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• povolena 1 neomluvená absence
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13.2. výuka 2.4. výuka

20.2. výuka 9.4. není

27.2. výuka 16.4. výuka

5.3. odpadá 23.4. odpadá

12.3. výuka 30.4. výuka

19.3. výuka 7.4. výuka

26.3. výuka 14.4. výuka
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•

• Zákon o životním prostředí 17/1992 Sb.

• Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 

(novelizovaný 86/2002 Sb.)

• Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

100/2001 Sb.



• je vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. 

Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, 

organismy, ekosystémy a energie.

• je funkční soustava živých a neživých složek životního 

prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem 

energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a 

vyvíjejí v určitém prostoru a čase.



• je schopnost ekosystému vyrovnávat změny 

způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a 

funkce.

• je takové zatížení území lidskou činností, 

při kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména 

jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické stability.

• je takový rozvoj, který 

současným i budoucím generacím zachovává možnost 

uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.



• jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk 

využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.

• mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo 

za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje 

spotřebováváním zanikají.



• je vnášení takových fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské 

činnosti, které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro 

dané prostředí.

• je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo 

jinou lidskou činností nad míru stanovenou zvláštními předpisy.



• zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 

poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo 

poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho 

jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 

ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního 

prostředí jako celku.

• je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením 

vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.



•

•



• o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 

ochraně ovzduší; novela 2016  jako 

• o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů

• o hospodaření s energií



• = nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 

energie větru, slunečního záření, geotermální energie, energie 

vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu 

z ČOV a energie bioplynu;

• = biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 

biologického původu z provozování zemědělství a hospodaření v 

lesích a souvisejících průmyslových odvětvích, zemědělské 

produkty pěstované pro energetické účely a biologicky 

rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu



• = vedlejší produkt při přeměně a konečné 

spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně 

degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání 

nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi 

odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti



• je vnášení jedné nebo více znečišťujících 

látek do ovzduší

• je každá látka, která svou přítomností v ovzduší 

má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí anebo obtěžuje zápachem

• je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární 

technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla 

znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou 

pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů



• je označován spalitelný materiál v pevném, kapalném 

nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke spalování za 

účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu

• je oxidace odpadu nebo jeho 

zpracování jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých 

látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti 

spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném 

energetickém obsahu



• je vnášení  jedné  nebo  více znečišťujících látek do ovzduší.

• je znečištění  ovzduší  vyjádřené   hmotnostní  koncentrací 

znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek.

• je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo 

skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního 

zdroje.

• je nejvýše přípustná úroveň znečištění stanovená tímto 

zákonem.

• je nejvýše přípustné množství (hmotnost) znečišťující 

látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok. Obvykle vztaženo na 

specifikované území.



• je jakákoli organická sloučenina 

nebo směs organických sloučenin, s výjimkou metanu, která při 

teplotě 20 °C má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající 

těkavost za konkrétních podmínek jejího použití

• je jakákoli těkavá organická látka, která 

je používána samostatně nebo ve směsi s jinými 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 nebo 

povrchového napětí, jako změkčovadlo nebo jako ochranný 

prostředek



• je určena:

• emisními limity 

• emisními stropy 

• technickými podmínkami provozu

• přípustnou tmavostí kouře

• musí být dodrženy na každém komínovém průduchu 

nebo výduchu do ovzduší



• :

• obecné, stanovené prováděcím právním 

předpisem (415/2012 Sb.) pro znečišťující látky a 

jejich skupiny

• specifické, stanovené prováděcím právním 

předpisem (příloha 2 415/2012 Sb.) nebo v 

povolení podle § 11 odst. 2 písm. d) pro stacionární 

zdroj.



•

• TZL

• oxidy síry, vyj. jako SO2

• NOX, vyj. jako NO2

• CO

• organické látky, vyj. jako TOC

• amoniak a amonné soli

• sulfan H2S

• sirouhlík CS2

• chlor a jeho plynné anorg. sloučeniny, vyj. jako HCl

• fluor a jeho plynné anorg. sloučeniny, vyj. jako HF



• Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více 

specifických emisních limitů nebo jeden nebo více emisních 

stropů, nevztahují se na něj obecné emisní limity. Specifický emisní 

limit stanovený v povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) 

nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit stanovený 

prováděcím právním předpisem pro daný stacionární zdroj.



• a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu. Imisní limity jsou závazné pro orgány 

ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti podle tohoto zákona. 

Přípustná úroveň znečištění stanovená podle se nevztahuje na 

ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá veřejnost volný 

přístup.



• všechny zdroje se rozlišují podle tepelného příkonu

• EL jsou stanoveny pro tyto kategorie:

• 0,3 – <50 MW

• 50 – 100 MW

• >100 – 300 MW

• >300 MW

• Minimální emisní požadavky jsou stanoveny pro stacionární zdroj 

do 65, >65 – 187 a >187 – 300 kW.



• od r. 2020/2021 vejde v platnost nová evropská legislativa, kde je 

kategorizace zdrojů následující, dle tepelného příkonu:

• (nyní dle EN 303-5, poté dle směrnice o 

Ekodesignu 2009/125/ES, resp. prováděcího 

nařízení Komise 2015/1189)

• (dle směrnice MCP 2015/2193) – již nyní 

implementováno v 415/2012

• (dle 

směrnice IED 2010/75/EU, resp. dle LCP BREF)



• příkony jednotlivých zdrojů , pokud jsou označeny stejným kódem a jsou 

ve stejné provozovně a mohlo by docházet ke znečišťování společným výduchem 

nebo komínem bez ohledu na počet komínových průduchů;

• toto neplatí pro zdroje:

• <15 MW; tyto stacionární zdroje se nepřičítají k celkovému 

jmenovitému tepelnému příkonu, pokud by celkový jmenovitý 

tepelný příkon stanovený postupem podle dosáhl 50 MW a více;

• <300 kW, umístěných v rodinném nebo bytovém domě; tyto 

stacionární zdroje se nesčítají;

• zdroje s povolením před 1.7.1987, pokud by celkový jmenovitý 

tepelný příkon stanovený postupem dosáhl 50 MW a více



• Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních 

nebo mobilních zdrojů, provozovnu nebo vymezené území.

• Emisní stropy doplňují emisní limity s výjimkou stacionárních zdrojů 

uvedených pod kódy 9.1. až 9.24. v příloze č. 2 k tomuto zákonu (= 

použití organických rozpouštědel), u kterých může být emisní limit pro 

těkavé organické látky emisním stropem nahrazen.

• Pokud je pro stacionární zdroj stanoven jeden nebo více specifických 

emisních limitů nebo jeden nebo více emisních stropů, nevztahují se 

na něj obecné emisní limity. Specifický emisní limit stanovený v 

povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) nesmí být stejný nebo 

vyšší než specifický emisní limit stanovený prováděcím právním 

předpisem pro daný st. zdroj.



• doplňují emisní limity s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů 

o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším 

spalujících uhlí těžené v České republice a specificky 

konstruovaných pro toto palivo, u kterých může být emisní limit 

pro oxid siřičitý stanovený prováděcím právním předpisem, nelze-

li jej dosáhnout, nahrazen technickou podmínkou provozu 

stanovenou prováděcím právním předpisem.



• jsou uvedeny v Kč/t zneč. látky

• - koeficienty úrovně emisí podle dosahovaných koncentrací jako % 

horní hranice emisí dosahovaných s BAT, nebo pokud BAT není 

specifikována, tak v % specifického EL



• Spalovnou odpadu je stacionární zdroj určený k tepelnému 

zpracování odpadu, jehož hlavním účelem není výroba energie ani 

jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, ve kterém více než 40 

% tepla vzniká tepelným zpracováním nebezpečného odpadu 

nebo ve kterém se tepelně zpracovává neupravený směsný 

komunální odpad

• Tepelným zpracováním odpadu je oxidace odpadu nebo jeho 

zpracování jiným termickým procesem, včetně spalování vzniklých 

látek, pokud by tím mohlo dojít k vyšší úrovni znečišťování oproti 

spálení odpovídajícího množství zemního plynu o stejném 

energetickém obsahu



• MŽP je ústřední správní úřad, zabezpečuje registry ISKO 

(informační systém kvality ovzduší) a REZZO (registr emisí a zdrojů 

znečištění ovzduší)



• příklad – REZZO1, za rok 2012:



• příklad – REZZO2, za rok 2012:



• sleduje zdravotní stavy obyvatelstva, 

hodnotí rizika v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

předkládá návrhy na zpřísnění imisních limitů

• dozírá na dodržování právních 

předpisů a rozhodnutí, provádí měření zneč.látek z účelem 

kontroly dodržování EL, ukládá pokuty za porušení povinností, 

schvaluje regulační řády u stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší pro účely regulace emisí (smog)



• dále kontroluje dodržování EL 

a ES včetně tmavosti kouře a pachového čísla, vedení provozní 

evidence, správnost provádění autorizovaného měření, plnění 

plánů snížení emisí, a další

• vydává správní rozhodnutí, 

posuzuje a vyhodnocuje úroveň znečištění (imise) včetně 

dodržování stanovených imisních stropů.



• v intervalech stanovených prováděcím právním 

předpisem

•

• stacionární zdroj >50 MW TZL, SO2, NOx

• stacionární zdroj >100 MW TZL, SO2, NOx a CO

• stacionární zdroj s roční produkcí emisí: >200 t TZL, 

>1000 t SO2, >4 t Cl a jeho sloučenin, >2 t F a jeho 

sloučenin, >200 t NOx, >50 t CO, >10 t TOC a >1 t 

H2S



•

• 1. emisní stropy pro Českou republiku,

• 2. směrné cílové hodnoty pro omezení acidifikace a 

zatížení troposférickým ozonem,

• 3. národní cíl snížení expozice pro částice PM2,5



•

• Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy 

úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi 

PM10 nebo troposférickým ozonem

• Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo

• Pro případy překročení regulační prahové hodnoty stanovuje 

krajský úřad zvláštní podmínky provozu pro stacionární zdroje, 

které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění.

• Je-li to třeba, vydá obec pro případy vzniku smogové situace 

regulační řád. Regulační řád obsahuje opatření na omezení 

provozu silničních motorových vozidel.









• Emisní limity jsou uváděny při vztažných podmínkách:

• suchý plyn

• normální teplota 273,15 K a normální tlak 

101,325 kPa

• referenční koncentrace O2 ve spalinách

• NOx se počítají jako NO2

• TOC se počítají jako C
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• MEP platné od 1.1.2018 – tuhá paliva; 10 % O2ref:



• musí být plněn alespoň minimální poměr hmotnosti síry 

odloučené v místě spalovacího stacionárního zdroje v daném 

časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu

• minimální stupně odsíření pro spalovací 

stacionární zdroje 



• přiřadí se hodnota specifického EL odpovídající 

každému palivu, tep. příkonu a znečišťující látce

• určí se vážené hodnoty EL podle jednotlivých paliv tak, 

že se vynásobí podílem tepelného příkonu pro dané 

palivo

• vážené hodnoty se sečtou







• - tuhý nebo kapalný odpad podle 

zvláštního právního předpisu (zákon 185/2001) 

• – dle zákona 201/2012 Sb. se jedná o stacionární 

zdroj určený k tepelnému zpracování odpadu, jehož hlavním účelem 

není výroba energie ani jiných produktů, a jakýkoliv stacionární zdroj, 

ve kterém více než 40 % tepla vzniká tepelným zpracováním 

nebezpečného odpadu nebo ve kterém se tepelně zpracovává 

neupravený směsný komunální odpad.

• pokud se směsný komunální odpad spaluje (či jinak energeticky 

využívá) tak, aby se z něj získalo nejméně 65% energie, jedná se o 

energetické využití odpadů ( ), které probíhá v zařízení pro 

energetické využití odpadů ( ). Viz zákon o odpadech, vyhláška 

415 toto nerozlišuje.





• vztažné podmínky: suchý plyn, normální stavové 

podmínky, referenční obsah O2 11 %, při spalování  

odpadních olejů 3 %



• trvalý podtlak v zásobníku paliva, odsávaný vzduch do kotle

• mechanický nedopal v popelu < 3 %

• doba zdržení 850 °C a 2 s, nebezpečný odpad s Cl > 1 % - 1100 °C a 

2 s

• zapnutí pomocného hořáku, pokud není splněn bod výše nebo 

pokud kontinuální měření ukáže překročení specifického EL. Hořák 

nesmí spalovat palivo, kterým by vznikly vyšší emise, než při 

spalování ZP, LPG nebo plynového oleje

• zdravotnické odpady se dávkují přímo bez smíchání s jiným 

odpadem

• nejméně jednou se ověřuje doba setrvání plynu



připravuje se, bude daná evropskými směrnicemi, které 

musí být převedeny do národní legislativy. Jsou to:

• (IED) 2010/75/EU pro 

zdroje >50 MWt, dle které byl aktualizován BREF pro 

LCP (Large Combustion Plants) 31. 7. 2017

•

2015/2193/EU zdroje 1-50 MWt

• pro zdroje < 1MWt



• upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a postup 

fyzických, právnických osob, správních úřadů a územních 

samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování.

• posuzování vlivů na životní prostředí podléhají vymezené 

záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně 

ovlivnit životní prostředí

• posouzení zahrnuje vlivy na živočichy a rostliny, 

ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima 

a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní 

památky, a na jejich vzájemné působení a souvislosti 


