovávání odpadů mimo provozovnu, musí být zapo-
čítáváno jako zakoupené a nově použité organické rozpouštědlo (tedy jako I1 a nikoliv jako I2).

Nicméně celé hmotnostní množství organických rozpouštědel nebo přípravků regenerovaných v rámci pro-
vozovny nemusí být nutně počítáno jako I2, jak lze vidět v následujícím schématu.
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Obrázek ukazuje možnosti využití regenerovaného organického rozpouštědla. Rozpouštědlo je v bilanci zapo-
čítáno následovně (podle jeho aplikace):
 regenerované organické rozpouštědlo (nebo jeho složky v přípravcích) je použito ve stejné provozov-
ně (ve stejném procesu). Pouze v tomto případě je regenerované organické rozpouštědlo započteno jako I2;
 prodej regenerovaného organického rozpouštědla, např. toluen regenerovaný adsorpčním procesem na 
tiskařských zařízeních, je počítán jako výstup O7 (jako produkt);
 regenerované organické rozpouštědlo, které není použito během období, pro které je bilance zpraco-
vána, a je uskladněno pro následující období, je započteno jako výstup O8;
 regenerované organické rozpouštědlo použité jako pomocné palivo v procesu termické likvidace VOC 
– O5;
 regenerované organické rozpouštědlo, které je předáno mimo provozovnu k jeho zneškodnění, je za-
počítáváno jako O6.
Důležité!
Ukazatel I

2
 hraje roli při stanovení celkového vstupu (I), který je rozhodující pro určení množství jednotlivých 

emisních toků. Správné stanovení tohoto parametru je tedy rozhodující pro hodnocení plnění stanovených 
emisních limitů.

I.4.3 Výstup O1 (emise VOC v odpadních plynech)
Zahrnuje veškeré emise VOC v odpadním plynu, který je odtahován ze stacionárního zdroje do vnějšího 
ovzduší (atmosféry) prostřednictvím přesně defi novaného výduchu (komínu). Údaje pro stanovení toku O1 
jsou většinou zjišťovány autorizovaným měřením emisí (jednorázovým nebo kontinuálním). 

I.4.4 Výstup O2 (organická rozpouštědla v odpadních vodách)
Jedná se o hmotnostní množství organického rozpouštědla, které je uvolněno ze stacionárního zdroje do od-
padních vod. Tento výstup je považován za fugitivní emise.

Pokud je odpadní voda obsahující organické rozpouštědlo čištěna přímo v provozovně, hmotnostní množ-
ství rozpouštědla z takové odpadní vody, které je eliminováno nebo navázáno do adsorpčního média, je vyká-
záno jako O5.

V případech zdrojů, kdy dochází ke skladování odpadních vod v uzavřených nádobách a následně k jejich 
předání jiné fi rmě k likvidaci, je příslušné hmotnostní množství organického rozpouštědla obsaženého v od-
padní vodě započteno jako O6. 

I.4.5 Výstup O3 (organická rozpouštědla jako rezidua v konečném produktu)
Hmotnostní množství organického rozpouštědla dočasně vázaného v konečném produktu ve formě konta-
minantu nebo rezidua, jako jsou například tiskoviny, vyčištěné oděvy, impregnované dřevo, nebo výrobek 
opatřený tmelem, či jiným nátěrem. Vyčíslení tohoto parametru je obvykle velmi obtížné, není však nezbytně 
nutné, a je možné jej zahrnout do sumy fugitivních emisí (s výjimkou polygrafi cké činnosti „ofset“, u níž ne-
jsou rezidua považována za součást fugitivních emisí).
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I.4.6 Výstup O4 (fugitivní emise VOC odvětráváním)
Parametr představuje typické fugitivní emise. Emise VOC jsou v tomto případě uvolňovány do vnější atmosfé-
ry okny, dveřmi, otevřenými ventilačními otvory a dalšími netěsnostmi výrobní haly. Odvětrávání výrobních 
hal je často podpořeno ventilátory. Přímé vyčíslení tohoto parametru je prakticky nemožné.

I.4.7 Výstup O5 (eliminovaná/vázaná organická rozpouštědla)
Hmotnostní množství organických rozpouštědel, která jsou odstraněna nebo vázána pomocí fyzikálních nebo 
chemických vazeb, například během spalování nebo čištění odpadních plynů nebo odpadních vod. Tyto pro-
cesy musí mít za následek nevratnou eliminaci organického rozpouštědla, což splňují především chemické 
reakce (spalování, polymerace). 

Pro organická rozpouštědla vázaná fyzikálními vazbami na jiné materiály (adsorpce, absorpce) je výstup 
O5 vhodnější chápat jako mezistupeň pro defi nitivní odstranění rozpouštědel z provozovny – výstupy O6 
nebo O2.

I.4.8 Výstup O6 (organická rozpouštědla v odpadech)
Hmotnostní množství organických rozpouštědel předaných mimo provozovnu jako odpad k zneškodnění. Jed-
ná se např. o znečištěná organická rozpouštědla z odmašťovacích procesů, staré barvy a laky, obaly se zbytky 
barev, laků a ředidel, znečištěné utěrky napuštěné rozpouštědlem, aktivní uhlí se zakotveným rozpouštědlem 
apod.

I.4.9 Výstup O7 (organická rozpouštědla v konečných produktech)
Jakákoli organická rozpouštědla, čistá či jako součást přípravku, která jsou určena k prodeji či byla prodána 
jiné fi rmě jako komerční produkt. Může se jednat o fi nální výrobky s obsahem organických rozpouštědel, jako 
jsou nátěrové hmoty či lepidla, ale také to mohou být regenerovaná organická rozpouštědla prodaná jiné fi rmě 
k dalšímu využití.

I.4.10 Výstup O8 (regenerovaná a uskladněná organická rozpouštědla)
Regenerovaná organická rozpouštědla z použitých a znečištěných rozpouštědel pro opětovné použití v rámci 
provozu daného stacionárního zdroje, která byla uskladněna a budou opakovaně použita jako vstup až v ná-
sledném bilančním období. V následném bilančním období jsou pak tato rozpouštědla považována za vstup I1. 
V mnoha případech je parametr O8 nulový, zejména v případě aplikace nátěrových hmot.

I.4.11 Výstup O9 (ostatní emise VOC)
Jedná se o organická rozpouštědla uvolněná do atmosféry způsobem, který není zahrnut v předchozích výstu-
pech. O9 je „univerzální“ kategorie pro všechny emise nepopsané jinde. Může se jednat o nehody, havárie, 
poruchy těsnosti včetně úniku rozpouštědel do půdy nebo ztráty úkapy. Přímé vyčíslení tohoto parametru je 
možné pouze v ojedinělých případech.

II. Výpočty legislativou stanovených ukazatelů
Zpracovaná bilance slouží následně pro provedení výpočtů parametrů, které slouží jako podklad pro hodnoce-
ní, zda jsou při činnostech podle vyhlášky plněny emisní limity a další podmínky provozu.

II.1 Základní výpočty
II.1.1 Spotřeba organických rozpouštědel (C)
Výpočet se provádí podle rovnice

C = I1 – O8

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách [g, kg nebo tuny].
Pokud se v provozovně provádí regenerace organických rozpouštědel, lze z výsledné hodnoty parametru 

usuzovat na účinnost regeneračních postupů. Ukazatel nemá přímý vliv na hodnocení plnění emisních limitů, 
ale může se uplatnit při zařazování stacionárního zdroje podle zákona o ochraně ovzduší, případně ověření 
správnosti jeho zařazení (zda se jedná o stacionární zdroj uvedený nebo neuvedený v příloze č. 2 k zákonu).

V případě, že v provozovně není regenerace organických rozpouštědel provozována, je spotřeba rovna cel-
kovým vstupům:

C = I1
II.1.2 Fugitivní emise (F)
výpočet se provádí podle vztahu

F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).
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Výsledná hodnota tohoto parametru určuje hmotnostní množství emisí VOC, které se uvolnily (unikly) do 
ovzduší volně (fugitivně) bez možnosti jejich omezení. V praxi jde o emise, které:
 nebyly řízeně vypuštěny komínem, 
 nebyly zlikvidovány v odlučovacím zařízení, 
 nebyly odevzdány v odpadech k jejich zneškodnění, 
 nebyly určeny pro prodej ve výsledných výrobcích, ani
 nebyly zregenerovány pro budoucí využití.

Jedná se tedy o emise, které se do ovzduší uvolnily nekontrolovaným způsobem, tedy např. okny, dveřmi, 
netěsnostmi, jako rezidua v produktech (ze kterých nakonec vytěkají třeba až u konečného uživatele), v odpad-
ních vodách, nebo ztrátami při manipulacích nebo nehodách.
Proto je možné vyjádřit fugitivní emise také rovnicí 

F = O2 + O3 + O4 + O9

její výpočet je však prakticky nemožný, neboť v praxi nelze většinou stanovit její jednotlivé členy, a proto se 
výpočet provádí podle předchozího vzorce.

II.1.3 Emise (E)
výpočet se provádí podle vztahu

E = F + O1

Výsledek se uvádí v hmotnostních jednotkách [g, kg nebo tuny].

Výsledná hodnota udává hmotnostní množství emisí VOC, které se uvolnily do ovzduší celkem všemi mož-
nými způsoby. Pokud technologie není vybavena nuceným odtahem odpadních plynů konkrétním komínem 
(komíny), např. za odlučovacím zařízením, platí:

E = F

Stanovení celkových emisí ze stacionárního zdroje je důležitý činitel v následných výpočtech ukazatelů pro 
hodnocení plnění emisních limitů v některých kategoriích činností podle vyhlášky.

II.1.4 Měrná výrobní emise (MVE)
Měrná výrobní emise vyjadřuje podíl mezi emisemi a objemem produkce. Obecně se výpočet provádí podle 
vztahu, kde P vyjadřuje objem (velikost) produkce

MVE = E / P

Emise se do výpočetního vztahu vkládají v hmotnostních jednotkách, objem produkce (P) v takových jed-
notkách, které požaduje vyhláška v části II přílohy č. 5 pro jednotlivé činnosti. Tomu také odpovídá rozměr 
výsledné MVE.
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Rozměr MVE podle požadavků části II přílohy č. 5 k vyhlášce
Činnost podle části II přílohy č. 5 k vyhlášce rozměr činitele

č. zkrácený název E P MVE

3. Chemické čištění g kg a) [g/kg]

4.1. Aplikace nátěrových hmot g m2 b) [g/m2]

4.5. Nátěry kůže g m2 c) [g/m2]

4.7. Nátěry nových vozidel g m2 d) [g/m2]

5. Navalování navíjených drátů g kg e) [g/kg]

7. Impregnace dřeva kg m3 f) [kg/m3]

8. Laminování dřeva a plastů g m2 g) [g/m2]

9. Výroba kompozitů kg t h) [kg/t]

11. Výroba obuvi g pár i) [g/pár]

14. Extrakce a rafi nace olejů a tuků kg t j) [kg/t]

a) celková hmotnost vyčištěného a vysušeného výrobku
b) celková velikost plochy fi nálního výrobku
c) celková plocha výrobku
d) celková plocha výrobků – postup pro stanovení celkové plochy je uveden v textu bodu 4.7.,   
 části II přílohy č. 5 k vyhlášce
e) celková hmotnost výrobku
f) celkový objem impregnovaného dřeva
g) celková velikost povrchu fi nální nalaminované plochy
h) celkové množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem těkavých organických látek   
 (pryskyřice, gealcoaty, aceton a další)
i) počet vyrobených párů
j) celková hmotnost zpracované suroviny

V provozovnách, kde jsou prováděny výše uvedené činnosti, je nezbytné evidovat příslušné údaje o produk-
ci tak, aby bylo možno vyčíslit měrnou výrobní emisi v potřebném rozměru, neboť stanovení roční produkce 
např. z prodeje výrobků konečným zákazníkům ve sledovaném roce je nedostatečné.

V těchto případech je nezbytné pro výpočty použít jen tu část produkce, která byla vyrobena ve sledovaném 
kalendářním roce. Tzn., že nelze započítat objem výroby z předchozího kalendářního roku a naopak je nutno 
započítat výrobu „na sklad“ pro expedici v dalším kalendářním roce. 

II.1.5 Emisní podíl fugitivních emisí (EPF)
výpočet se provádí podle vztahu

EPF = F * 100 / (I1 + I2)

Výsledek se uvádí v procentech (%).

Emisní podíl fugitivních emisí je velice dobrým ukazatelem úrovně správného hospodaření s organickými 
rozpouštědly. Je zřejmé, že ukazatel lze ovlivnit v zásadě dvěma způsoby. 
 absolutním snížením fugitivních emisí – zvýšením podílu emisí VOC odváděných výduchem,   
 komínem, nebo prostřednictvím zařízení pro omezování emisí (záchyt);
 zvýšením ukazatele I2 – zavedením recyklace organických rozpouštědel.
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Přehled činností, u kterých je předepsáno plnění emisního limitu VOC, vyjádřeného jako podíl hmot-
nosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel (dříve nazýván „emisní limit 
fugitivních emisí“)
Činnost podle části II přílohy č. 5 k vyhlášce podmínky
č. zkrácený název
1.1. Ofset a)
1.2. Publikační hlubotisk
1.3. Rotační sítotisk na textil a lepenku a rotační válcový sítotisk, 

…
1.4. Knihtisk
2.1. Odmašťování a čištění povrchů, § 21, písm. a) a b)
2.2. Odmašťování a čištění povrchů, § 21, písm. c)
4.1. Aplikace nátěrových hmot
4.2. Nátěry dřevěných povrchů
4.3. Přestříkávání vozidel – opravárenství
4.6. Nátěry pásů a svitků
6. Nanášení adhezivních materiálů
7. Impregnace dřeva
10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskař-

ských barev
b)

12. Výroba farmaceutických směsí b)
13. Zpracování kaučuku, výroba pryže b)

a) zbytky organických rozpouštědel v konečných výrobcích se nepovažují za součást fugitivních emisí  
 (hmotnostní množství reziduálních VOC se ovšem stanovit musí, ale vykazují se jako O7    
 nebo jako O5)
b) emisní limit VOC nezahrnuje organická rozpouštědla, která jsou součástí nátěrových hmot   
 prodaných v hermeticky uzavřených nádobách (tzn., že se v tomto případě nejedná o reziduální   
 zbytky VOC v konečném produktu – ukazatel O3, ale jednoznačně o ukazatel O7).

II.1.6 Emisní podíl emisí (EPC)
výpočet se provádí podle vztahu

EPC = E * 100 / (I1 + I2)

Výsledek se uvádí v procentech (%).
Emisní podíl emisí lze snížit pouze jediným způsobem: zavedením regenerace a znovupoužitím (recyklací) 

organických rozpouštědel přímo v provozovně, respektive zvýšením objemu recyklovaných organických roz-
pouštědel. 

Přehled činností, u kterých je předepsáno plnění emisního limitu VOC, vyjádřeného jako podíl hmot-
nosti emisí těkavých organických látek a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel (dříve nazýván 
„emisní limit celkových emisí“)
Činnost podle části II přílohy č. 5 k vyhlášce poznámka

č. zkrácený název

10. Výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev A)

12. Výroba farmaceutických směsí A)

13. Zpracování kaučuku, výroba pryže A)

A) Výše emisního limitu VOC vyjádřeného jako podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a hmot-
nosti vstupních organických rozpouštědel je stejná jako výše emisního limitu VOC vyjádřeného jako 
podíl hmotnosti fugitivních emisí a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel. Tento emisní limit se 
neuplatňuje současně s ostatními emisními limity VOC a TOC stanovenými pro daný typ činnosti. 
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II.1.7 Celková hmotnost netěkavých látek (N)
Netěkavými látkami se rozumí všechny látky v nátěrových hmotách, tiskařských barvách, lacích a adhesivních 
materiálech (lepidlech), které po odpaření vody či těkavých organických látek ztuhnou.

Celková hmotnost netěkavých látek obsažených ve spotřebovaných nátěrových hmotách, adhezivních ma-
teriálech nebo tiskařských barvách se vypočítá ze vztahu

N = M * S, 
kde
M je celková spotřeba materiálů s obsahem VOC v hmotnostních jednotkách
S je obsah netěkavých složek, vyjádřených jako hmotnostní podíl v [g/g], [kg/kg] nebo v [t/t]

nebo ze vztahu
N = M * Sp / 100,

kde 
Sp  je obsah netěkavých složek, vyjádřených v hmotnostních procentech (hm. %)

Výsledek je pak vyjádřen v hmotnostních jednotkách (g, kg nebo tuny).
Hodnota N se používá u provozoven, které plní emisní strop vypočítaný způsobem podle bodu 4. části III 

přílohy č. 5 k vyhlášce. V tomto případě sleduje provozovatel v rámci provozní evidence obsah netěkavých 
látek ve všech vstupních materiálech s obsahem VOC.

III. Postup pro stanovení jednotlivých hmotnostních toků
III.1 Vstupy (I1 a I2) 
Přesnost stanovení jednotlivých parametrů (hmotnostních toků) je ovlivněna přesností technických údajů 
o vstupních surovinách shromažďovaných v průběhu kalendářního roku v rámci provozní evidence vedené 
provozovatelem. Je nezbytné průběžně zaznamenávat veškerá data, která jsou potřebná pro stanovení jednot-
livých hmotnostních toků. 

V dalších krocích se tento metodický pokyn bude věnovat u jednotlivých parametrů právě těm údajům, které 
jsou nezbytné pro jejich vyčíslení.

III.1.1 Stanovení toku I1 
Vzhledem k tomu, že se bilance většinou zpracovává pro období kalendářního roku, je nutno stanovit hmot-
nostní množství vstupů v tomto období.

V bilanci je tedy nutno pracovat s údaji o převedených zásobách organických rozpouštědel a přípravků 
s jejich obsahem z minulého období, stejně tak s množstvím, které je převedeno do zásob dalšího období 
(kalendářního roku). Nelze tedy vystačit pouze s fakturačními údaji o nákupu vstupních surovin v běžném 
kalendářním roce. Výpočet spotřeby konkrétního přípravku s obsahem organických rozpouštědel nebo čistého 
organického rozpouštědla se vypočítá podle vztahu

MA = MA(n-1) + MAn – MA(n+1)

MA hmotnost vstupů použitá v bilanci
MA(n-1) hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel   
 použitých ze skladu z minulého kalendářního roku
MAn hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel   
 nakoupených ve sledovaném kalendářním roce
MA(n+1) hmotnost přípravků s obsahem organických rozpouštědel a čistých organických rozpouštědel   
 převedených do skladu na příští kalendářní rok

Údaje se uvádějí v hmotnostních jednotkách [g, kg, t].
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Příklad výpočtu
přípravky s obsahem
org. rozpouštědel (OR)
nebo čistá OR (v kg)

M(n-1) Mn M(n+1) M
skladové
zásoby

nákup ve
sledovaném
roce

převedeno
do dalšího
období

spotřeba

a b c a+b-c
Přípravek A 350 3 690 65 3 975
Přípravek B 21 10 692 713 10 000
Rozpouštědlo X 1 000 360 360 1 000
Rozpouštědlo Y 1 250 57 840 467

Bilance pracuje s organickými rozpouštědly, které jsou tvořeny pouze těkavými organickými látkami (VOC). 
Proto je třeba ještě sledovat následující technické parametry, které umožní stanovit obsah VOC v jednotlivých 
přípravcích. 

Technické parametry přípravků a organických rozpouštědel
ρ (hustota)  nezbytný parametr pro převod z objemových jednotek na hmotnostní,    
   udává se v [kg/m3, kg/dm3, g/cm3, t/m3]
obsah VOC  1. udává se v [kg (VOC)/kg (přípravku)] – u čistých rozpouštědel je = 1
   2. udává se v hmotnostních % – u čistých rozpouštědel je = 100 %
poměr TOC/VOC udává se zpravidla v [kg (TOC)/kg (VOC)]

Protože se do bilance zadávají jednotlivé toky VOC v hmotnostních jednotkách, je třeba provést před jejím 
zpracováním výpočet hmotnostního množství VOC v jednotlivých přípravcích. Tento výpočet probíhá v ná-
sledujících krocích:

1. krok
Zjistíme, které přípravky jsou v provozní evidenci uvedeny v objemových jednotkách, a provedeme jejich 
přepočet na hmotnostní jednotky pomocí rovnice:
MAn = VAn * ρ
 
2. krok
V každém konkrétním přípravku vypočteme hmotnostní obsah VOC

VOCAn = MAn * (obsah VOC)

3. krok

Provedeme součet celého hmotnostního množství VOC ve všech přípravcích a organických rozpouš-
tědlech – výsledkem je ukazatel I1 

I1 = VOCAn + VOCBn + VOCCn + …
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Příklad výpočtu toku I1

    obsah spotřeba

 hustota spotřeba spotřeba VOC VOC

 [kg/dm3] [litry] [kg] [kg/kg] [kg]

 m n m*n r (m*n)*r

Přípravek A 3 975 0,754 2 997

Přípravek B 10 000 0,956 9 560

Rozpouštědlo X 0,891 1 000 891 1 891

Rozpouštědlo Y 0,985 467 460 1 460

Spotřeba VOC celkem    I1 = 13 908

Pro sestavení takových tabulek je nezbytné mít k dispozici průvodní technickou dokumentaci (bezpečnostní 
listy), či štítky z obalů jednotlivých vstupních přípravků, kde musí být podle zákona o ochraně ovzduší uvedeny 
údaje nezbytné pro zpracování bilance – § 16 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší výslovně stanovuje povinnost 
pro osoby, které poskytují k dispozici jiné osobě nebo dováží výrobky s obsahem VOC vyšším než 3 % hm., 
které jsou používány při činnostech uvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódy 9.1. – 9.24, 
aby zajistily označení těchto výrobků v souladu s vyhláškou. Vyhláška tyto požadavky specifi kuje v § 23 odst. 
6 následovně: v průvodní technické dokumentaci či na štítku jsou výše uvedené výrobky označeny údajem 
o obsahu VOC v kg/kg nebo v hmotnostních %, a v případě vybraných výrobků, také o obsahu sušiny.

III.1.2 Stanovení toku I2 
Správné a co nejpřesnější stanovení vstupního hmotnostního toku I2 má význam pro výpočet emisního podílu 
fugitivních emisí, resp. celkových emisí (zahrnujících jak emise fugitivní, tak emise vypouštěné do ovzduší 
řízeně komínem nebo výduchem). Je tedy zřejmé, že na stanovení toku I2 může záviset rozhodnutí, zda jsou či 
nejsou u řady činností plněny emisní limity. 

Parametr I2 je možné použít v bilanci pouze v případě, že je přímo v provozovně prováděna regenerace orga-
nických rozpouštědel. Jedná se o proces separace těkavých organických látek z odpadního plynu, z odpadních 
vod, nebo z odpadů. Principem procesu separace může být destilace, adsorpce, absorpce, vymražování apod. 
Výsledný produkt bývá zpravidla individuální chemická látka (toluen, etanol, …) nebo směs organických lá-
tek (technický benzin, směs xylenů apod.). Produkty regenerace mohou být v hlavní činnosti podle vyhlášky 
použity jako ředidla, nebo i jako pomocné látky např. pro čištění výrobního zařízení a nástrojů. 

Pro správné vyčíslení toku I2 je nutno stanovit, kolik zregenerovaného organického rozpouštědla se spotře-
bovalo ve sledovaném období. 

Vyčíslení ukazatele I2 jako hmotnostního toku VOC bývá zpravidla poměrně jednoduché, protože obsah 
VOC je 100 %. Jinak platí prakticky vše, co bylo uvedeno o způsobu vedení evidence a vyčíslení paramet-
ru I1.

III.2 Výstupy (O1 až O9) 
Přesnost stanovení jednotlivých parametrů (výstupních toků) je ovlivněna přesností údajů o množství jednot-
livých materiálních výstupů z technologie (činnosti podle vyhlášky) a o jejich vlastnostech. Dále je nezbytné 
průběžně zaznamenávat i pomocné údaje, které jsou potřebné pro stanovení jednotlivých hmotnostních toků 
(např. plocha výrobků opatřená nátěrem, hmotnost výrobků, provozní hodiny apod.).
V dalších krocích se metodický pokyn bude věnovat u jednotlivých parametrů právě těm údajům, které jsou 
nezbytné pro jejich vyčíslení.

III.2.1 Stanovení toku O1 (emise VOC v odpadních plynech)
Stanovení celkové roční hmotnosti VOC vypuštěných do ovzduší v odpadním plynu vyžaduje mít k dispozici 
výsledky kontinuálního měření emisí VOC nebo výsledky jednorázového měření emisí VOC provedeného 
autorizovanou měřicí skupinou.

Pokud je u stacionárního zdroje prováděno kontinuální měření, probíhá jeho vyhodnocení průběžně a řídí-
cí program vyhodnocuje nejen koncentrace, ale i množství emisí. Výsledky z kontinuálního měření lze pak 
sumarizovat za celý kalendářní rok a množství vypuštěných emisí VOC/TOC lze využít přímo při dalších 
výpočtech.

Pokud jsou u stacionárního zdroje prováděna jednorázová měření emisí, je zapotřebí využít jejich výsledků 
s vědomím, že jedno měření nemusí popisovat stav, který odpovídá provozu stacionárního zdroje během celé-
ho kalendářního roku. Protokol z jednorázového měření emisí obsahuje údaj o hmotnostní koncentraci VOC 
(vyjádřenou většinou jako TOC), hmotnostní tok a měrnou výrobní emisi. Měření jsou zpravidla prováděna na 
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všech výduších a tok O1 je pak součtem toků na jednotlivých výstupech do vnějšího ovzduší. Je však zapotřebí 
mít na paměti, že využití výsledků jednorázových měření má několik zásadních omezení a nedostatků. Pro-
vozy, pro které by jediné jednorázové měření charakterizovalo uspokojivě provozní podmínky během celého 
kalendářního roku, jsou ojedinělé. Vzhledem k tomu, že výsledky jednorázového měření emisí (hmotnostní 
koncentrace, hmotnostní tok a měrná výrobní emise) vystihují emisní charakteristiku zdroje při daných pro-
vozních podmínkách, nelze je univerzálně použít v případech, kdy se v průběhu roku významněji mění sorti-
ment produkce nebo složení a množství používaných přípravků s obsahem těkavých organických látek. 

Převod výsledků měření z TOC na VOC
Převod z TOC na VOC se provádí na základě znalosti poměru TOC/VOC v jednotlivých surovinách na vstupu 
do technologie v průběhu měření. 
Poměr TOC/VOC je číslo vždy menší než 1 a vyjadřuje poměr hmotnosti uhlíku (C) v jedné molekule k hmot-
nosti celé molekuly organické látky:

Výsledná hodnota je bezrozměrná, nebo ji lze označit jako [g/g].

Příklad 1 – výpočet poměru TOC/VOC pro toluen

Příklad 2 – výpočet poměru TOC/VOC pro etanol

Průměrný poměr TOC/VOC směsi organických rozpouštědel lze stanovit váženým průměrem dílčích 
poměrů pro jednotlivé látky. Při tomto postupu je zapotřebí znát hmotnostní poměr jednotlivých slo-
žek ve směsi.

Výpočet se provede podle následujícího vztahu

Ks = kA*MA + kB*MB + kC*MC + … / (MA + MB + MC + …), kde

Ks je poměr TOC/VOC ve směsi látek A, B, C, … 
kA je dílčí poměr TOC/VOC v látce A
kB je dílčí poměr TOC/VOC v látce B
kC je dílčí poměr TOC/VOC v látce C …
MA, MB, MC … je hmotnost čistých organických rozpouštědel (VOC)
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Celý výpočet lze jednoduše převést do výpočetní tabulky např. v tabulkovém editoru Excel:

 
 

poměr spotřeba množství

TOC/VOC VOC TOC

[g/g] [g] [g]

k M k*M

toluen    0,913 3 456 3 155

ethanol    0,522 1 260 657

Rozpouštědlo X    0,750 1 000 750

Rozpouštědlo Y    0,800 2 500 2 000

Spotřeba VOC celkem 8 216  

Množství TOC celkem 6 563

V případě, že složení měřených emisí není známé, provede se přepočet na základě vztahu: 
VOC = TOC/0,8 – viz bod 1. části IV přílohy č. 5 k vyhlášce.
Poměr TOC/VOC pro běžná organická rozpouštědla je uveden v příloze č. 1 k tomuto metodickému pokynu.

Aplikace výsledků měření při výpočtu toku O1
Pokud je dokončen přepočet výsledků měření z TOC na VOC, je možno přikročit k výpočtu vlastního ukaza-
tele O1.
Výpočet lze provést prakticky třemi způsoby:
 z koncentračního údaje 
 z ukazatele „měrná výrobní emise“
 z hmotnostního toku

Pro volbu způsobu výpočtu je rozhodující, který z ukazatelů povede k přesnějším výsledkům. Záleží na 
zkušenosti provozovatele, který způsob zvolí. 

Pokud se koncentrace organických látek v průběhu roku nemění, lze vyjít z koncentračního údaje z celko-
vého objemu odváděných plynů konkrétním výduchem podle vztahu

M = CA * VA + CB * VB + CC * VC + …, kde

M je množství VOC (nebo TOC) [kg/rok]
CX je koncentrace VOC (nebo TOC) na výduchu A, B, C … [mg/m3]
VX je množství odpadních plynů vypuštěných výduchem A, B, C, … za rok [106 m3]

Pokud se koncentrace v průběhu roku významným způsobem mění, je zapotřebí rozdělit rok na jednotlivá 
období, kdy je koncentrace pokud možno konstantní, a vypočítat ukazatel O1 pro jednotlivé periody zvlášť 
a nakonec je sečíst.

Obdobně se výpočet provede z ukazatele „měrná výrobní emise“. Jak již bylo uvedeno, nelze tento ukazatel 
z jednorázového měření emisí zaměňovat s ukazatelem MVE z roční hmotnostní bilance (viz kapitola 1.5.4.). 
V tomto případě je možno stanovit ukazatel O1 jako součin hodnoty „měrné výrobní emise“ a hodnoty ročního 
objemu produkce. Vyjádřit hodnotu ročního objemu produkce však bývá v praxi značně problematické.

Další metodou, jak stanovit ukazatel O1, je využití hodinového hmotnostního toku (údaj z protokolu o jed-
norázovém měření emisí) a provozní doby. Hmotnostní tok je stanoven z celé periody měření jako průměrná 
hodinová emise a sám o sobě již představuje určité „zprůměrňování“ rozdílných podmínek, které panovaly po 
dobu měření. 

Na tomto místě je třeba opětovně zdůraznit, že jednorázová měření emisí většinou nejsou schopna pokrýt 
všechny výrobní režimy, které v provozovně v reálných podmínkách provozu běžně nastávají. Množství emisí 
VOC se v průběhu výrobního procesu mění a to jak v krátkodobém časovém úseku (pracovní cyklus), tak 
i v dlouhodobém horizontu (změny výrobního programu během sledovaného kalendářního roku).

Na změny má vliv celá řada faktorů. V jednom výrobním cyklu je to např. perioda stříkání nátěrové hmoty, 
perioda sušení, perioda dodatečného vytěkání apod. V rámci kalendářního roku se může podstatně měnit struk-
tura použitých přípravků – syntetické, dvousložkové, vodou-ředitelné apod.
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Aby výpočet emisí VOC co nejlépe odpovídal skutečnosti, je zapotřebí využít ty údaje z měření emisí, které 
nejlépe odpovídají běžným provozním podmínkám. Pokud v provozovně probíhá např. stříkání výrobků ná-
těrovými hmotami, jejichž složení se v průběhu roku příliš nemění, na automatické tunelové lince je možné 
využít měrnou výrobní emisi vztaženou např. na hmotnost produkce.

Mnohem častější je však situace, kdy je jeden výrobní cyklus složen z různých period a v každé periodě se 
uvolní jiné množství VOC. Pak je vhodnější použít průměrný hmotnostní tok vztažený na celý výrobní cyk-
lus.

V případech, kdy se mění skladba vstupních surovin (směsí s různým obsahem VOC) je vhodné mít výsled-
ky jednorázových měření pro každou odlišnou skladbu surovin. Lze proto vycházet i z měření z jiných období 
(z předchozích let), které lépe odpovídají provozu v bilancovaném kalendářním roce. Případně je možné využít 
emisních faktorů pro různé šarže výroby a vypočítat postupně emise VOC v jednotlivých etapách kalendářního 
roku.

Ke stanovení ukazatele O1 je zapotřebí přistupovat velice obezřetně, neboť chybná interpretace vý-
sledků (zejména jednorázového měření) může zcela znehodnotit celou bilanci organických rozpouště-
del. 

Při stanovení ukazatele O1 je možné se přesvědčit o tom, zda výpočet odpovídá reálným emisím následují-
cím postupem
1. stanovit všechny vstupy (I)
2. stanovit všechny výstupy, které lze vybilancovat z provozních údajů (např. množství VOC   
 ve výrobcích určených pro prodej, množství VOC v odpadech předaných nebo připravených   
 k předání na zneškodnění, v odpadních vodách…)
3. provést výpočet Z = I – O2 – O5 – O7 
4. porovnat vypočtenou hodnotu O1 s hodnotou Z; v případě, že ukazatel Z je menší než O1 je zřejmé,  
 že interpretace výsledků měření nebyla provedena správně.

III.2.2 Stanovení toku O2 (organická rozpouštědla v odpadních vodách)
Většinou není nezbytně nutné stanovit hmotnostní množství organických rozpouštědel v odpadních vodách, 
neboť jsou započítávány do sumy fugitivních emisí, a přestože není tento ukazatel stanoven, je možné zpraco-
vat celou bilanci.

Obecně lze konstatovat, že hodnotu O2 je nutno zjistit měřením. Jde o poměrně náročná a nesnadná stano-
vení. Vhodná je konzultace s orgány ochrany vod.

Vyčíslení tohoto ukazatele může mít význam jedině v případě, že podnik je vybaven vlastní biologickou 
čistírnou odpadních vod a je znám podíl odbouraných těkavých organických látek.
Pro znečištění vod se většinou používá ukazatel CHSK (chemická spotřeba kyslíku) nebo BSK 5 (biologická 
spotřeba kyslíku za 5 dnů). Oba ukazatele určují znečištění vod organickými látkami v mg/dm3 vody. Pro roční 
vyčíslení ukazatele O2 je třeba vést v provozní evidenci údaje o objemu vypouštěné odpadní vody a o jednot-
livých analýzách vzorků.

Je třeba zdůraznit, že při těchto výpočtech se lze dopustit určitých nepřesností, které jsou dány nejistotou, 
jaká směs těkavých organických látek odchází do vody a jaká je odtahována výduchy do ovzduší, neboť někte-
ré látky se budou přednostně vypírat do vody (např. alkoholy), jiné projdou vodní clonou prakticky všechny 
(např. toluen). Z toho důvodu by bylo vhodné si nechat provést rozbor vody některou z analytických metod, 
která je schopna přesně určit podíly jednotlivých těkavých organických látek alespoň pro několik nejčastěji se 
vyskytujících režimů výroby.

III.2.3 Stanovení toku O3 (organická rozpouštědla jako residua v konečném produktu)
Není nezbytně nutné stanovit hmotnostní množství organických rozpouštědel v konečných produktech, neboť 
jsou započítávány do sumy fugitivních emisí, a přestože není tento ukazatel stanoven, je možné zpracovat 
celou bilanci.

Metoda stanovení hmotnosti organických rozpouštědel jako rezidua nebo nečistoty v expedovaných pro-
duktech je silně závislá na typu činnosti podle části II přílohy č. 5 k vyhlášce. Pro určení hmotnosti reziduí ve 
většině činností bude platit jednoduchý výpočetní vztah. Na reprezentativním počtu vzorků je třeba stanovit 
měrný ukazatel, který vyjádří hmotnostní množství organických rozpouštědel vztažené na vhodnou jednotku 
výroby. Vynásobením tohoto ukazatele roční produkcí pak lze ukazatel O3 stanovit.

I v tomto případě platí skutečnost, že by si provozovatel měl na základě svých zkušeností s roční hmotnostní 
bilancí z předchozího kalendářního roku rozvážit, zda bude usilovat o vyčíslení tohoto ukazatele a z jakých 
důvodů. Pokud se rozhodne ukazatel vyčíslit, je nezbytné modifi kovat provozní evidenci a průběžně sledovat 
potřebné parametry. Na většině provozů však vyčíslení tohoto ukazatele nemůže být dostatečně přesné a vý-
sledky nebudou odpovídat zvýšené pracnosti. Z těchto důvodů vyplývá doporučení smířit se se zahrnutím 
tohoto ukazatele do sumy fugitivních emisí. Pro některé druhy činností dokonce ani nemá význam tento uka-
zatel vyčíslovat, neboť je nulový, nebo zanedbatelný (laminovny, výroba nátěrových hmot, výroba kosmetiky, 
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farmaceutických směsí, extrakce rostlinných olejů, apod.).
Předchozí doporučení však nemusí platit ve speciálních případech, kdy je tento ukazatel sledován z ekono-

mických nebo jiných důvodů. Může se jednat např. o polygrafi cký průmysl nebo nanášení nátěrových hmot. 
Při těchto činnostech je hmotnost reziduí v expedovaných produktech silně časově závislá a vypovídá o kvalitě 
produkce. Provozovatel pak zná hodnotu hmotnosti reziduí v době expedice své produkce a může ji i vyčíslit.

III.2.4 Stanovení toku O4 (fugitivní emise v ovzduší)
Jedná se o typické fugitivní emise, jejichž vyčíslení je prakticky nemožné. Provozovatel by musel znát prů-
měrnou roční koncentraci VOC v pracovním prostředí a celkovou roční výměnu vzduchu ve výrobních halách, 
což je u běžných provozů prakticky nemožné. Vyčíslení tohoto ukazatele je možné v případě, že jsou známy 
celkové fugitivní emise a současně jsou známy hodnoty ukazatelů O2 (odpadní vody), O3 (rezidua) a O9 (únik 
do životního prostředí jiným způsobem). Pak lze ukazatel dopočítat podle následující rovnice:

O4 = F – O2 – O3 – O9

III.2.5 Stanovení toku O5 (eliminovaná/vázaná organická rozpouštědla)
Tento parametr určuje hmotnost organických rozpouštědel (VOC), které jsou v technologickém procesu za-
chyceny nebo zneškodněny před vypuštěním do vnějšího ovzduší, nebo jsou zakotveny do konečného produk-
tu. Podle způsobu eliminace emisí VOC je také nutno volit způsob výpočtu ukazatele O5.

VOC v odpadním plynu
VOC lze z odpadního plynu odstranit jejich
 rozkladem 
 záchytem (čištěním odpadních plynů)
V prvním případě se jedná především o termické a katalytické spalovací procesy, nebo biologické odbourání 
a jde o typický tok O5. 

Při čištění odpadních plynů záchytem (adsorpce, absorpce, vymražování) jsou VOC zachyceny v původní 
formě a záleží na dalším zpracování, zda jsou regenerovány a určeny pro další využití, nebo jsou předány k je-
jich zneškodnění. V těchto případech je nutno posoudit, zda se v rámci konkrétní bilance skutečně jedná o tok 
O5, nebo o toky např. O6, O2, O7 nebo O8.

Jako příklady lze uvést:
 vypírka odpadních plynů do vody, která je vypuštěna do veřejné ČOV – O2 
 adsorpce VOC na aktivním uhlí, které je předáno třetí osobě k likvidaci nebo k regeneraci – O6
 adsorpce, absorpce, vymražování s následnou interní regenerací (desorpcí, destilací) – O7 (VOC zís-
kané regenerací a prodané jako komerční produkt) nebo O8 (VOC získané regenerací a uskladněné pro další 
použití jako vstup v rámci téhož procesu).
Ve všech těchto případech je nutno dbát na to, aby nebyl tento ukazatel v bilanci započítán 2x.

Pro všechny postupy, které odstraňují VOC z odpadního plynu, je společný jeden ukazatel, kterým je účinnost 
procesu čištění plynu. Pro stanovení účinnosti je nezbytné znát množství VOC, které vstupuje do odlučovacího 
zařízení a množství, které jej opouští. Účinnost se vypočítá podle vztahu

η je účinnost v %
V  je množství VOC na vstupu do odlučovacího zařízení za dané časové období zjištěné    
 autorizovaným měřením emisí
Výstup z odlučovacího zařízení je většinou měřen, ať již kontinuálním nebo jednorázovým měřením (koncen-
trace na výstupu), a ukazatel O1 lze stanovit postupem uvedeným v kapitole 1.7.1. 
Pro stanovení toku O5 by bylo ideální znát množství V, které vstupuje do odlučovacího zařízení. Pak by se 
výpočet O5 mohl provést podle vztahu

O5 = V – O1
Pokud je známa účinnost odlučovacího zařízení, je možné tok O5 vyčíslit z množství VOC na výstupu z tohoto 
zařízení a z jeho účinnosti. Ukazatel O5 se pak vypočítá ze vztahu:
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Výpočet O5 tímto způsobem je však velice citlivý na hodnotu účinnosti a malá odchylka od skutečné hodnoty 
má za následek až násobně jinou hodnotu O5, než je ve skutečnosti, jak ilustruje následující příklad. 
účinnost O1 O5 V
[%] [kg] [kg] [kg]

92 20 230 250

94 20 313 333

96 20 480 500

98 20 980 1 000

Z uvedeného příkladu je zřejmé, že při výpočtu O5 není možné vystačit s účinností deklarovanou výrobcem 
odlučovacího zařízení, ale že je nezbytné stanovit skutečnou provozní účinnost, a to na základě výše uvedené-
ho výpočtu pro stanovení účinnosti za využití údajů z autorizovaného měření emisí. 

VOC zakotvené ve výsledných produktech
Jedná se o speciální případ, kdy se látky typu VOC podílejí na chemických reakcích mezi sebou nebo s dalšími 
přípravky. V tomto případě se VOC váže nevratně v konečném produktu a snižuje se tak podíl VOC, který 
může uniknout do ovzduší v podobě emisí. Podíl části VOC, který se zakotví v konečném produktu, je větši-
nou uváděn výrobci jednotlivých složkových systémů. Příkladem je výroba kompozitů, při které se používají 
emisní součinitele styrenu. Výpočet emisí se v tomto případě provádí podle přílohy č. 2 k tomuto metodickému 
pokynu.

III.2.6 Stanovení toku O6 (organická rozpouštědla v odpadech)
Při používání čistých organických rozpouštědel nebo přípravků s jejich obsahem vzniká v provozovně odpad, 
který obsahuje určitý podíl organických rozpouštědel. Mohou to být např. zbytky nátěrových hmot v obalech, 
kaly z odmašťovacích a čistírenských strojů, znečištěná organická rozpouštědla použitá na mytí techniky, had-
ry s obsahem organických rozpouštědel apod. 

Pro stanovení obsahu organických rozpouštědel v odpadech by měl provozovatel nechat zpracovat analýzy 
těchto odpadů a to i z toho důvodu, že musí tyto odpady předávat ke zneškodnění specializované fi rmě se spe-
cifi kací jejich vlastností. Proto by měl pro typické odpady, které vznikají opakovaně, zadat zpracování jejich 
analýz obsahu organických rozpouštědel (VOC) s cílem vytvořit databázi výsledků použitelnou i v následu-
jících letech. Pokud jsou tedy známy analýzy běžných odpadů, vznikajících v provozovně, je možné výpočet 
VOC provádět jako součin měrného obsahu VOC v odpadu a hmotnosti tohoto odpadu

VOCA = ModpA * MVOC-A / 100, kde

VOCA  je celková hmotnost VOC v odpadu A [kg] 
ModpA  je hmotnost odpadu A [kg]
MVOC-A je měrná hmotnost VOC v odpadu A [hmotnostní %]

Ukazatel O6 se pak vypočítá součtem všech dílčích částí VOC v jednotlivých druzích odpadu

VOCcelk = VOCA + VOCB + VOCC + …

Údajů z analýz odpadů z předchozích let by měl provozovatel využívat na základě dlouhodobých zkušenos-
tí, a pokud chybí údaj o konkrétním odpadu, může použít zdůvodnitelný odborný odhad.

Do bilančního výpočtu je nutno započítat jen ty odpady, které vznikly ve sledovaném roce. To znamená, že 
pro výpočty nelze bez rozmyslu použít údaje o hmotnostním množství odpadů z ročního výkazu pro Hlášení 
o produkci a nakládání s odpady (vyhláška č. 383/2001 Sb., Příloha č. 20). Provozovatel tedy musí mít možnost 
doložit, jaké množství z předaných odpadů pochází z předchozího kalendářního roku a jaké množství z odpadů 
vyprodukovaných v tomto roce bylo uskladněno a bude předáno až v následujícím kalendářním roce.

III.2.7 Stanovení toku O7 (organická rozpouštědla v komerčních produktech)
Při výrobě komerčních produktů obsahujících organická rozpouštědla je jejich obsah jednou z vlastností, která 
určuje jejich kvalitu a výrobce tento ukazatel sleduje již z čistě ekonomických důvodů. Obsah organických 
rozpouštědel (VOC) v konečných produktech se vypočítá podle vztahu

VOCA = MprodA * CVOC-A / 100, kde
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VOCA  je celková hmotnost VOC v produktu A [kg] 
MprodA  je hmotnost produktu A [kg]
CVOC-A je koncentrace VOC v produktu A [hmotnostní %]

Ukazatel O7 se pak vypočítá součtem všech dílčích množství VOC v jednotlivých vyrobených produktech

VOCcelk = VOCA + VOCB + VOCC + …

Do bilančního výpočtu je nutno započítat jen ty produkty, které byly vyrobeny ve sledovaném kalendářním 
roce. To znamená, že pro výpočet nelze bez rozmyslu použít údaje o množství produkce z výroční zprávy nebo 
z fakturace konečným zákazníkům. Provozovatel musí do bilance použít celý objem produkce, která byla vy-
robena ve sledovaném kalendářním roce, tzn. i tu část produkce, která byla vyrobena tzv. „na sklad“.

III.2.8 Stanovení toku O8 (regenerovaná a uskladněná organická rozpouštědla)
Při regeneraci organických rozpouštědel dochází ke znovuzískání čistých organických rozpouštědel nebo 
jejich směsí. Vyrobené hmotnostní množství je v těchto případech zjišťováno přímo a to měřením objemu 
(přepočtem pomocí hustoty) nebo vážením. Vyčíslení ukazatele O8 je tedy dostupné přímo z údajů provozní 
evidence. 

Je však třeba dbát na to, aby do bilance bylo započteno jako O8 jen to množství organických rozpouštědel, 
které bylo regenerováno a ve sledovaném roce bylo uskladněno pro použití v dalším bilančním období. Při 
opětovném použití regenerovaného rozpouštědla v následujícím roce se toto rozpouštědlo stane tokem I1. 
Pokud se část regenerovaných rozpouštědel použije přímo ve sledovaném roce, jedná se o tok I2 , nebo pokud 
jsou použita jiným způsobem, mohou se stát např. tokem O7 (komerční produkt) nebo O6 (odpad k likvidaci). 

Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší

Příloha č. 1

Poměr TOC/VOC v čistých organických rozpouštědlech
Chemický název poměr TOC/VOC [kg/kg]
acetaldehyd 0,545

aceton 0,620

allylalkohol 0,620

benzen 0,923

butylacetát 0,620

cyklohexan 0,856

cyklohexanon 0,734

dietyleter 0,648

dimetyleter 0,521

etylalkohol 0,521

etylbenzen 0,905

formaldehyd 0,400

iso-butylacetát 0,620

isopren 0,882

isopropylalkohol 0,600

metanol 0,375

metyletylketon 0,666

n-butylalkohol 0,648

n-propylalkohol 0,600

sek.butylalkohol 0,648

styren 0,923

terc. Butylalkohol 0,648
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toluen 0,912

xyleny 0,905

Technický benzín 0,850

Benzíny hydrogenované (Lakový benzín) 0,850

Propylenglykolmonometyleter (Dowanol PM) 0,533

Dipropylenglykol monomethylether (Dowanol DPM) 0,568

Propylenglykolmonometyleteracetát (Dowanol PMA-E) 0,545

Hustoty a poměr TOC/VOC v technických ředidlech
Označení ředidla Hustota (kg/l) poměr TOC/VOC

[kg/kg]
Ředidlo C 6000 0,855 0,83
Ředidlo S 6001 0,820 0,89
Ředidlo S 6003 0,852 0,87
Ředidlo S 6005 0,862 0,91
Ředidlo S 6006 0,780 0,86
Ředidlo S 6300 0,854 0,75

Poměr TOC/VOC v odmašťovacích prostředcích
Označení odmašťovadla poměr TOC/VOC [kg/kg]

Avilub Metasolv 706 0,85

Avilub Metasolv 705 0,85

Essoclean 0,85

Příloha č. 2

Roční hmotnostní bilance těkavých organických látek při činnostech podle bodu 9. části II přílohy č. 5 k vy-
hlášce – výroba kompozitů za použití nenasycených polyesterových pryskyřic s obsahem styrenu s projekto-
vanou spotřebou těkavých organických látek od 0,6 tun ročně

I. Úvod

Při výrobě kompozitů se většinou zpracovávají nenasycené polyesterové pryskyřice, které obsahují těkavé 
organické látky (styren). Během polymerace dochází k zabudování podstatné části styrenu do polymerní sítě 
kompozitu a malé zbytkové množství je uvolňováno do ovzduší. Emitované množství styrenu je závislé na 
hmotnostním podílu styrenu v pryskyřici a použité technologii při zpracování.

Pro odhad zabudovaného množství styrenu byly vytvořeny americkou organizací EPA (Environmental Prote-
ction Agency) tzv. emisní součinitele. Součinitele byly vytvořeny jak pro zpracování pryskyřic v otevřených 
procesech (kontaktní laminace, stříkání), tak pro ostatní metody (RTM, SMC, pultruze a další). Relevantnost 
použití emisních součinitelů vytvořených americkou organizací EPA v České republice prověřilo Sdružení 
výrobců kompozitů. Metoda výpočtu produkce emisí styrenu za pomoci emisních součinitelů je již dostatečně 
ověřena z praxe v jiných zemích a lze jí tedy považovat za vhodnou pro použití i v rámci České republiky.

Jelikož se hodnoty emisních součinitelů u některých výrob mohou pohybovat v určitém rozmezí, má pro-
vozovatel možnost u své vlastní výroby stanovit individuální emisní součinitel odpovídající jím používané 
technologii. Takto stanovený individuální emisní součinitel by měl být krajským úřadem schválen v rámci 
provozního řádu stacionárního zdroje (viz bod 4. přílohy č. 12 k vyhlášce).

Dále je nutno poznamenat, že určení obsahu styrenu zabudovaného do polymerní sítě během procesu výroby 
kompozitu, je důležité zejména z důvodu výpočtu emisí z dané technologie, ale nemá žádný vztah ke stanovení 
spotřeby těkavých organických látek a nenahrazuje povinnost provádět měření emisí, pokud je stanovena.

ÚNOR 2013



7474

II. Roční hmotnostní bilance

V procesech při výrobě kompozitů odpovídá množství zpolymerovaného styrenu veličině O5 podle části IV 
přílohy č. 5 k vyhlášce, tj. hmotnosti organických rozpouštědel spotřebovaných v průběhu chemických a fy-
zikálních procesů, např. spalováním, sorpcí apod. – v našem případě zabudováním do polymerní sítě kompo-
zitu.
 
Pro stanovení zpolymerovaného množství styrenu jsou nutné následující údaje:
 – vstupní množství a typ polyesterové pryskyřice, gelcoatu, tmelu a lepicích past;
 – obsah styrenu v každém typu polyesterové pryskyřice, gelcoatu, tmelu a lepicí pasty (bezpečnostní a tech-
nické listy informují o obsahu styrenu ve výrobku, tyto informace je nutné požadovat přímo od dodavatelů 
výrobků),
 – hodnota odpovídajícího emisního součinitele pro daný typ výroby kompozitu
 
Emisní součinitele uvedené v bodě A. části III. této přílohy metodického pokynu jsou defi novány jako podíl 
množství styrenu emitovaného do ovzduší k množství zpracované pryskyřice. Výše emisního součinitele závi-
sí na hmotnostním podílu styrenu v pryskyřici a použité technologii zpracování.
 
Emisní součinitele uvedené v bodě B. části III této části metodického pokynu jsou defi novány jako podíl 
styrenu emitovaný do ovzduší v % k celkovému vstupnímu množství styrenu z dané technologie s výjimkou 
technologie SMC, kde jsou emise styrenu v % vztaženy na množství vstupní hmoty lisované za tepla.
 
Emisní součinitele slouží k výpočtu množství emitovaného styrenu z daných technologií.
 
Hmotnost styrenu zabudovaného v průběhu polymerace do pryskyřice (O5), a tedy neemitovaného do ovzduší, 
se vypočte jako rozdíl mezi vstupním množstvím styrenu v příslušných technologiích a vypočtenými emisemi 
styrenu. Takto vypočítané množství zpolymerovaného styrenu (O5) je poté použito při dalších bilančních vý-
počtech podle části IV přílohy č. 5 k vyhlášce.
 
Poznámka:
Pryskyřice mohou obsahovat rovněž malé procento acetonu nebo jiných nezreagovaných těkavých organic-
kých látek, které nejsou zabudovány do kompozitu, a tudíž je nutné počítat v celkové bilanci těkavých orga-
nických látek s tím, že dojde k jejich emisím do ovzduší.

III. Emisní součinitele 

A. Výroba kompozitů, při níž jsou zpracovávány pryskyřice v otevřených procesech 

Emisní součinitele pro zpracování pryskyřic v otevřených procesech (kg styrenu/t pryskyřice)
Obsah styrenu v pryskyřici 
[%]

33 34 35 36 37 38 39 40 41

Kontaktní laminace (váleček, 
štětec)

41,5 44,5 46,9 49,9 52,9 55,9 58,4 61,4 64,4

Kontaktní laminace s pryskyři-
cí se sníženou emisí styrenu

31,1 33,3 35,2 37,5 39,7 42,0 43,8 46,1 48,3

Stříkaný laminát 55,4 62,9 69,9 76,9 83,9 91,4 98,4 105,4 112,4

Stříkaný laminát s pryskyřicí 
se sníženou emisí styrenu

43,0 48,8 54,2 59,6 65,0 70,8 76,3 81,7 87,1

Stříkaný laminát s kontrolova-
nou atomizací

43,0 48,4 53,9 59,4 64,9 70,4 75,9 81,4 86,9
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Stříkaný laminát s kontrolova-
nou atomizací se sníženou
emisí styrenu

33,3 37,5 41,8 46,1 50,3 54,6 58,8 63,1 67,4

Mechanická aplikace bez 
atomizace

35,5 37,0 38,5 40,0 41,5 43,0 44,5 46,4 47,9

Mechanická aplikace bez ato-
mizace s pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

27,5 28,6 29,8 31,0 32,1 33,3 34,4 36,0 37,2

Technologie navíjení 60,9 63,4 66,4 68,9 71,9 74,4 77,4 79,9 82,9

Technologie navíjení s prys-
kyřicí
se sníženou emisí styrenu

39,5 41,5 43,0 45,0 46,4 48,4 49,9 51,9 53,9

Stříkaný gel-coat 146,8 157,3 167,8 177,8 188,3 198,8 208,8 219,3 229,7

Stříkaný gel-coat s kontrolova-
nou atomizací

107,4 114,9 122,4 129,9 137,3 144,8 152,3 160,3 167,8

Manuální aplikace gel-coatu 
(váleček, štětec)

110,0 111,2 112,6 115,4 118,7 121,7 123,8 127,7 131,6

Stříkaný gel-coat s pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

113,9 122,1 130,0 137,8 145,9 154,1 161,8 169,9 178,0

Stříkaný gel-coat s kontrolova-
nou atomizací a pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

83,1 89,0 94,9 100,8 106,4 112,2 118,0 124,2 130,2

* Při obsahu styrenu v pryskyřici pod 33 % se počítá emisní součinitel pro 33 % obsahu styrenu v pryskyřici

Obsah styrenu v pryskyřici [%] 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Kontaktní laminace (váleček, 
štětec)

66,9 69,9 72,9 75,9 78,4 81,4 84,4 86,9 89,9

Kontaktní laminace s pryskyři-
cí se sníženou emisí styrenu

50,2 52,4 54,7 56,9 58,8 61,1 63,3 65,2 67,4

Stříkaný laminát 119,9 126,9 133,9 141,3 148,3 155,3 162,3 169,8 176,8

Stříkaný laminát s pryskyřicí 
se sníženou emisí styrenu

92,9 98,3 103,7 109,5 115,0 120,4 125,8 131,6 137,0

Stříkaný laminát s kontrolova-
nou atomizací

92,4 97,9 103,4 108,9 114,4 119,9 125,4 130,9 136,3

Stříkaný laminát s kontrolova-
nou atomizací se sníženou
emisí styrenu

71,6 75,9 80,1 84,4 88,6 92,9 97,2 101,4 105,7

Mechanická aplikace bez 
atomizace

49,4 50,9 52,4 53,9 55,4 57,4 58,9 60,4 61,9
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Mechanická aplikace bez ato-
mizace s pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

38,3 39,5 40,6 41,8 43,0 44,5 45,7 46,8 48,0

Technologie navíjení 85,4 88,4 90,9 93,9 96,4 99,4 101,9 104,9 107,4

Technologie navíjení s prys-
kyřicí
se sníženou emisí styrenu

55,4 57,4 58,9 60,9 62,4 64,4 66,4 67,9 69,9

Stříkaný gel-coat 240,2 250,2 260,7 271,2 281,7 291,7 302,2 312,7 322,6

Stříkaný gel-coat s kontrolova-
nou atomizací

175,3 183,8 190,3 197,8 205,3 213,3 220,8 228,2 235,7

Manuální aplikace gel-coatu 
(váleček, štětec)

134,0 137,9 141,9 145,7 149,0 152,9 157,2 160,1 163,9

Stříkaný gel-coat s pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

186,1 193,9 201,8 210,2 218,3 226,1 234,2 242,3 250,0

Stříkaný gel-coat s kontrolova-
nou atomizací a pryskyřicí
se sníženou emisí styrenu

135,8 141,7 147,5 153,3 158,9 165,3 171,1 176,8 182,7

* Při obsahu styrenu v pryskyřici nad 50 % se počítá emisní součinitel pro 50 % obsahu styrenu v pryskyřici

B. Výroba kompozitů, při níž jsou zpracovávány pryskyřice v jiných než otevřených procesech

Emisní součinitele pro zpracování pryskyřic v ostatních procesech (% styrenu)
Technologie Emisní součinitel 
SMC1) 0,2 % z tuny SMC5)

RTM2), VARTM3) 1,5 % z celkového vstupního množství styrenu
Kontinuální výroba desek 5,5 % z celkového vstupního množství styrenu
Pultruze4) 5,5 % z celkového vstupního množství styrenu

Poznámky:
1) SMC (Sheet Moulding Compound) – lisování za tepla
2) RTM (Resin Transfer Moulding) – injektážní technologie
3) VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding) – injektážní technologie s využitím podtlaku
4) Pultruze – technologie tažení
5) Vztaženo na 1 t celkového množství vstupní hmoty lisované za tepla.

IV. příklady bilančních výpočtů

Příklad č. 1: 
Výroba kompozitů za použití technologie stříkaného gelcoatu a stříkaného kompozitu (laminátu)

Krok 1: Přehled základních vstupních a výstupních údajů
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Tab. 1: Bilance vstupů – použité suroviny obsahující těkavé organické látky (VOC)
Surovina Vstupní množství 

suroviny (t/rok)
Podíl VOC v surovině 
(%)

Množství VOC 
v surovině (t/tok)

Aceton 144,62 100 144,62
Nátěrová hmota 59,74 50 29,87
Další rozpouštědla 53,61 100 53,61
Gelcoat (34% styrenu) 421,49 34 143,39
Pryskyřice (36% styrenu) 1909,57 36 687,45
Celkem 2589,03 1058,94

Bilance vstupů:
I1 = 1058,94 t/rok (celková hmotnost VOC, včetně jejich obsahu v přípravcích, které byly použity jako vstupy 
do procesů)

Bilance výstupů (údaje zjištěné před výpočtem):
O1= 130 t/rok (hmotnost VOC v odpadním plynu)
O8 = 37 t (množství interně regenerovaného acetonu uskladněného pro další použití) 

Krok 2: Výpočet emisí styrenu 
Emise styrenu (t/rok) = [emisní součinitel (kg/t) x vstupní množství pryskyřice (t/rok)] / 1000

Tab. 2: Data potřebná pro výpočet emisí styrenu
Surovina Technologie Emisní součinitel

(kg styrenu/t 
pryskyřice)

Vstupní množství 
pryskyřice (t/rok)

Emise styrenu
(t/rok)

Gelcoat 
(34% styrenu)

stříkání 157,3 421,49 66,3

Pryskyřice 
(36% styrenu)

stříkání 76,9 1909,57 146,8

Krok 3: Výpočet množství styrenu (O5)
O5 (t/rok) = vstupní množství styrenu (t/rok) – emise styrenu (t/rok)

Tab. 3: Data potřebná pro výpočet množství zpolymerovaného styrenu
Surovina Technologie Vstupní množství 

styrenu (t/rok)
(údaj z tab. 1)

Emise styrenu 
(t/rok)

Množství zpolyme-
rovaného styrenu
(t/rok)

Gelcoat (34% sty-
renu)

stříkání 143,39 66,3 77,09

Pryskyřice (36% 
styrenu)

stříkání 687,45 146,8 540,65

Celkové množství 
zpolymerovaného 
styrenu (O5)

617,74
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Krok 4: Bilanční výpočty podle části IV přílohy č. 5 k vyhlášce
a) Spotřeba 
 C = I1 – O8 
 C = 1058,94 – 37 = 1021,94 t/rok

b) Fugitivní emise 
 F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
 F = 1058,94 – 130 – 617,74 – 0 – 0 – 37 = 274,2 t/rok

c) Emise 
 E = F + O1 
 E = 274,2 + 130 = 404,2 t/rok

Příklad č. 2: 
Výroba kompozitů metodou kontinuální výroby desek

Krok 1: Přehled základních vstupních a výstupních údajů

Tab. 1: bilance vstupů – použité suroviny obsahující těkavé organické látky (VOC)

Surovina Vstupní množství surovi-
ny (t/rok)

Podíl VOC v surovině 
(%)

Množství VOC v surovi-
ně (t/rok)

Aceton 144,62 100 144,62

Další rozpouštědla 53,61 100 53,61

Pryskyřice (36% styrenu) 1909,57 36 687,45

Celkem 2107,8 885,68

Bilance vstupů:
I1= 885,68 t/rok (celková hmotnost VOC, včetně jejich obsahu v přípravcích, které byly použity jako vstupy 
do procesů)

Bilance výstupů (údaje zjištěné před výpočtem):
O1= 130 t/rok (hmotnost VOC v odpadním plynu)
O8 = 37 t (množství interně regenerovaného acetonu uskladněného pro další použití)
Krok 2: výpočet emisí styrenu 
Emise styrenu (t/rok) = [emisní součinitel (%) x vstupní množství pryskyřice (t/rok)] / 10 %

Tab. 2: Data potřebná pro výpočet emisí styrenu

Surovina Technologie
Emisní součinitel
(% z celkového 

vstupního množství 
styrenu)

Vstupní množství 
styrenu (t/rok)

Emise styrenu
(t/rok)

Pryskyřice 
(36% styrenu)

Kontinuální výroba 
desek

5,5 687,45 37,81
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Krok 3: Výpočet množství zpolymerovaného styrenu (O5)
Zpolymerované množství styrenu (t/rok) = vstupní množství styrenu (t/rok) – emise styrenu (t/rok)

Tab. 3: Data potřebná pro výpočet množství zpolymerovaného styrenu
Surovina Technologie Vstupní množství 

styrenu (t/rok)
(údaj z tab. 1)

Emise styrenu 
(t/rok)
(údaj z tab. 2)

Množství zpolyme-
rovaného styrenu
(t/rok)

Pryskyřice 
(36% styrenu)

kontinuální výroba 
desek

687,45 37,81 649,64

Celkové množství 
zpolymerovaného 
styrenu (O5)

649,64

Krok 4: Bilanční výpočty podle části IV přílohy č. 5 k vyhlášce
a) Spotřeba 
 C = I1 – O8 
 C = 885,68 – 37 = 848,68 t/rok

c) Fugitivní emise
 F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
 F = 885,68 – 130 – 649,64 – 0 – 0 – 37 = 69,04 t/rok

d) Emise
 E = F + O1 
 E = 69,04 + 130 = 199,04 t/rok
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1. Úvod

Dne 23. dubna 2009 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. Dle této směrnice každý členský stát zajistí, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů ve všech druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě. Tohoto 
cíle má být dosaženo používáním biopaliv, případně elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 
Téhož dne byla přijata také směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES o kvalitě paliv. Tato směrni-
ce zavádí povinnost dodavatelům pohonných hmot snižovat emise skleníkových plynů vyprodukovaných v ce-
lém životním cyklu z jimi dodaných pohonných hmot minimálně o 6 % do roku 2020 v porovnání se základní 
hodnotou v roce 2010. Tohoto cíle mohou dodavatelé pohonných hmot dosáhnout právě používáním biopaliv, 
případně elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Z důvodu předchozích kritik využívání biopaliv, které tvrdily, že jejich používáním dochází k narušování 
biodiverzity a spalováním je produkováno větší množství emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními 
palivy, zavedly tyto směrnice zcela novou povinnost pro biopaliva tzv. kritéria udržitelnosti biopaliv. 

Pouze biopaliva splňující tato kritéria jsou zohledněna do splnění 10 % cíle spotřeby energie v dopravě, 
zohledňují se dodavatelům pohonných hmot do povinných cílů minimálního objemu biopaliv a snížení emisí 
skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot a dále pouze tato biopaliva jsou způsobilá k fi nanční podpoře 
na jejich spotřebu. 

Kritéria udržitelnosti biopaliv lze rozdělit na dvě základní povinnosti. První povinností je prokázání původu 
biopaliva, kdy se musí doložit, že pěstováním biomasy pro výrobu biopaliva nebyla narušena biodiverzita 
a v případě, že byla biomasa pěstována na území EU, musí být navíc doloženo, že biomasa byla vypěstována 
v souladu s požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy přímých podpor v rámci společné 
zemědělské politiky EU. Druhou povinností je prokázání určité úspory emisí skleníkových plynů vyproduko-
vaných během celého životního cyklu biopaliva v porovnání s referenční fosilní pohonnou hmotou. Úsporu 
emisí skleníkových plynů lze určit pomocí standardních hodnot, pouze při splnění určitých předpokladů, nebo 
výpočtem emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v celém životním cyklu biopaliva nebo kombinací 
těchto dvou způsobů. 

Transpozice uvedených směrnic je provedena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon 
o ochraně ovzduší) a prováděcím nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv (dále jen 
nařízení vlády). 

Pro prokázání splnění kritérií udržitelnosti vznikla povinnost prodejcům a dovozcům biomasy, výrobcům, 
dovozcům a prodejcům kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv, výrobcům, dovozcům 
a prodejcům biopaliv a dovozcům a prodejcům motorového benzínu a motorové nafty s přídavkem biopaliva 
neuvolněného do volného daňového oběhu v ČR, vydávat k jednotlivým dodávkám biomasy, kapalných nebo 
plynných produktů určených k výrobě biopaliv nebo k dodávkám biopaliv, respektive přídavkům biopaliv, 
doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti. 

V případě, že dodávky udržitelných produktů pochází ze systému uznaného zahraničním členským státem, 
je možné vystavovat doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti k dodávkám defi novaným v daném za-
hraničním systému. 

K tomu, aby výše uvedené osoby mohly vydávat k jednotlivým dodávkám udržitelných produktů doklady 
potvrzující splnění kritérií udržitelnosti, musí být držitelem certifi kátu uděleného autorizovanou osobou podle 
§ 32 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší. 
Dále účinností zákona o ochraně ovzduší vznikla povinnost dodavatelům motorových benzínů nebo motorové 
nafty podávat každoročně do 15. března ministerstvu a místně příslušnému celnímu úřadu zprávu o emisích 
skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o emisích skleníko-
vých plynů musí být ověřena autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně ovzduší.

Autorizaci k výše uvedeným činnostem uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem 
zemědělství. Žadatel musí k žádosti o autorizaci předložit mimo jiné osvědčení o akreditaci k certifi kaci pro-
cesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot 
vydané akreditujícím orgánem (Český institut pro akreditaci, o. p. s.).

Tento metodický pokyn je určen autorizovaným osobám, které budou vydávat certifi káty opravňující výše 
uvedené osoby vydávat k jednotlivým udržitelným produktům doklady o splnění kritérií udržitelnosti a doda-
vatelům pohonných hmot ověřovat zprávu o emisích skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot.

Metodický pokyn je členěn do čtyř částí. První část stanoví postup provádění kontrol autorizovaných osob 
u pěstitelů biomasy a u certifi kovaných osob. Druhá část stanoví postup ověření zprávy o emisích u dodavatelů 
pohonných hmot. Třetí část stanoví požadavky na souhrnnou zprávu o provedených kontrolách vypracovanou 
autorizovanou osobou. Poslední část se týká provádění výpočtu emisí skleníkových plynů v celém životním 
cyklu biopaliv podle části B přílohy č. 1 nařízení vlády.
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2. Kontrola pěstitelů biomasy a certifi kovaných osob 

Prokázání splnění kritérií udržitelnosti musí být doloženo u konečného produktu, v tomto případě u biopaliva. 
Pro prokázání splnění těchto kritérií je nutné, aby jednotlivé články výrobního řetězce poskytovaly následují-
cím článkům v řetězci informace, které jsou uvedeny v nařízení vlády. Dále musí mít každý článek v řetězci 
zaveden systém kvality a systém hmotnostní bilance splňující parametry uvedené v § 6 nařízení vlády. Při 
splnění všech podmínek uvedených v nařízení vlády obdrží článek v řetězci od autorizované osoby certifi kát 
opravňující jej vystavovat k jednotlivým dodávkám udržitelných produktů doklady potvrzující prokázání spl-
nění kritérií udržitelnosti. Certifi kát je platný po dobu 12 měsíců (viz § 21 odst. 5 zákona o ohraně ovzduší). 

Splnění kritérií udržitelnosti u prodejců a u dovozců biomasy, u výrobců, dovozců a u prodejců kapalných 
nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv je dokládáno tzv. dílčím prohlášením o shodě s kritérii 
udržitelnosti stanoveným nařízením vlády. Doložení splnění kritérií udržitelnosti u výrobců, dovozců a prodej-
ců biopaliv, u dovozců a prodejců pohonných hmot s přídavkem biopaliva neuvolněných do volného daňového 
oběhu v ČR je dokládáno tzv. prohlášením o shodě s kritérii udržitelnosti stanoveným nařízením vlády. 

Splnění kritérií udržitelnosti u pěstitelů biomasy a prodejců biomasy prodávající výhradně biomasu jimi 
vypěstovanou je dokládáno samostatným prohlášením pěstitele o shodě s kritérii udržitelnosti. 

Autorizovaná osoba má ze zákona o ochraně ovzduší mimo jiné tyto povinnosti:

•  nejméně jednou ročně zkontrolovat, zda osoby, kterým vydala certifi kát, nadále splňují požadavky  
 pro jeho udělení
•  v rámci kontroly prováděné u prodejce či dovozce biomasy ověřit plnění kritérií udržitelnosti   
 u nejméně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž kontrolovaný prodejce či dovozce v uplynulém   
 roce biomasu odebral
•  v rámci kontroly prováděné u výrobce či dovozce kapalných nebo plynných produktů určených   
 k výrobě biopaliv a výrobce či dovozce biopaliv, který odebíral biomasu přímo od pěstitele, ověřit  
 plnění kritérií udržitelnosti u nejméně 3 procent pěstitelů biomasy, od nichž biomasu přímo odebral
•  po provedení kontroly vypracovat zprávu se závěry kontroly a tuto zprávu uchovávat nejméně   
 po dobu pěti let
•  v případě zjištění nedostatků v dodržování kritérií udržitelnosti při kontrole neprodleně zaslat kopii  
 zprávy České inspekci životního prostředí
•  vydávat certifi káty pouze osobám, u nichž nebyly v předchozím roce při kontrole zjištěny žádné   
 závažné nedostatky 
•  zasílat kopie veškerých jí vydaných certifi kátů Ministerstvu životního prostředí
•  zasílat Ministerstvu životního prostředí každoročně vždy k 28. únoru souhrnnou zprávu o jí   
 provedených kontrolách v uplynulém kalendářním roce
•  postupovat v souladu s udělenou akreditací a autorizací.

Pro objektivní posouzení, zda daný článek výrobního řetězce splňuje podmínky uvedené v nařízení vlády, 
byly sestaveny tzv. kontrolní listy. Ty jsou určeny pro autorizované osoby, které budou u pěstitelů biomasy 
a certifi kovaných osob provádět kontrolu. Kontrolní list pěstitele biomasy je přílohou č. 1 tohoto metodického 
pokynu a kontrolní list certifi kovaných osob je přílohou č. 2 tohoto metodického pokynu. 

3. Kontrola zprávy o emisích u dodavatelů pohonných hmot

Podle § 20 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší je dodavatel pohonných hmot povinen podávat každoročně do 
15. března ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných 
hmot za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Povinnost podávat zprávu o emisích vzniká 
poprvé za rok 2013, která se bude předkládat k 15. 3. 2014. Zpráva se podává souhrnně za jednoho dodava-
tele pohonných hmot. Není nutné množství dodaných pohonných hmot členit na jednotlivé provozní sklady 
či nádrže. Dále jsou dodavatelé pohonných hmot povinni zajistit ověření informací uvedených ve zprávě 
o emisích autorizovanou osobou a kopii protokolu o ověření předložit jako součást zprávy o emisích. Pro 
objektivní kontrolu zprávy o emisích ze strany autorizovaných osob byl vytvořen kontrolní list dodavatele 
pohonných hmot, který je přílohou č. 3 tohoto metodického pokynu. 

Zpráva o emisích musí obsahovat alespoň tyto informace: 
a) celkový objem každého typu dodané pohonné hmoty s udáním místa nákupu a její původ, a
b) množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v dodané pohonné hmotě zjištěné bě-
hem úplného životního cyklu pohonné hmoty, včetně členění na jednotlivé typy dodaných pohonných hmot.
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Ad a)
Celkovým objemem každého typu dodané pohonné hmoty se rozumí množství (v objemových jednotkách) 
dodaného (uvolněného do volného daňového oběhu v České republice) motorového benzínu a motorové nafty 
bez přídavku biopaliv a dále pak jednotlivých druhů biopaliv, tj. methylesterů mastných kyselin (FAME), 
bioethanolu a bioETBE. Množství bioETBE se převádí na ekvivalent bioethanolu vynásobením koefi cientem 
0,471. 

Ke stanovení celkového objemu každého typu dodané pohonné hmoty lze využít evidenci jednotlivých 
dodaných pohonných hmot, kterou vedou jejich dodavatelé podle § 19 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší a hlá-
šení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv vydávaného podle § 19 odst. 9 uvedeného 
zákona.

Místem nákupu se rozumí:
a) u motorového benzínu a motorové nafty bez přídavku biopaliv název státu, ve kterém byla surovina použitá 
k jejich výrobě získána. Pokud tento údaj není k dispozici, uvede se název státu, ve kterém sídlí osoba, která 
motorový benzín nebo motorovou naftu dodavateli pohonné hmoty prodala,
b) u jednotlivých typů biopaliv název státu, ve kterém byla biomasa pro jeho výrobu vypěstována. V případě 
dodávek biopaliv splňujících kritéria udržitelnosti podle práva ČR stát původu biomasy použité k výrobě bio-
paliva uvedený v prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti. Pokud dodávky biopaliv splňující kritéria udrži-
telnosti podle práva jiného členského státu EU, případně podle dobrovolného režimu uznaného rozhodnutím 
Evropské komise vydaným na základě čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/28/ES nebo na základě čl. 7c odst. 4 směr-
nice 2009/30/ES neobsahují tento údaj, uvede se název státu, ve kterém sídlí osoba, která biopalivo dodavateli 
pohonné hmoty prodala. V případě, že prohlášení obsahuje více států a není dostupná informace o procentuál-
ním zastoupení, vede se údaj o více států jako jedno místo nákupu (např. CZ/SK). 

Původem se rozumí:
a) u motorového benzínu a motorové nafty bez přidaných biosložek druh suroviny, ze které byla pohonná 
hmota vyrobena (klasická ropa, ropa z ropných písků, zemní plyn atd.),
b) u jednotlivých druhů biopaliv druh biomasy použité k výrobě biopaliva (kukuřice, cukrová řepa atd.). 

Ad b)
Množstvím emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě zjištěným během 
úplného životního cyklu pohonné hmoty se rozumí celkové množství emisí skleníkových plynů vyjádřené 
v gCO2ekv/MJ vyprodukovaných v úplném životním cyklu dodaného motorového benzínu a motorové nafty 
včetně všech přimísených biopaliv. Množství emisí skleníkových plynů se stanoví s přesností na jedno dese-
tinné místo. V rámci ročního vykazování produkce emisí skleníkových plynů je možné vycházet z váženého 
průměru jednotlivých dodávek.
Množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě, zjištěné během úplného 
životního cyklu pohonné hmoty EPHM se vypočte:

kde: EPHM  =  množství emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné   
   hmotě (včetně přidaných biopaliv) zjištěné během úplného životního cyklu   
   pohonné hmoty [gCO2ekv/MJ]
 PBA  =  celkové emise skleníkových plynů z dodaného motorového benzínu [gCO2ekv]
 PMN  =  celkové emise skleníkových plynů z dodané motorové nafty [gCO2ekv]
 PFAME  =  celkové emise skleníkových plynů ze všech dodávek FAME [gCO2ekv]
 PEt  =  celkové emise skleníkových plynů ze všech dodávek bioethanolu [gCO2ekv]
 MBA  =  množství dodaného motorového benzínu [l]
 HBA  =  energetický obsah (spodní výhřevnost) motorového benzínu [MJ/l] dle bodu D   
   přílohy č. 1 nařízení vlády 
 MMN  =  množství dodané motorové nafty [l] 
 HMN =  energetický obsah (spodní výhřevnost) motorové nafty [MJ/l] dle bodu D   

1  Koefi cient 0,47 vyplývá z § 2 vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, v plat-
ném znění.
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   přílohy č. 1 nařízení vlády 
 MFAME =  množství jednotlivých dodávek FAME [l] 
 HFAME = energetický obsah (spodní výhřevnost) FAME [MJ/l] dle bodu D přílohy č. 1   
   nařízení vlády 
 MEt =  množství jednotlivých dodávek bioethanolu [l] včetně množství ekvivalentu   
   bioethanolu, odpovídajícího množství bioETBE. Množství bioETBE se přepočítává  
   na ekvivalent bioethanolu s uplatněním koefi cientu 0,47
 HEt = energetický obsah (spodní výhřevnost) bioethanolu [MJ/l] dle bodu D přílohy   
   č. 1 nařízení vlády 
Celkové emise skleníkových plynů z dodaného motorového benzínu PBA se vypočtou:

PBA = MBA x HBA x EF

kde: 
 EF = emise skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty dle bodu 3 části B   
   přílohy č. 1 nařízení vlády (83,8 gCO2ekv/MJ)

Celkové emise skleníkových plynů z dodané motorové nafty PMN se vypočtou:

PMN = MMN x HMN x EF

kde: 
 EF = emise skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty dle bodu 3 části B   
   přílohy č. 1 nařízení vlády (83,8 gCO2ekv/MJ)

Celkové emise skleníkových plynů z dodaných methylesterů mastných kyselin (FAME) PFAME se vypočtou:

PFAME = MFAME x HFAME x EFAME

kde: 
 EFAME = vážený průměr hodnot emisí skleníkových plynů jednotlivých dodávek FAME   
   podle přílohy č. 1 nařízení vlády [gCO2ekv/MJ] 

Celkové emise skleníkových plynů z dodaného bioethanolu PEt se vypočtou:

PEt= MEt x HEt x EEt

kde: 
 EEt = vážený průměr hodnot emisí skleníkových plynů z jednotlivých dodávek    
   bioethanolu podle přílohy č. 1 nařízení vlády [gCO2ekv/MJ], 

Členění na jednotlivé typy (druhy) pohonných hmot se vyjádří jako vážené průměry emisí skleníkových 
plynů všech dodávek daného typu pohonné hmoty (motorového benzínu, motorové nafty, methyl este-
rů mastných kyselin a bioethanolu). V případě motorového benzínu a motorové nafty bude vážený průměr 
emisí skleníkových plynů roven emisi skleníkových plynů z referenční fosilní pohonné hmoty EBA a EMN, 
tj. 83,8 gCO2ekv/MJ. 

V případě methylesterů mastných kyselin (FAME) se vážený průměr emisí skleníkových plynů všech dodávek 
vypočte:

EFAMEPR = ( )∑ ⋅ FAMEFAME

FAME

HM
P

kde: EFAMEPR =  vážený průměr emisí skleníkových plynů všech dodávek methylesterů mastných   
   kyselin (FAME) vyjádřen v [gCO2ekv/MJ], 
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V případě bioethanolu se vážený průměr emisí skleníkových plynů všech dodávek vypočte: 

EEtPR  =

kde: EEtPR =  vážený průměr emisí skleníkových plynů všech dodávek bioethanolu    
   vyjádřen v [gCO2ekv/MJ], 

Úspora emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě (včetně přidaných biopa-
liv) v porovnání s produkcí emisí skleníkových plynů referenční fosilní pohonné hmoty se vypočte:

U  =

kde: U  =  úspora emisí skleníkových plynů na jednotku energie obsaženou v pohonné hmotě  
   (včetně přidaných biopaliv) v porovnání s produkcí emisí skleníkových plynů   
   referenční fosilní pohonné hmoty [%],

Do informací o celkovém objemu každého typu (druhu) dodané pohonné hmoty a jim náležících emisí skle-
níkových plynů se zahrnují pouze pohonné hmoty, které byly v daném kalendářním roce uvolněny do volného 
daňového oběhu v České republice. Dodávky, které byly ke konci kalendářního roku naskladněny a vysklad-
něny budou až v následujícím kalendářním roce, se započítávají do následujícího kalendářního roku. 

Údaje o místě nákupu a původu je možné určit na základě přijatých prohlášení o shodě s kritérii udržitelnos-
ti, pokud tyto údaje nelze jednoznačně přiřadit k odchozím dodávkám.

Doporučený vzhled souhrnné tabulky, kterou musí obsahovat zpráva o emisích 

Palivo Množství 
paliva [l]

Emise 
skleníko-
vých plynů 
[gCO2ekv/
MJ]

Místo nákupu Původ

Podíl z množ-
ství paliva [%]

Stát Podíl z množ-
ství paliva [%]

Druh výchozí 
surovina

Motorový 
benzín

1000 83,8 100 RU 100 Klasická ropa

Motorová nafta 1000 83,8 100 RU 100 Klasická ropa

FAME splňující 
kritéria udržitel-
nosti 

60 46,2 90 CZ 95 Řepkové semeno

5 SK 3 Slunečnice

5 SK/PL 2 Odpadní tuk

Et splňující 
kritéria udržitel-
nosti

41* 41,2 95 CZ 80 Cukrová řepa

5 SK 15 Kukuřice

---- ---- 5 Cukrová třtina

FAME nespl-
ňující kritéria 
udržitelnosti

0 ---- 0 ---- 0 ----

Et nesplňující 
kritéria udržitel-
nosti

0 ---- 0 ---- 0 ----

Pohonné hmoty 
celkem 

2100 81,9 Úspora emisí skleníkových plynů činní 2,3 %

4. Požadavky na souhrnnou zprávu o provedených kontrolách

Dle § 34 odst. 3 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je autorizovaná osoba povinna zasílat Ministerstvu ži-
votního prostředí každoročně do 28. února souhrnnou zprávu o jí provedených kontrolách v uplynulém 
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kalendářním roce. Souhrnná zpráva má ministerstvu poskytnout zpětnou vazbu na funkčnost celého systému 
prokázání plnění kritérií udržitelnosti biopaliv a dále má poskytnout informace k ověření činnosti jednotlivých 
autorizovaných osob. 

Souhrnná zpráva o provedených kontrolách obsahuje alespoň tyto informace:
•  identifi kace jednotlivých pěstitelů biomasy a certifi kovaných osob, u kterých byly provedeny   
 jednotlivé audity, včetně informace o jejich závadách a zjištěních
•  identifi kace jednotlivých dodavatelů pohonných hmot, u kterých bylo provedeno ověření zprávy   
 o emisích, včetně informace o jejich závadách a zjištěních
•  zhodnocení nejčastějších závažných nedostatků zjištěných při kontrolách pěstitelů biomasy   
 a certifi kovaných osob
•  zhodnocení nejčastějších závažných nedostatků zjištěných při ověřování zpráv o emisích    
 u dodavatelů pohonných hmot.

5. Výpočet emisí skleníkových plynů vznikajících během celého životního cyklu biopaliv 

Podle § 2 odst. 3 nařízení vlády musí úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv splňujících 
kritéria udržitelnosti oproti emisím skleníkových plynů vznikajícím v celém životním cyklu referenční fosilní 
pohonné hmoty činit nejméně:

a) 35 % do 31. prosince 2016,
b) 50 % od 1. ledna 2017,
c) 60 % od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve stacionárním zdroji, uvedeném do provozu 1. ledna 
2017 nebo později.

Na biopalivo vyrobené ve stacionárním zdroji uvedeném do provozu před 24. lednem 2008 se požadavek 35 
% úspory vztahuje od 1. dubna 2013.

Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní pohonné hmoty 
je stanovena v bodě 3 části B přílohy č. 1 nařízení vlády na hodnotu 83,8 gCO2ekv/MJ.

Podle § 3 nařízení vlády lze ke stanovení úspory emisí skleníkových plynů použít:
a) standardních hodnot emisí skleníkových plynů uvedených v části A přílohy č. 1 nařízení vlády, 
b) výpočtu ze skutečných hodnot zjištěných způsobem uvedeným v části B přílohy č. 1 nařízení vlády, nebo
c) výpočtu podle vzorce uvedeného v bodě 1 v části B přílohy č. 1 nařízení vlády za použití některých dílčích 
standardních hodnot emisí skleníkových plynů uvedených v části C přílohy č. 1 nařízení vlády. 

Na obr. 5.1 (na následující straně) je znázorněn rozhodovací diagram sloužící k určení způsobu stanove-
ní úspory emisí skleníkových plynů z biopaliv. Pokud z rozhodovacího diagramu vyplyne, že nelze použít 
standardní hodnotu emisí skleníkových plynů nebo při použití standardní hodnoty není dosaženo požadované 
úspory, případně pokud chce zúčastněná osoba podílející se na produkci emisí skleníkových plynů při výrobě 
biopaliva (pěstitel biomasy, výrobce meziproduktů, výrobce biopaliva, dopravce atd.) dosáhnout vyšší úspory, 
musí pro tento účel stanovit skutečné emise připadající jeho činnosti (pěstování biomasy, výroba meziproduk-
tů atd.).
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Obr. 5.1 Rozhodovací diagram pro určení způsobu stanovení úspory emisí skleníkových plynů
Vysvětlivka: *Použije se pouze do 31. 3. 2013. Po tomto datu se pokračuje krokem č. 1.
1 se týká položek 1 až 24 tabulky uvedené v části A přílohy č. 1 a položky 1 až 18 tabulky uvedené v bodu 
1 části C přílohy č. 1 nařízení vlády. 2 se týká položek 25 až 34 tabulky uvedené v části A přílohy č. 1 a polož-
ky 19 až 28 tabulky uvedené v bodu 1 části C přílohy č. 1 nařízení vlády. 
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Výsledná úspora emisí skleníkových plynů při používání biopaliv oproti emisím skleníkových plynů referenč-
ní fosilní pohonné hmoty se vypočte podle vzorce 5.1.

ÚSPORA =   5.1 
 

kde: 
EB jsou celkové emise skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu biopaliva;
EF jsou celkové emise skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní pohonné 
hmoty, tj. 83,8 gCO2ekv/MJ.

Skleníkovými plyny pro účely výpočtu jsou CO2, N2O a CH4. Pro účely výpočtu ekvivalentu CO2 mají tyto 
plyny následující hodnoty: CO2 = 1, N2O = 296, CH4 = 23.

Celkové emise skleníkových plynů vznikajících během celého životního cyklu biopaliva, EB, se vyjadřují ve 
stejných jednotkách jako celkové emise skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční 
fosilní pohonné hmoty tj. jako ekvivalent gramů CO2 na jeden megajoule biopaliva (gCO2ekv/MJ).

Podle části B přílohy č. 1 nařízení vlády se emise skleníkových plynů vznikajících během celého životní-
ho cyklu biopaliv vypočítají takto:

EB = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee 5.2 

kde: 
EB  jsou celkové emise skleníkových plynů vznikajících během celého životního cyklu biopaliva;
eec  jsou emise skleníkových plynů z pěstování a sklizně biomasy;
el  jsou roční emise skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou využití půdy;
ep  jsou emise skleníkových plynů ze zpracování;
etd  jsou emise skleníkových plynů z dopravy a distribuce;
eu  jsou emise skleníkových plynů ze spalování daného biopaliva;
esca  jsou úspory emisí skleníkových plynů vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným   
 zemědělským postupům;
eccs  jsou úspory emisí skleníkových plynů zachytáváním a geologickým ukládáním uhlíku;
eccr  jsou úspory emisí skleníkových plynů v důsledku zachycení a náhrady oxidu uhličitého;
eee  jsou úspory emisí skleníkových plynů v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla   
 a elektřiny.
Dílčí emise skleníkových plynů jsou dokládány na výstupu jednotlivých článků výrobního řetězce biopaliv. 
Emisní příspěvek následujících článků k dokladovaným dílčím emisím skleníkových plynů je zobrazen v ta-
bulce 5.1. 

Tab. 5.1 Součásti dílčích výpočtů emisí
Příspěvek do dílčích emisí z používání daného 
paliva (EB)

eec el ep etd eu esca eccs eccr eee

Pěstitel biomasy ● ○ ○ ○

Prodejce nebo dovozce biomasy, respektive plyn-
ných nebo kapalných meziproduktů

●

Výrobce biopaliva, respektive plynných nebo 
kapalných meziproduktů

● ○ ○ ○ ○

Prodejce nebo dovozce biopaliva, respektive mo-
torového benzínu nebo motorové nafty s přídav-
kem biopaliva

●

Legenda: ● započítány vždy

○ započítány v závislosti na tom, zda jsou v daném článku výrobního řetězce emise skleníko-
vých plynů produkovány, příp. uspořeny
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5.1 Stanovení emisí původem z pěstování biomasy

Podle bodu 5 části B přílohy č. 1 nařízení vlády zahrnují emise skleníkových plynů z pěstování a sklizně 
biomasy emise pocházející ze samotného procesu pěstování, získávání (sklízení) biomasy, emise z odpadu 
a úniků a z výroby chemických látek nebo produktů použitých při pěstování. Zachycování emisí CO2 při pěs-
tování biomasy není zahrnuto. Emise skleníkových plynů z pěstování jsou ovlivněny zejména druhem osiva, 
množstvím a druhem použitých hnojiv a pesticidů, spotřebou pohonných hmot, výnosem plodiny a emisemi 
N2O z půdy. 

Pro výpočet skutečné hodnoty emisí skleníkových plynů původem z pěstování a sklizně biomasy je určen 
výpočet podle vzorce (5.1.1), který zahrnuje emise skleníkových plynů z výroby osiv nebo sadby, emise 
skleníkových plynů z použitých hnojiv a pesticidů, emise skleníkových plynů z použitých pohonných hmot 
spotřebovaných k obdělávání půdy (do spotřeby pohonných hmot je zahrnuta i případná spotřeba elektrické 
energie např. na pohon čerpadel, případně na sušení biomasy) a emise N2O uvolněné z půdy vlivem aplikova-
ných hnojiv. 

Pro potřeby tohoto metodického pokynu a pro lepší aplikovatelnost výpočtu skutečných hodnot emisí 
skleníkových plynů původem z pěstování a sklizně biomasy používá pěstitel biomasy výpočet podle vzorce 
(5.1.2). Dle uvedeného vzorce vyjadřuje pěstitel biomasy skutečné emise skleníkových plynů v hmotnost-
ních jednotkách, v tomto případě gCO2ekv/kg. Vzorec používá název eecm. Produkce emisí skleníkových plynů 
v hmotnostních jednotkách je taktéž vyžadována v dokladech doprovázejících dodávky biomasy.

Přepočet na energetickou jednotku gCO2ekv/MJ provádí až výrobce kapalných nebo plynných meziproduktů 
určených k výrobě biopaliva nebo samotný výrobce biopaliva. Vzorec již pak nese označení eec. 

Pokud nejsou k dispozici všechny potřebné podklady pro výpočet, musí pěstitel biomasy pro stanovení 
emisí skleníkových plynů použít dílčí standardní hodnotu pro pěstování uvedenou v části C přílohy č. 1 na-
řízení vlády. Tuto hodnotu pro biomasu vypěstovanou v členských státech Evropské unie lze použít za před-
pokladu, že byla vypěstována v oblastech zařazených na seznamech územních statistických jednotek (NUTS 
II), u kterých lze očekávat, že typické emise skleníkových plynů z pěstování biomasy budou nižší nebo stejné 
jako dílčí standardní hodnota. Z materiálu „Zpráva pro Komisi obsahující informace požadované článkem 
19 odst. 2 směrnicí 2009/28/ES Česká republika“ vyplývá, že do seznamu spadá celé území České republiky, 
tj. lze v ČR vždy používat dílčí standardní hodnotu pro pěstování. 

eec = eecm (ssur / eobpal) 5.1.1

kde:
eecm  jsou emise skleníkových plynů původem z pěstování a sklizně biomasy připadající na kilo   
 suroviny [gCO2ekv.

 kg-1];
ssur  je spotřeba biomasy potřebná pro výrobu biopaliva [kg. kgbiopaliva

-1];
eobpal  je energetický obsah biopaliva dle bodu D přílohy č. 1 nařízení vlády [MJ. kgbiopaliva

-1]. 

eecm = (es + ehn + epe + epal + eN2O) / msur 5.1.2

kde:
es  jsou emise skleníkových plynů z výroby osiv [gCO2ekv.

 ha-1. rok-1], výpočet se provádí podle   
 vzorce (5.1.3);
ehn  jsou roční emise skleníkových plynů z výroby hnojiv [gCO2ekv.

 ha-1. rok-1], výpočet se provádí   
 podle vzorce (5.1.4);
epe  jsou roční emise skleníkových plynů z použitých pesticidů [gCO2ekv.

 ha-1. rok-1], výpočet se provádí  
 podle vzorce (5.1.5);
epal  jsou roční emise skleníkových plynů z pohonných hmot použitých pro provoz zemědělských strojů  
 [gCO2ekv.

 ha-1. rok-1]. Výpočet se provádí podle vzorce (5.1.6);
eN2O  jsou roční emise N2O uvolněné z půdy [gCO2ekv.

 ha-1. rok-1], pro stanovení těchto emisí lze využít   
 tab. 5.1.5;
msur  je množství suroviny sklizené z hektaru zemědělské půdy za rok [kg. ha-1. rok-1].

es = ms . efs  5.1.3

ms  je množství osiva aplikovaného na jeden hektar zemědělské půdy za rok [kg. ha-1. rok-1];
efs  je emisní faktor produkce osiv [gCO2ekv

. kg-1], viz tab. 5.1.1.
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Tab. 5.1.1 Emisní faktory nejpoužívanějších osiv
Emisní faktor osiv Hodnota Jednotka Zdroj
Pšenice 275,9 gCO2ekv

. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.5582492

Řepkové semeno 729,9 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Cukrová řepa 3 540,3 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Kukuřice - gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Poznámka k položce tabulky: Projekt IEE/09/736/SI2.5582492

ehn = ∑ mhni . efhni

kde:
mhn  je množství i-tého hnojiva aplikovaného na jeden hektar zemědělské půdy za rok [kg. ha-1. rok-1];
efhn  je emisní faktor produkce i-tého hnojiva [gCO2ekv

. kg-1], viz tab. 5.1.2.

Tab. 5.1.2 Emisní faktory nejpoužívanějších hnojiv
Emisní faktor hnojiv Hodnota Jednotka Zdroj
DAM 2 728,674 gCO2ekv

. kg-1 Projekt SPII4i1/33/07

LAV/LAD 2 756,878 gCO2ekv
. kg-1 Projekt SPII4i1/33/07

DASA 2 416,558 gCO2ekv
. kg-1 Projekt SPII4i1/33/07

NPK 1 824,06 gCO2ekv
. kg-1 Projekt SPII4i1/33/07

N-hnojivo 5 880,600 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

P2O5-hnojivo 1 010,7 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

K2O-hnojivo 576,1 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

CaO-hnojivo 129,5 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

epe = mpe . efpe 5.1.5

kde:
mpe  je množství pesticidů aplikovaných na jeden hektar zemědělské půdy za rok [kg. ha-1. rok-1];
efpe  je emisní faktor produkce pesticidů [gCO2ekv

. kg-1], viz tab. 5.1.3.

Tab. 5.1.3 Emisní faktor pesticidů
Emisní faktor pesticidů Hodnota Jednotka Zdroj

Bez rozlišení 10 971,30 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

kde:
epal = ∑spali . efpali  5.1.6

spal  je celkové roční množství i-té spotřebované pohonné hmoty a elektrické energie na obhospodaření  

2 www.biograce.net
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 jednoho hektaru zemědělské půdy [l. ha-1. rok-1];
efpal  je emisní faktor i-té pohonné hmoty [gCO2ekv

. l-1], viz tab. 5.1.4.

Tab. 5.1.4 Emisní faktor pohonných hmot
Emisní faktor pohonných hmot Hodnota Jednotka Zdroj

Nafta 2 964,39 gCO2ekv
. l-1 Projekt SPII4i1/33/07

MEŘO 1 627,05 gCO2ekv
. l-1 Projekt SPII4i1/33/07

Výpočet emisí eN2O 
Roční emise N2O uvolněné z půdy jsou ovlivněné aplikovanými hnojivy, druhem pěstované plodiny, vlast-
nostmi půdy a technologickým postupem pěstování. Výpočet emisí N20 z půdy se provádí podle IPCC Gui-
delines for National Greenhouse Gas Inventories, Chapter 11: N

2
O Emissions from Managed Soils, and CO

2
 

Emissions from Lime and Urea Application3. Pro potřeby výpočtu lze použít průměrné hodnoty emisí N2O 
z půdy vypočítané ministerstvem zemědělství pro potřeby materiálu „Zpráva pro Komisi obsahující informace 
požadované článkem 19 odst. 2 směrnicí 2009/28/ES Česká republika“ viz tab. 5.1.5.

Tab. 5.1.5 Roční emise N2O uvolněné z půdy [gCO2ekv.
 ha-1. rok-1]

Název oblasti Kód Řepka olejná Pšenice Kukuřice Cukrová řepa
NUTS Praha CZ01 648 503,2 729 711

NUTS Střední Čechy CZ02 612 464,7 689,7 691

NUTS Jihozápad CZ03 572 423,2 620,4 -

NUTS Severozápad CZ04 586 438 644,6 671

NUTS Severovýchod CZ05 621 470,6 701,2 706

NUTS Jihovýchod CZ06 597 444 659,5 694

NUTS Střední Morava CZ07 618 464,7 701,6 688

NUTS Moravskoslezsko CZ08 613 464,7 675,7 696

V případě používání vlastních emisních faktorů je potřeba doložit postup výpočtu s uvedením použitých da-
tových zdrojů.

5.2 Stanovení emisí ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou ve využívání půdy

Výpočet ročních emisí skleníkových plynů způsobených změnou zásoby uhlíku vlivem změny ve využívání 
půdy se počítá pouze v případech, kdy k této změně došlo, např. biomasa je pěstována na půdě, která byla dříve 
půdou defi novanou v § 2 odst. 5) písm. c) nařízení vlády (plocha s pokryvem koruny tvořícím 10 až 30 %). 
Úspora emisí skleníkových plynů biopaliva vyrobeného z této biomasy musí splnit minimální úsporu uvede-
nou v § 2 odst. 2) nařízení vlády, v současné době 35 %. Případný výpočet provádí pěstitel biomasy za použití 
údajů poskytnutých výrobcem biopaliva, kterému bude biomasu dodávat. 
Pokud je biomasa pěstována na orné půdě, která měla statut orné půdy před 1. lednem 2008, jsou roční emise 
skleníkových plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolané změnou využití půdy považovány za rovné nule. Vý-
počet se v těchto případech neprovádí.

Došlo-li ke změně v zásobě uhlíku, pak se roční emise skleníkových plynů vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně po dobu 20 let. Výpočet se provede podle vzorce (5.2.1). 

el = [3,664 . (CSR - CSA)/ 20. P] - eB 5.2.14

kde:
CSR  je zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako   

3  http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf
4 Koefi cient 3,664 je získaný dělením molekulové hmotnosti CO2 (44,010 g/mol) molekulovou hmotností 
uhlíku (12,011 g/mol).
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 hmotnost uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání   
 půdy se považuje využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let před získáním suroviny podle toho,   
 který údaj je novější;
CSA  je zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako   
 hmotnost uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). V případech kdy dochází   
 k hromadění zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota CSA jako odhad   
 zásoby na jednotku plochu za období dvaceti let nebo v době zralosti plodiny, a to podle toho, která  
 situace nastane dříve;
P  je produktivita rostliny (vyjádřená jako energie biopaliva na jednotku plochy za rok) vypočítaná   
 podle vzorce (5.3.2);
eB  je bonus ve výši 29 g CO2ekv/MJ biopaliva; použije se, pokud je biomasa získávána ze znehodnocené  
 půdy defi nované bodem 7 části B přílohy č. 1 nařízení vlády.

P = (msur . eobpal) / ssur  5.3.2

kde:
msur  je množství biomasy sklizené z hektaru zemědělské půdy za rok [kg. ha-1. rok-1];
ssur  je spotřeba biomasy potřebné pro výrobu biopaliva [kg. kgbiopaliva

-1];
eobpal  je energetický obsah vyrobeného biopaliva dle bodu D přílohy č. 1 nařízení vlády [MJ. kgbiopaliva

-1]. 

Metodika pro detailní výpočet zásob uhlíku (CSR a CSA) je podrobně popsána v příloze „Rozhodnutí Komi-
se o pokynech pro výpočet zásob uhlíku v půdě pro účely přílohy V směrnice 2009/28/ES (2010/335/EU)“5. 
Z tohoto důvodu není výpočet součástí této metodiky. 

5.3 Stanovení emisí původem ze zpracování 

Podle bodu 10 části B přílohy č. 1 nařízení vlády zahrnují emise skleníkových plynů ze zpracování především 
emise z vlastního procesu zpracování, a dále pak i emise z odpadu a úniků a z výroby chemických látek nebo 
produktů použitých při zpracování. Emise skleníkových plynů ze zpracování počítá výrobce kapalných nebo 
plynných meziproduktů určených k výrobě biopaliv nebo výrobce biopaliva. 

Výpočet emisí skleníkových plynů původem ze zpracování se provádí podle vzorce (5.3.1), respektive 
(5.3.6) pokud při výrobě vznikají další produkty (vedlejší produkty). Pokud nejsou k dispozici všechny po-
třebné podklady pro výpočet, musí výrobce kapalných nebo plynných produktů určených k výrobě biopaliv 
nebo výrobce biopaliva použít dílčí standardní hodnotu pro zpracování, včetně nadbytečné elektrické energie 
(ep- eee), uvedenou v části C přílohy č. 1 nařízení vlády. 

ep = (eel + ete + eov + emat) / (mbpal . eobpal) 5.3.1

kde:
ep  jsou celkové emise skleníkových plynů původem ze zpracování [gCO2ekv

. MJ-1];
eel  jsou celkové roční emise spotřebované elektrické energie z externích zdrojů pro technologický   
 proces [gCO2ekv

. rok-1], výpočet se provádí podle vzorce (5.3.2);
ete  jsou celkové roční emise z paliva spotřebovaného pro technologický proces [gCO2ekv

. rok-1],   
 výpočet se provádí podle vzorce (5.3.3);
eov  jsou celkové roční emise z odpadní vody a odpadů [gCO2ekv

. rok-1], výpočet se provádí podle   
 vzorce (5.3.4);
emat  jsou celkové roční emise provozních materiálů, které se významnou měrou podílejí na celkových   
 emisích z výroby, případně, jejichž spotřeba při výrobě není zanedbatelná (např. methanol, různé   
 kyseliny, apod.) [gCO2ekv

. rok-1], výpočet se provádí podle vzorce (5.3.5);
mbpal  je celkové množství vyrobeného biopaliva za rok [kg. rok-1];
eobpal  je energetický obsah biopaliva dle bodu D přílohy č. 1 nařízení vlády [MJ. kgbiopaliva

-1].

5  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:CS:PDF 
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eel = sel . efel 5.3.2

kde:
sel  je celkové roční množství elektrické energie spotřebované pro technologický proces [MJ. rok-1];
efel  je emisní faktor elektrické energie [gCO2ekv

. MJ-1], viz tab. 5.3.1.

Tab. 5.3.1 Emisní faktory elektrické energie
Emisní faktor elektrické energie Hodnota Jednotka Zdroj

Elektrická energie EU mix LV (2010) 129,19 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Elektrická energie EU mix MV(2010) 127,65 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

ete = ∑(spali . efpali) 5.3.3

kde:
spal  je celkové roční množství i-tého paliva spotřebovaného pro technologický proces [MJ . rok – 1];
efpal  je emisní faktor i-tého paliva spotřebovaného pro technologický proces [gCO2ekv

. MJ-1], viz tab. 5.3.2.

Tab. 5.3.2 Emisní faktory paliv
Emisní faktor paliv Hodnota Jednotka Zdroj

Topný olej 84,98 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Zemní plyn (EU mix, 4000 km) 67,59 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Hnědé uhlí 116,98 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Černé uhlí 111,28 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Pšeničná sláma 1,80 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

eov = ∑(sovi . efovi) 5.3.4

kde:
sov  je celkové roční množství i-tého netuhého odpadu (odpadní voda, atd.) [kg. rok – 1];
efov  je emisní faktor i-tého netuhého odpadu [gCO2ekv

. kg-1], viz tab. 5.3.3.

emat = ∑(smati . efmati) 5.3.4

kde:
smat  je celkové roční množství i-tého provozního materiálu (např. methanol, NaOH) používaného při   
 výrobě biopaliva [kg. rok-1];
efmat  je emisní faktor i-tého provozního materiálu [gCO2ekv

. kg-1], viz tab. 5.3.3.

Tab. 5.3.3 Emisní faktory provozních a některých odpadních materiálů
Emisní faktor provozních materiálů Hodnota Jednotka Zdroj

Methanol 1 981,443 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

HCl 750,9 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

NaOH 469,3 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Na2CO3 1 190,2 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

H2SO4 207,7 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

H3PO4 3 011,7 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249
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Emisní faktor provozních materiálů Hodnota Jednotka Zdroj

n-hexan 3 630,55 gCO2ekv
. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Jestliže při výrobě biopaliva vzniká kombinace tohoto biopaliva a jednoho nebo více dalších produktů, roz-
dělí se emise skleníkových plynů mezi biopalivo a vedlejší produkty v poměru k jejich energetickému obsahu, 
který je stanoven s výjimkou elektrické energie jako spodní výhřevnost. Ve vzorci (5.1) pro výpočet celkových 
emisí skleníkových plynů během životního cyklu biopaliva se použije místo činitele ep jeho alokovaná hodnota 
ePalok vypočtená podle vzorce (5.3.6).

ePalok = ep . af 5.3.6

kde:
ePalok  jsou emise původem ze zpracování připadající na biopalivo [gCO2ekv

. MJ-1];
ep  jsou emise původem ze zpracování, vypočtené podle vzorce (5.3.1) [gCO2ekv

. MJ-1];
af j e alokační faktor.

af = eohprod / (eohprod + ∑eovprodi) 5.3.7

eohprod = mhprod . svhprod 5.3.8

kde:
mhprod  je množství hlavního produktu vyrobeného za rok [kg. rok-1];
svhprod  je hodnota spodní výhřevnosti hlavního produktu (nejčastěji biopaliva).

eovprod = mvprod . svvprod 5.3.9

kde:
mvprod  je množství vedlejšího produktu vyrobeného za rok [kg. rok-1];
svvprod  je hodnota spodní výhřevnosti vedlejšího produktu [MJ. kg-1], viz tab. 5.3.4.

Tab. 5.3.4 Spodní výhřevnosti vedlejších produktů
Výhřevnost vedlejších produktů Hodnota Jednotka Zdroj
Glycerín 16 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Řepkový šrot 18,7 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Řízky řepy cukrovky 15,6 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Cukrovkové výpalky 15,60 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Pšeničná sláma 17,2 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Bioolej (vedlejší produkt při výrobě 
FAME z odpadního oleje)

21,8 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Surový rostlinný olej 36 MJ. kg-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249
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5.4 Stanovení emisí původem z přepravy a distribuce

Podle bodu 10 části B přílohy č. 1 nařízení vlády zahrnují emise skleníkových plynů z přepravy a distribuce 
emise pocházející z přepravy a skladování surovin a polotovarů (biomasy a meziproduktů) i emise ze sklado-
vání a distribuce konečného výrobku (biopaliva). Tento výpočet se nevztahuje na emise skleníkových plynů 
plynoucích z dopravy a distribuce zohledněné ve výpočtu emisí skleníkových plynů při pěstování biomasy, 
tj. nezahrnuje emise z pohonných hmot spotřebovaných na obdělávání půdy. Výpočet emisí skleníkových 
plynů plynoucích z dopravy provádí každý článek řetězce výroby biopaliva.

Výpočet emisí původem z přepravy a distribuce se provede podle vzorce (5.4.1), který umožňuje zahrnout 
do výpočtu libovolnou kombinaci různých druhů dopravních prostředků a různých pohonných hmot. Pokud 
nejsou k dispozici všechny potřebné podklady pro výpočet, musí se použít dílčí standardní hodnota pro přepra-
vu a distribuci (etd) uvedená v části C přílohy č. 1 nařízení vlády. Dílčí standardní hodnota pro přepravu a dis-
tribuci zahrnuje emise skleníkových plynů plynoucích z dopravy a skladování v celém řetězci výroby biopaliv. 
Z tohoto důvodu se dílčí standardní hodnota pro přepravu a distribuci zahrnuje do výpočtu podle vzorce 5.4.1 
(celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných v celém životním cyklu biopaliva) pouze jednou. 

 5.4.1

kde:
etdm  jsou emise původem z přepravy a distribuce biomasy, respektive meziproduktů určených k výrobě  
 biopaliv [gCO2ekv

. kg-1];
dnal  je přepravní vzdálenost realizovaná i-tým naloženým dopravním prostředkem [km];
snal  je spotřeba pohonných hmot i-tého naloženého dopravního prostředku [l. km-1, MJ . km-1, m3. km-1];
dpra  je přepravní vzdálenost realizovaná i-tým nenaloženým dopravním prostředkem [km];
spra  je spotřeba pohonných hmot i-tého nenaloženého dopravního prostředku [l. km-1, MJ. km-1, m3. km-1];
efpal  je emisní faktor pohonné hmoty, případně elektrické energie, i-tého dopravního prostředku   
 [gCO2ekv

. l-1, gCO2ekv
. MJ-1, gCO2ekv

. m-3], viz tab. 5.4.1;
sen  je spotřeba energie při skladování surovin, polotovarů a konečných výrobků [MJ];
efen  je emisní faktor energetického zdroje použitého při skladování surovin, polotovarů a konečných   
 výrobků [gCO2ekv

. MJ-1], viz tab. 5.4.1;
mprod  je hmotnost j-tého produktu [kg].

Tab. 5.4.1 Emisní faktory pohonných hmot a elektrické energie v dopravě
Emisní faktor Hodnota Jednotka Zdroj
Elektrická energie EU mix 
MV(2010)

127,65 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Elektrická energie EU mix LV 
(2010)

129,19 gCO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Nafta 2964,39 gCO2ekv
. l-1 Projekt SPII4i1/33/07

FAME 1627,05 gCO2ekv
. l-1 Projekt SPII4i1/33/07

Stlačený zemní plyn (EU mix, 
4000 km) pro dopravu

2402,15 gCO2ekv
. m-3 Projekt IEE/09/736/SI2.5582496

Poznámka k položce v tabulce: Projekt IEE/09/736/SI2.5582496

Výpočet podle bodu 5.4.1 je vhodný pro určení emisí z přepravy a skladování biomasy, respektive kapalných 
nebo plynných meziproduktů určených k výrobě biopaliv. V případě přepravy fi nálního biopaliva je nutné 
přepočítat produkci emisí skleníkových plynů v závislosti na hmotnosti biomasy, respektive kapalných nebo 
plynných meziproduktů určených k výrobě biopaliv na energetický obsah vyrobeného biopaliva. Přepočet se 
provádí podle vzorce 5.4.2. 

etd = etdm / eobpal  5.4.2

kde:
etd  jsou emise původem z přepravy a distribuce konečného produktu (biopaliva) [gCO2ekv

. MJ-1],

6  přepočtená hodnota, emisní faktor rozšířen o fázi stlačování zemního plynu pro účely plnění vozidel. 
použita výhřevnost podle české národní inventarizační zprávy (NIR) z roku 2009 
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etdm  jsou emise původem z přepravy a distribuce [gCO2ekv
. kg-1];

eobpal  je energetický obsah biopaliva dle bodu D přílohy č. 1 nařízení vlády [MJ. kgbiopaliva
-1].

5.5 Stanovení emisí původem z používání daného paliva

Podle bodu 12 části B přílohy č. 1 nařízení vlády se emise skleníkových plynů z používání daného biopaliva, 
eu, pokládají za rovné nule.

eu = 0 gCO2ekv . MJ-1  5.5.1
 
5.6 Stanovení úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským 
postupům 

Ve smyslu nařízení vlády je za zdokonalený zemědělský postup považován především přechod k omezené 
nebo bezorebné kultivaci, efektivnější střídání plodin, hospodaření s posklizňovými zbytky, efektivnější hno-
jení a používání půdních přídavků (např. kompostu).

Pro započítání úspor emisí skleníkových plynů musí být prokázáno, že při pěstování suroviny došlo ke 
zvýšení obsahu uhlíku v půdě, nebo musí být předloženy ověřitelné důkazy, že lze zvýšení logicky očekávat. 
To lze prokázat pravidelně opakovaným měřením, kdy první měření by mělo být uskutečněno před začátkem 
pěstování vstupní suroviny pro výrobu biopaliva. Do druhého měření je možné zvýšení obsahu uhlíku odhad-
nout na vědeckém, dostatečně doloženém základě. Na základě následujících měření již lze doložit, zvyšování 
obsahu uhlíku v půdě a jeho rozsah. Úsporu emisí lze pak vypočítat, obdobně jako v případě ročních emisí ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnami ve využívání půdy uvedenými v kapitole 5.2. Případný výpočet 
provádí pěstitel biomasy za použití údajů poskytnutých výrobcem biopaliva, kterému bude biomasu dodávat. 

esca = 3,664 . (CSR - CSA) / P . O 5.6.17

kde:
esca  jsou úspory emisí vyvolané nahromaděním uhlíku v půdě díky zdokonaleným zemědělským   
 postupům [gCO2ekv

. MJ-1];
CSR  je zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená s referenčním využíváním půdy (vyjádřená jako   
 hmotnost uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Za referenční využívání   
 půdy se v tomto případě považuje využívání půdy před pěstováním suroviny;
CSA  je zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečným využíváním půdy (vyjádřená jako   
 hmotnost uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, tak vegetaci). Hodnota součinitele CSA   
 se stanoví jako odhad zásoby na jednotku plochy za dobu pěstování plodiny nebo v době zralosti   
 plodiny, a to podle toho, která situace nastane dříve;
P  je produktivita rostliny (vyjádřená jako energie biopaliva na jednotku plochy za rok), vypočtená   
 podle vzorce (5.3.2);
O  je období pěstování sledované plodiny (vyjádřené v letech). 

5.7 Stanovení úspory emisí skleníkových plynů zachytáváním a geologickým ukládáním uhlíku

Podle bodu 13 části B přílohy č. 1 nařízení vlády se úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním uhlíku omezuje na emise, ke kterým nedošlo v důsledku zachycení 
a sekvestrace emitovaného CO2 v přímé souvislosti se získáváním, přepravou, zpracováním a distribucí bi-
opaliva. Úsporu emisí je možné započítat pouze v případě, že byla dodržena ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého, zejména pak 
ustanovení čl. 12 „Kritéria a postup pro přijímání toku CO2“. Podle čl. 12 nesmí být do toku CO2 přidány žádné 
jiné látky a odpady z důvodu jejich odstranění. Musí být až na výjimky náhodně pojmutých látek z procesu 
zachytávání a injektáže a stopovacích látek pro účely kontroly migrace CO2 tvořen výhradně oxidem uhliči-
tým.8 

7 3,664 je koefi cient získaný dělením molekulové hmotnosti CO2 (44,010 g/mol) molekulovou hmotností 
uhlíku (12,011 g/mol)
8  Kapitola 4 „Povinnosti při provozu, při uzavírání a po uzavření“, čl. 12 „Kritéria a postup pro přijí-
mání toku CO2“ směrnice 2009/31/ES
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5.8 Stanovení úspory emisí v důsledku zachycování a nahrazování oxidu uhličitého

Podle bodu 14 části B přílohy č. 1 nařízení vlády je úspora emisí skleníkových plynů vyvolaná zachycením 
a náhradou uhlíku omezena na emise, ke kterým nedošlo díky zachycení CO2, jehož zdroj uhlíku pochází 
z biomasy a používá se k náhradě CO2 z fosilních pohonných hmot používaných v souvislosti s komerčními 
výrobky a službami.

5.9 Stanovení úspory emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny 

Podle bodu 15 části B přílohy č. 1 nařízení vlády se berou v úvahu úspory emisí skleníkových plynů v důsled-
ku přebytečné elektrické energie z kombinované výroby tepla a elektřiny v souvislosti s přebytečnou elektric-
kou energií generovanou v zařízeních na výrobu biopaliva kogenerací, avšak s výjimkou případů, kdy palivo 
používané v kogeneračním cyklu představuje druhotný produkt, který není zbytkem zemědělské plodiny. 

Při zohlednění této přebytečné elektrické energie se předpokládá, že daná kogenerační jednotka má mini-
málně kapacitu potřebnou k tomu, aby dodávala tepelnou energii nezbytnou pro výrobu biopaliva. Úspory 
emisí skleníkových plynů související s touto přebytečnou elektřinou se pokládají za rovné objemu skleníko-
vých plynů, které by byly emitovány při výrobě stejného množství elektřiny v elektrárně používající totéž 
palivo jako kogenerační jednotka.

Úspory emisí skleníkových plynů v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny 
se vypočítají podle vzorce 5.9.1.

eee = (Eelzb . efpel) / (mbpal . eobpal) 5.9.1

kde:
eee  je úspora emisí v důsledku přebytečné elektřiny z kombinované výroby tepla a elektřiny    
 [gCO2ekv

. MJ-1];

Eelzb  je celkové roční množství nadbytečné elektrické energie vyprodukované v zařízení pro KVET   
 [MJ. rok-1], výpočet se provádí podle vzorce (5.9.2);
efpal  je emisní faktor výroby elektrické energie ze stejného typu paliva v elektrárně [g CO2ekv

. MJ-1],   
 viz tab. 5.9.1;
mbpal  je celkové množství vyrobeného biopaliva za rok [kg. rok-1];
eobpal  je energetický obsah biopaliva dle bodu D přílohy č. 1 nařízení vlády [MJ. kgbiopaliva

-1];

Eelzb = [(Qproces / Qcelk) . Eel celk] - Eel proces 5.9.2

kde:
Qproces  je celkové roční množství tepla vyrobeného v zařízení pro KVET využitého pro výrobní proces   
 [MJ. rok-1];
Qcelk  je celkové roční množství tepla vyprodukovaného v zařízení pro KVET [MJ. rok-1];
Eelcelk  je celkové roční množství elektrické energie vyprodukované v zařízení pro KVET [MJ. rok-1];
Eelproces  je celkové roční množství elektrické energie vyprodukované v zařízení pro KVET spotřebované   
 pro výrobní proces [MJ. rok-1].

Tab. 5.9.1 Emisní faktory výroby elektrické energie ve stacionárním zdroji
Emisní faktor Hodnota Jednotka Zdroj

Zemní plyn 124,42 g CO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Hnědé uhlí 287,67 g CO2ekv
. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Sláma 5,71 g CO2ekv. MJ-1 Projekt IEE/09/736/SI2.558249

Ing. Jan Kužel, v.r.
ředitel odboru ochrany ovzduší 
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Příloha č. 1
Kontrolní list pěstitele biomasy

Identifi kační údaje pěstitele biomasy:

Identifi kační údaje autorizované osoby:

Jméno auditora:
Datum kontroly: 
Výsledek kontroly:

Výsledek kontroly Hodnocení Opatření
100 % Úplná shoda

Zákonné požadavky jsou zcela 
splněny

Nejsou zapotřebí žádná nápravná opatře-
ní

80 až 99 % Drobné odchylky
Zákonné požadavky jsou splněny s 
drobnými výhradami, které neohro-
žují funkčnost systému

Dohodnout nápravná opatření a ověřit 
jejich použití

méně než 80 %
nebo jedna a více neshod (C)

Závažné odchylky
Zákonné požadavky nejsou splněny

Postoupení kontrolní zprávy inspekci

Podpis auditora:

Podpis pěstitele biomasy, případně jiné odpovědné osoby:

Za správnost:
Datum:  podpis odpovědné autorizované osoby
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A = 10 bodů, B = 5 bodů, C = 0 bodů,
A = shoda, B = téměř shoda (nedostatky neohrožující funkčnost systému), C = 
neshoda (nesplnění požadavku), N = požadavek není aplikovatelný

Bod Požadavek Hodnocení Záznamy 
autori-
zované 
osoby

A B C N

1 Jsou dostupné základní informace týkající se pěstitele biomasy a umís-
tění zemědělského podniku (adresa, identifi kační číslo, identifi kace 
NUTSII apod.)?

     

2 Jsou u pěstitele biomasy dostupné informace o rozloze půdy, na které 
byla biomasa splňující kritéria udržitelnosti pěstována?

     

3 Jsou u pěstitele biomasy dostupné informace o druzích (kulturách) 
zemědělské půdy, na které byla biomasa splňující kritéria udržitelnosti 
pěstována?

     

4 Jsou dostupné informace o druzích pěstované biomasy splňující kritéria 
udržitelnosti a výnosy za příslušný kalendářní rok?

     

59 Je pěstitel biomasy schopen doložit, že byla biomasa vypěstována na 
půdách, které měly statut orné půdy před 1. 1. 2008?5 

     

6 Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována na 
půdách, s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti defi novaných v § 2 
odst. 4 nařízení vlády?

     

7 Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována 
na půdách s velkou zásobou uhlíku defi novaných v § 2 odst. 5 nařízení 
vlády? 

     

8 Je pěstitel biomasy schopen doložit, že nebyla biomasa vypěstována na 
rašeliništi defi novaném v § 2 odst. 6 nařízení vlády? 

     

910 Je pěstitel biomasy schopen doložit, že byla biomasa vypěstována 
v souladu s požadavky a normami podle společných pravidel pro režimy 
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie 
(pouze u biomasy vypěstované na území členského státu Evropské 
unie)?6

     

10 Vede pěstitel biomasy seznam všech odběratelů biomasy splňující krité-
ria udržitelnosti obsahující minimálně jméno a adresu každého odběrate-
le?

     

11 Vede pěstitel biomasy evidenci jednotlivých vydaných samostatných 
prohlášení?

     

12 Vede pěstitel biomasy evidenci jednotlivých odchozích dodávek biomasy 
v minimálním rozsahu:

     

jedinečné identifi kační číslo samostatného prohlášení

identifi kační údaje odběratele     

identifi kační číslo každé odchozí dodávky (číslo vážního listu, případně 
dodacího listu)

    

množství a druh prodané biomasy     

datum expedice     

13 Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníko-
vých plynů u jednotlivých dodávek biomasy uvedena produkce emisí 
skleníkových plynů, identifi kace přepravního prostředku a přepravní 
vzdálenost?

     

14 Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí sklení-
kových plynů identifi kovány dodávky biomasy, u kterých byl použit 
bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B přílohy 
č. 1 nařízení vlády, případně bonus za používání zdokonalených země-
dělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 nařízení vlády?
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15 Byly identifi kovány dodávky biomasy, které pocházejí z odpadů nebo 
zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury a rybo-
lovu? 

16 Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníko-
vých plynů vedena pěstitelem biomasy evidence údajů rozhodných pro 
stanovení skutečné produkce emisí skleníkových plynů?

    

17 Byl v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skleníkových 
plynů proveden výpočet správně?

Vyhodnocení

Počet hodnocení      

Počet jednotlivých bodů      

Součet všech bodů   

Maximálně možný počet bodů bez N   

Procentuální úspěšnost   

poznámka9

poznámka10

9  Pokud ano, považují se otázky pod body 6,7,8 za neaplikovatelné
10  Lze např. doložit tím, že v daném roce ve vztahu k dané biomase nebyla vůči pěstiteli biomasy uplatně-
na sankce v souvislosti s neplněním požadavků a norem podle společných pravidel pro režimy přímých podpor 
v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie. 
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Příloha č. 2
Kontrolní list certifi kované osoby

Identifi kační údaje kontrolované společnosti:

Identifi kační údaje autorizované osoby:

Jméno auditora:
Datum kontroly: 
Výsledek kontroly:
Výsledek kontroly Hodnocení Opatření

100 % Úplná shoda
Zákonné požadavky jsou zcela 
splněny

Nejsou zapotřebí žádná nápravná opatře-
ní

80 až 99 % Drobné odchylky
Zákonné požadavky jsou splněny s 
drobnými výhradami, které neohro-
žují funkčnost systému

Dohodnout nápravná opatření a ověřit 
jejich použití

méně než 80 %
nebo jedna a více neshod (C)

Závažné odchylky
Zákonné požadavky nejsou splněny

Postoupení kontrolní zprávy inspekci

Podpis auditora:

Podpis odpovědné osoby kontrolované společnosti:

Za správnost:
Datum:  podpis odpovědné osoby autorizované osoby
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A = 10 bodů, B = 5 bodů, C = 0 bodů,
A = shoda, B = téměř shoda (nedostatky neohrožující funkčnost systému), C 
= neshoda (nesplnění požadavku), N = požadavek není aplikovatelný
Bod Požadavek Hodnocení  Zázna-

my auto-
rizované 
osoby

A B C N

1 Obecné požadavky na jednotlivé články výrobního řetězce biopaliv 

1.1 Základní dokumenty ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti      

1.1.1 Existuje písemný závazek společnosti k dodržování zákonných 
požadavků ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti (např. ve for-
mě příručky jakosti, či jiného písemného závazku)?

     

1.1.2 Má společnost jmenovánu osobu odpovědnou za zavádění a udr-
žování systému kvality ve vztahu k plnění kritérií udržitelnosti 
podle zákona o ochraně ovzduší a nařízení vlády?

     

1.1.3 Jsou odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích osob ve 
vztahu k plnění kritérií udržitelnosti upraveny a dokumentovány 
písemně?

     

1.1.4 Je zajištěno, že všechny osoby, které mohou ovlivnit plnění krité-
rií udržitelnosti, jsou náležitě proškoleni? 

     

1.1.5 Jsou odběratelům udržitelných produktů poskytovány všechny 
požadované údaje a informace týkající se prokazování kritérií 
udržitelnosti?

     

1.1.6 Má společnost nastaveny mechanizmy vůči dodavatelům, které 
zaručí, že nemohlo dojít k nepředvídatelným chybám?

1.2 Systém hmotnostní bilance      
1.2.1 Má společnost zaveden vyhovující systém hmotnostní bilance, 

který zaručuje, že jsou splněny požadavky uvedené v nařízení 
vlády?

     

1.2.2 Jsou podmínky splněny i v případě kdy dochází k mísení udržitel-
ných produktů s neudržitelnými produkty?

     

1.2.3 Jsou podmínky splněny i v případě kdy jsou míseny produkty 
s různou produkcí emisí skleníkových plynů?

     

1.2.4 Byl za dobu platnosti certifi kátu řádně uzavřen a vyhodnocen 
systém hmotnostní bilance s kladným výsledkem?

     

1.2.5 Existuje provázanost evidenčních údajů příchozích a odchozích 
dodávek s dodacími listy?

     

1.2.6 Jsou záznamy uchovávány po nařízení vlády stanovenou dobu?      
2 Požadavky na evidenci u jednotlivých článků výrobního řetězce biopaliv

2.1 Evidence příchozích udržitelných produktů      
2.1.1 Byly doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti převzaty 

a zkontrolovány odpovědnou osobou?
     

2.1.211 Jsou k dispozici k dodávkám udržitelných produktů příslušné 
doklady podle nařízení vlády7?

     

2.1.3 Jsou k dispozici dodací listy k jednotlivým dodaným udržitelným 
produktům?

     

2.1.4 Jsou k dispozici kupní smlouvy, případně objednávky na dodávky 
udržitelných produktů?
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2.1.5 Je vedena evidence jednotlivých dodávek udržitelných produktů 
v minimálním rozsahu:

     

identifi kační údaje dodavatele      
identifi kační číslo každé dodávky      

množství a druh12 udržitelných produktů      
identifi kace místa naskladnění
datum dodání      
stát původu biomasy dodaných produktů      

2.1.6 Byl u každé dodávky uveden způsob stanovení emisí skleníko-
vých plynů podle § 3 nařízení vlády (standardní hodnota, skuteč-
ná hodnota, kombinovaný způsob)?

2.1.7 Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skle-
níkových plynů u jednotlivých dodávek uvedena produkce emisí 
skleníkových plynů?

2.1.8 Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí 
skleníkových plynů identifi kovány dodávky, u kterých byl použit 
bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B 
přílohy č. 1 nařízení vlády, případně bonus za používání zdokona-
lených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 
nařízení vlády?

     

2.1.9 Byly identifi kovány dodávky, které pocházejí z odpadů nebo 
zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury 
a rybolovu?

2.1.10 Pocházela všechna biomasa ze zemí, které jsou uvedené na cer-
tifi kátu? (týká se pouze osob, které odebírají biomasu přímo od 
pěstitelů) 

2.2 Evidence vnitropodnikových procesů      
2.2.1 Je popsán druh vnitropodnikových procesů (např. skladování 

biomasy, výroba kapalných nebo plynných meziproduktů, výroba 
biopaliv, prodej biopaliv)? 

     

2.2.3 Je evidováno datum uvedení výrobního zařízení do provozu (pou-
ze u výrobců biopaliv)? 

     

2.2.4 Je evidováno množství hmotnostních ztrát, případně je stanoven 
faktor hmotnostních ztrát na základě dlouhodobých průměrů 
vzniklých ve vnitropodnikových procesech (např. změna hmot-
nosti biomasy způsobená sušením biomasy na požadovanou 
vlhkost nebo úprava produktů na požadovanou jakost)? 

     

2.2.5 Je v případě výrobců plynných nebo kapalných meziproduktů 
určených k výrobě biopaliv, respektive výrobců biopaliv stanoven 
konverzní faktor (koefi cient) zohledňující potřebné množství spo-
třebované biomasy, případně kapalných nebo plynných mezipro-
duktů na výrobu 1 tuny kapalných nebo plynných meziproduktů 
vyrobených z biomasy nebo samotných biopaliv?

     

2.2.6 Je v případě stanovení produkce emisí skleníkových plynů pou-
žitím skutečných hodnot podle části B přílohy č. 1 nařízení vlády 
vedena evidence všech energetických vstupů a výstupů z výrob-
ního procesu, účinnosti přeměny energie, případně dalších údajů 
rozhodných pro stanovení produkce emisí skleníkových plynů? 

     

2.3 Evidence odchozích udržitelných produktů      
2.3.1 Byly doklady vystaveny odpovědnou osobou?      

2.3.2 Byly ke každé dodávce vystaveny příslušné doklady podle naříze-
ní vlády?

     

2.3.3 Jsou k dispozici dodací listy k odchozím udržitelným produktům?      
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2.3.4 Jsou k dispozici kupní smlouvy (případně objednávky) na odcho-
zí udržitelné produkty?

     

2.3.5 Je vedena evidence jednotlivých odchozích udržitelných produktů 
v minimálním rozsahu:

     

identifi kační údaje odběratele      
identifi kační číslo každé dodávky      
množství a druh udržitelných produktů      
identifi kace místa vyskladnění
datum expedice      
stát původu biomasy expedovaných produktů      

2.3.6 Byl u každé dodávky uveden způsob stanovení emisí skleníko-
vých plynů podle § 3 nařízení vlády (standardní hodnota, skuteč-
ná hodnota, kombinovaný způsob)?

2.3.7 Byla v případě používání skutečných hodnot produkce emisí skle-
níkových plynů u jednotlivých dodávek uvedena produkce emisí 
skleníkových plynů?

     

2.3.8 Byly v případě používání skutečných hodnot produkce emisí 
skleníkových plynů identifi kovány dodávky, u kterých byl použit 
bonus za pěstování na znehodnocené půdě podle bodu 7 v části B 
přílohy č. 1 nařízení vlády, případně bonus za používání zdokona-
lených zemědělských postupů podle bodu 1 v části B přílohy č. 1 
k nařízení vlády?

2.3.9 Byly identifi kovány dodávky, které pocházejí z odpadů nebo 
zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, lesnictví, akvakultury 
a rybolovu?

Vyhodnocení
Počet hodnocení      
Počet jednotlivých bodů      
Součet všech bodů   
Maximálně možný počet bodů bez N   
Procentuální úspěšnost   

poznámka11

poznámka12

11 V případě, že dodávky udržitelných produktů pochází ze systému uznaného zahraničním členským stá-
tem, je možné vystavovat doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti k dodávkám defi novaným v daném 
zahraničním systému.
12 V případě dodávek biopaliv je druhem myšlena i výchozí surovina, z které bylo biopalivo vyrobeno 
(např. bioethanol z kukuřice)
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Příloha č. 3
Kontrolní list dodavatele pohonných hmot

Identifi kační údaje kontrolované společnosti:

Identifi kační údaje autorizované osoby:

Jméno auditora:
Datum kontroly: 
Výsledek kontroly:
Výsledek kontroly Hodnocení Opatření

100 % Úplná shoda
Zákonné požadavky jsou zcela 
splněny

Nejsou zapotřebí žádná nápravná opatře-
ní

80 až 99 % Drobné odchylky
Zákonné požadavky jsou splněny s 
drobnými výhradami, které neohro-
žují funkčnost systému

Dohodnout nápravná opatření a ověřit 
jejich použití

méně než 80 %
nebo jedna a více neshod (C)

Závažné odchylky
Zákonné požadavky nejsou splněny

Postoupení kontrolní zprávy minister-
stvu a celnímu úřadu

Podpis auditora:

Podpis odpovědné osoby kontrolované společnosti:

Za správnost:
Datum:  podpis odpovědné osoby autorizované osoby
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A = 10 bodů, B = 5 bodů, C = 0 bodů,
A = shoda, B = téměř shoda (nedostatky neohrožující funkčnost 
systému), C = neshoda (nesplnění požadavku), N = požadavek není 
aplikovatelný
Bod Požadavek Hodnocení Záznamy autori-

zované osobyA B C N

1 Požadavky na systém evidence příchozích a odchozích dodávek pohonných hmot (fosilních paliv a biopa-
liv) 

1.1 Má společnost zaveden vyhovující systém evidence, 
který zaručuje, že zpráva o emisích splňuje náležitosti 
uvedené v nařízení vlády?

     

1.2 Zaručuje systém evidence splnění náležitostí zprávy 
o emisích i v případě kdy dochází k mísení udržitelných 
biopaliv s neudržitelnými?

     

1.3 Jsou náležitosti zprávy o emisích splněny i v případě kdy 
jsou míseny biopaliva s různou produkcí emisí skleníko-
vých plynů?

     

1.4 Byl za dobu příslušného kalendářního roku řádně uzavřen 
a vyhodnocen systém evidence?

     

1.5 Zahrnuje systém evidence metodiku pro výpočet množ-
ství emisí skleníkových plynů, která je v souladu s § 6 
odst. 1 písm. b) nařízením vlády?

     

2 Požadavky na evidenci dodavatele pohonných hmot 

2.1 Evidence příchozích pohonných hmot (fosilních paliv 
a biopaliv)

     

2.1.1 Byly doklady k pohonným hmotám převzaty a zkontrolo-
vány odpovědnou osobou?

     

2.1.2 Jsou k dispozici k dodávkám udržitelných biopaliv 
Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti podle nařízení 
vlády13, respektive doklady vydané podle § 21 odst. 12 
zákona o ochraně ovzduší?

     

2.1.3 Je v případě dodávek udržitelných biopaliv od osob, 
které vystavují Prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti 
na základě oprávnění uděleného jiným členským státem 
dodavatel biopaliva registrován u Ministerstva životního 
prostředí?

     

2.1.4 Je vedena evidence jednotlivých dodávek pohonných 
hmot v minimálním rozsahu:

     

identifi kační údaje dodavatele      
identifi kační číslo dodávky      

množství a druh (typ) pohonné hmoty      
místo nákupu pohonné hmoty
původ pohonné hmoty
množství emisí skleníkových plynů 
datum dodání      
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2.2
Evidence pohonných hmot (fosilních paliv a biopaliv) uvolněných do volného daňového oběhu v ČR
 
2.2.1
Je vedena evidence jednotlivých dodávek pohonných hmot v minimálním rozsahu:
identifi kační údaje odběratele

množství a druh (typ) pohonné hmoty 

místo nákupu pohonné hmoty14

původ pohonné hmoty2

množství emisí skleníkových plynů pohonné hmoty

datum expedice
 
3. Náležitosti zprávy o emisích
 
3.1
Obsahuje zpráva o emisích údaje o jednotlivých (druzích) typech dodaných pohonných hmot do volného daňového 
oběhu v ČR v minimálním rozsahu:

objem (množství) a druh (typ) pohonné hmoty

místo nákupu pohonné hmoty14

 
původ pohonné hmoty3

3.2
Obsahuje zpráva o emisích údaj o množství emisí skleníkových plynů vztaženou na jednotku energie obsaženou v po-
honné hmotě zjištěný během úplného životního cyklu pohonné hmoty?
 

3.3
Obsahuje zpráva o emisích údaj o množství emisí skleníkových plynů vztažených na jednotku energie obsaženou 
v jednotlivých druzích (typech) dodaných pohonných hmot?
 
3.4
Odpovídají náležitosti zprávy údajům z evidence příchozích a odchozích dodávek pohonných hmot?

Vyhodnocení

Počet hodnocení      
Počet jednotlivých bodů      
Součet všech bodů   
Maximálně možný počet bodů bez N   
Procentuální úspěšnost   

poznámka13

poznámka14

poznámka15

13 V případě, že dodávky udržitelných produktů pochází ze systému uznaného zahraničním členským stá-
tem, je možné vystavovat doklady potvrzující splnění kritérií udržitelnosti k dodávkám defi novaným v daném 
zahraničním systému.
14 V případě, že se dodavatel pohonných hmot rozhodne ve zprávě o emisích u tohoto údaje vycházet z 
přijatých prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, nemusí se tento údaj evidovat.
15 Tento údaj je možné určit na základě přijatých prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti, pokud jej 
nelze jednoznačně přiřadit k odchozím dodávkám.
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SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí týkající se ročních zpráv o plnění povinností výrobců 
elektrozařízení a zpracovatelů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech („zákon o odpadech) a vedení 
evidence při nakládání s vozidly s ukončenou životností podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnos-

tech nakládání s odpady („vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady“)

Způsob předávání příloh ročních zpráv podle tabulky č. 6. vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání 
s elektrozařízeními a elektroodpady („vyhláška“) ze strany ohlašovatelů – provozovatelů kolektiv-
ních systémů – na Ministerstvo životního prostředí 
Z důvodu problematického zasílání samostatných příloh ročních zpráv podle vyhlášky prostřednictvím 
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), které svým rozsahem v případě provo-
zovatelů kolektivních systémů překračovaly v uplynulém ohlašovacím období maximální limit přenosu 
datových souborů, které je možné zasílat prostřednictvím systému datových schránek, mohou provozo-
vatelé kolektivních systémů předávat dokumenty, které nejsou samostatně popsány datovým standardem 
o odpadech a které jsou součástí tabulky č. 6 přílohy č. 4 vyhlášky Ministerstvu životního prostředí pro-
střednictvím technického nosiče dat (např. CD, DVD). Tento technický nosič dat bude předán podatelně 
MŽP.

Úprava metodiky pro ohlašování elektrozařízení skupiny 5/5a v rámci roční zprávy podle vyhlášky 
v návaznosti na metodiku Evropské komise
V návaznosti na aktuální metodiku „How to report on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
according to Commission Decision 2005/369/EC“ vydanou dne 7. května 2012 Evropskou komisí (Eu-
rostat) se navrhuje specifi cká změna v provádění roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru elek-
trozařízení a elektroodpadů ve skupině 5 elektrozařízení.

Skupina 5a – zářivky a výbojky, která je součástí skupiny 5 – osvětlovací zařízení, se nadále vyplňuje 
samostatně v každé z tabulek č. 1, 2, 3 a 5 přílohy č. 4 vyhlášky, a to z důvodu samostatně stanovených 
cílů opětovného použití a materiálového využití dle § 37m odst. 3 písm. d) zákona o odpadech. Pro od-
stranění duplicit v ročním hlášení se navrhuje ohlašovat v uvedených tabulkách samostatně vyplňovanou 
skupinu 5 bez zahrnutí zářivek a výbojek, a to počínaje hlášením za rok 2012.

Vedení evidence elektroodpadů ze strany zpracovatelů
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí žádá zpracovatele elektroodpadu, aby pro účely vedení 
průběžné evidence nepoužívali tabulku č. 1 – Číslování pouze pro evidenci odpadů vzniklých zpracová-
ním elektroodpadů, která je v příloze č. 8 vyhlášky. Odpady vzniklé zpracováním elektrozařízení a elek-
troodpadů se zařazují postupem dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) v platném znění. Při 
zařazování vzniklých odpadů je však nutné vždy uvést skupinu elektrozařízení dle Tabulky č. 2 – Skupiny 
elektrických a elektronických zařízení, ze které odpad vznikl. 

Tímto navazujeme na sdělení odboru odpadů uvedené v březnu roku 2007 ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí (Ročník XVII, částka 3, sdělení č. 5), na jehož základě majorita zpracovatelů elektro-
odpadů již od zařazování pod kódy odpadu skupiny 50 upustila. Ani připravovaná legislativa v této chvíli 
s jejich použitím nepočítá.

Vedení evidence o produkci a nakládání s odpady podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s od-
pady, u právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která se zbavuje vybraného 
vozidla s ukončenou životností (motorové vozidlo vymezené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, jako vozidlo kategorie M1 nebo N1 anebo tříkolové 
motorové vozidlo).
Při prvním převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku dle § 37b záko-
na o odpadech, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který se pro tento účel bude používat 
i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Oprávněná osoba dle zákona o odpadech, tedy zařízení ke sběru či zpracování autovraků, přijme vo-
zidlo pod katalogovým číslem pro autovrak dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog 
odpadů), zaznamená to ve své evidenci (160104*,160106) a při jeho prvním převzetí označí kódem na-
kládání s odpadem BN30 a to bez ohledu na typ subjektu, tedy zda přijímá autovrak od občana, obce či 
od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání. 
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Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání ve své evidenci o produkci a nakládání 
s odpady podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady nevede vznik odpadu (vybraného autovra-
ku) a ani jeho předání oprávněné osobě dle zákona o odpadech, ale tato osoba si pro případnou kontrolu 
ze strany České inspekce životního prostředí uschová protokol o ekologické likvidaci vozidla.
 

Dr. Ing. Lubomír Chytka
ředitel odboru odpadů
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