Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany
ovzduší
§ 11, § 12 a § 13 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Zákon dále v příloze č. 2 obsahuje tzv. vyjmenované stacionární zdroje, které mohou být
provozovány pouze na základě povolení krajského úřadu a jsou rozdělené podle oborů,
technologií a kapacity provozu s přehledným vyznačením do tří sloupců: A - je vyžadována
rozptylová studie, B - jsou vyžadována kompenzační opatření, C - je vyžadován provozní řád
jako součást povolení provozu.

(1) Ministerstvo vydává
a) stanovisko k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich
pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o
předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém
období nejméně 10 let (dále jen „pozemní komunikace“) a parkoviště s kapacitou nad 500
parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu6),
c) rozhodnutí o kvalifikaci typu stacionárního zdroje využívajícího technologii, která doposud
nebyla na území České republiky provozována; toto rozhodnutí nenahrazuje závazné
stanovisko a povolení podle odstavce 2 písm. b) až d) a stanoví se jím pouze
1. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadována rozptylová studie podle
odstavce 9, případně pro jaké znečišťující látky,
2. zda mají být u daného typu stacionárního zdroje vyžadována kompenzační opatření podle
odstavce 5,
3. zda má být pro daný typ stacionárního zdroje vyžadován provozní řád jako součást
povolení provozu podle odstavce 2 písm. d),
4. emisní limity, podmínky provozu a způsob zjišťování úrovně znečišťování pro daný typ
zdroje.

(2) Krajský úřad vydává
a) stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování,
b) závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto
zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
c) závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze
č. 2 k tomuto zákonu k řízením podle jiného právního předpisu6),
d) povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu (dále jen
„povolení provozu“).

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k
územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska
ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Obecní úřad může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do
15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.

Podmínky pro vydávání stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí:
a) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b) a c) předloží
žadatel odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm.
d). Není-li vedeno řízení podle jiného právního předpisu6), předloží žadatel tento
odborný posudek k řízení o vydání nebo změně povolení provozu. Povinnost
předložení odborného posudku se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje
označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní
plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a dále na řízení o změnách
povolení provozu, při kterých nedochází k navýšení projektovaného výkonu nebo
kapacity anebo ke zvýšení emisí, pokud se nejedná o řízení o stanovení technické
podmínky provozu nahrazující specifický emisní limit.
b) K řízení o vydání závazného stanoviska podle odstavce 1 písm. b) a odstavce 2
písm. b) a k řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení
projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí, u stacionárního zdroje
označeného ve sloupci A v příloze č. 2 k tomuto zákonu předloží žadatel rozptylovou
studii pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č.
1 k tomuto zákonu, zpracovanou autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. e).
Povinnost předložení rozptylové studie se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje
označené kódy 1.1. až 1.4. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní
plyn o celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 5 MW a na stacionární zdroje
označené kódem 3.1. v příloze č. 2 k tomuto zákonu spalující výlučně zemní plyn o
celkovém jmenovitém tepelném příkonu do 1 MW. Povinnost předložení rozptylové
studie se dále nevztahuje na případy, kdy dochází k navýšení projektovaného výkonu
nebo kapacity, ale nepochybně nedochází ke zvýšení příspěvku stacionárního zdroje
k úrovni znečištění. V případě pochyb je závazné vyjádření krajského úřadu.
c) Žadatel o vydání závazného stanoviska podle odstavce 2 písm. b), jde-li o spalovací
stacionární zdroj o jmenovitém elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, je povinen
spolu se žádostí o vydání závazného stanoviska přiložit odůvodněné posouzení
splnění následujících podmínek:
-

jsou dostupná vhodná úložiště oxidu uhličitého,

-

je technicky a ekonomicky proveditelná stavba přepravního zařízení,

-

je technicky a ekonomicky proveditelné dodatečné vybavení zařízením pro
zachytávání oxidu uhličitého.

d) Při vydání stanoviska, závazného stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 a
2 vychází ministerstvo a krajský úřad z programů zlepšování kvality ovzduší a z
úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a
2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven
imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním znečištění přihlíží.

e) Inspekce může vydat své vyjádření k řízení o povolení provozu, a to do 15 dnů ode
dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
Vyjádření inspekce je podkladem pro rozhodnutí krajského úřadu.
f) Závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b) a povolení
provozu stacionárního zdroje v případě, že nepředcházelo řízení podle jiného
právního předpisu6), obsahuje podmínky umístění stacionárního zdroje a umístění
stavby pozemní komunikace. V případě uložení kompenzačních opatření na
stacionárních zdrojích neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo jiných
kompenzačních opatření zajišťujících snížení úrovně znečištění obsahuje závazné
stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 písm. b) také příslušná
kompenzační opatření.
g) Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) nelze vydat
územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru podle jiných
právních předpisů6). Bez závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. c) nelze
vydat stavební povolení nebo povolení hornické činnosti podle jiných právních
předpisů6).
h) Povolení provozu může krajský úřad vydat na dobu časově omezenou, přičemž
vychází z obvyklé doby životnosti stacionárního zdroje. Má-li být ve stacionárním
zdroji tepelně zpracován odpad, lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let a
krajský úřad toto povolení a jeho případné změny zašle bez zbytečného odkladu
ministerstvu na vědomí. Ministerstvo vede údaje ze všech povolení provozu jako
součást informačního systému kvality ovzduší podle § 7.
i) U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality
ovzduší podle § 9 odst. 1 identifikován významný příspěvek k překročení imisního
limitu stanoveného v bodech 1 až 3 přílohy č. 1, prověří krajský úřad možnost
zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících
technických podmínek provozu nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní
prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze
strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu. V případě znečišťujících
látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, se za
opatření vedoucí ke snížení úrovně znečištění bez vynaložení nepřiměřených
nákladů považuje, pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel
nejlepší dostupné techniky. Snížení úrovně znečištění krajský úřad prokazuje na
základě rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm.
e).
j)

Krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d), jím vydané
povolení změní, dojde-li ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení
závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje podle § 12 odst. 4 a v
případech podle § 37 odst. 6, § 38 odst. 1 a § 39 odst. 2.

k) Vydané povolení se zruší, pokud není využíváno bez vážného důvodu po dobu delší
než 8 let.

Poznámka:
6

) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní
báňské správě.

Odborný posudek a rozptylová studie musí být zpracované autorizovanou osobou podle § 32
odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Pravidelně aktualizovaný seznam autorizovaných osob (firem), které zpracovávají odborné
posudky a rozptylové studie, je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního
prostředí: www.env.cz.
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