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VÝSTUPY Z PRACOVNÍHO SEMINÁŘE 

„KOMPARACE VŠECH OPATŘENÍ A NÁSTROJŮ NA OBOU STRANÁCH HRANICE  

A STANOVENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK“ 

 

Projekt i-AIR REGION je zaměřen na spolupráci klíčových institucí pro vytvoření společných nástrojů pro ochranu ovzduší 

ve společné části Slezska. Oba regiony definují významná problémy, které má za úkol tento projekt řešit pomocí 

vytvoření společných sjednocených legislativních nástrojů na regionální úrovni, přenosem dobře fungujících opatření 

v rámci sousedních krajů a zavedením výměny informací mezi státní správou. Výstupy vzniklé při spolupráci veřejné 

správy budou přeneseny do edukačních aktivit pro veřejnost tak, aby se nastavené změny projevily i ve společnosti. 

Projektovými partnery v tomto projektu jsou: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. (CZ), Instytut 

Chemicznej Przeróbki Węgla (PL), Moravskoslezský kraj (CZ), Województwo Śląskie (PL), Stowarzyszenie Rozwoju 

i Współpracy Regionalnej Olza (PL), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (CZ), Regionální sdružení 

územní spolupráce Těšínského Slezska (CZ).  

Tento materiál je zpracován jako sjednocený výstup jednotlivých příspěvků a námětů projednaných v rámci semináře 

„Komparace všech opatření a nástrojů na obou stranách hranice a stanovení silných a slabých stránek“, aktivita 3., 

pořádaného v rámci projektu i-AIR REGION, který se uskutečnil 28. 3. 2018.  

Pracovní seminář byl zaměřen na posouzení jednotlivých opatření a nástrojů v oblasti ochrany ovzduší s důrazem na 

aplikaci regionálních a místních podmínek obou regionů, rozdělených do následujících bloků: lokální vytápění, průmysl, 

doprava a staré ekologické zátěže. Jednotlivé témata budou dále detailně diskutována na dalších plánovaných 

seminářích. 

Uvedeného semináře se účastnili jak zástupci jednotlivých projektových partnerů, tak experti na projednávanou 

problematiku, jejichž příspěvky a náměty jsou zapracovány do těchto materiálů a budou podkladem k dalším jednáním 

k jednotlivým oblastem v rámci aktivity 3. tohoto projektu. 

Pro jednodušší orientaci ve zpracovaném materiálu jsou v textu opatření realizovaná či navržená Moravskoslezským 

krajem s přizvanými experty zpracována prostým textem a opatření navržená či realizovaná partnerem Województwo 

Śląskie kurzívou. 
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I. DOPRAVA 

1) DOPRAVA – CZ - OPATŘENÍ 

a) Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy a zvyšování kvality 

v systému veřejné dopravy 

 
Moravskoslezský kraj každoročně hradí dopravcům prokazatelnou ztrátu vzniklou provozováním jak regionální drážní, 

tak pravidelné linkové autobusové dopravy. Obdobně postupují města a obce při podpoře místní dopravy (např. MHD 

Ostrava apod.). Součástí tendrů v autobusové dopravě jsou již preference alternativních pohonů. Jde o opatření, které 

zahrnuje rozsáhlý soubor činností, které přinesou zatraktivnění veřejné hromadné dopravy formou zvýšeného komfortu 

pro různé skupiny cestujících. Mezi ně lze zahrnout (např. spolehlivost systému, zlepšení návazností jednotlivých linek, 

dodržování jízdních řádů, zastávky a jejich vybavení, kvalitní informační systémy pro cestující na zastávkách i ve 

vozidlech během jízdy, dostupnost aplikací pro mobilní telefony poskytující on-line informace cestujícím, požadavek na 

alespoň částečně nízkopodlažní vozidla, celkové prostředí ve vozidle, vytápění a klimatizace, dostupnost Wi-Fi apod., 

příznivou cenu jízdného pro cestující). Pro zajištění těchto opatření je nezbytná ekonomická podpora provozu veřejné 

hromadné dopravy. 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Součástí tendrů na zajištění veřejné dopravy lze zahrnout 
požadavky na zvyšování komfortu pro cestující.  

Součástí tendrů v autobusové dopravě jsou již preference 
alternativních pohonů. 

Vysoké nároky na rozpočet veřejných financí (např. pro 
kraj to znamená cca 1,5 mld. Kč ročně). 

Účelovost investice (ve spojení s pořízením informačního 
systému) 

Příležitosti Hrozby 

Zlepšení návazností jednotlivých linek. 

Dodržování jízdních řádů.  

Kvalitní informační systémy pro cestující na zastávkách i ve 

vozidlech během jízdy. 

Vytápění a klimatizace. 

Dostupnost Wi-Fi apod. 

Příznivá cena jízdného pro cestující. 

Zvyšování finančních nároků na veřejné rozpočty. 

Nefunkční soustava nevhodně umístěných informačních 
systémů, které nejsou kvalifikovaně udržovány. 
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b) Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí 

 
Primárním cílem tohoto opatření je odvedení tranzitní dopravy, především nákladní, jež je významným zdrojem 

znečištění ovzduší, z prostoru obytné zástavby do extravilánu či periferních částí měst a obcí. Opatření se však netýká 

pouze tranzitní dopravy (tj. dopravy se zdrojem i cílem cesty mimo dotčené město/obec), ale zajistí také přenesení části 

vnitroměstské, cílové i zdrojové dopravy, čímž opět odlehčí centrálním částem města/obce. Zásadní význam má však 

budování obchvatů i ve vztahu k dalším opatřením dopravně-organizačního charakteru, jejichž účelem je snížení 

celkového objemu dopravy ve městě. Podstatnějšího účinku těchto opatření lze dosáhnout až v situaci, kdy budou 

zajištěny vhodné objízdné trasy. V prostoru vymezeném obchvatem pak je možné realizovat např. nízko emisní zóny, 

selektivní zákazy vjezdu, omezovat parkování atd. 

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Pozitivní efekt na komfort bydlení v obytné zástavbě.  Při samotné stavbě zvýšená prašnost. 

Při samotné stavbě zhoršení dopravní situace. 

Financování těchto akcí. 

Příležitosti Hrozby 

V prostoru vymezeném obchvatem pak je možné realizovat 
např. nízko emisní zóny, selektivní zákazy vjezdu, omezovat 

parkování atd. 

Budování záchytných parkovišť P+R 

Motivačně a smysluplně navržení hustých sítí cyklostezek, 

ale i cest pro pěší, které umožní pohyb obyvatel uvnitř 
města bez nutnosti využití aut, včetně řešení rychlé 

tranzitní dopravy okolím měst 

Podpora sdílené mobility 

Posilování rychlé a komfortní železniční meziměstské 

dopravy 

Lokální řešení u škol apod., kdy lze změnami v organizaci 

dopravy přispět ke zvýšení plynulosti jízdy a zkrátit dobu 

stání. 

V kombinaci s opatřením „Realizace páteřní sítě kapacitních 

komunikací pro automobilovou dopravu“, lze na tyto 
komunikace směřovat dopravu prostřednictvím regulačních 

řádů k omezení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší v dobách 
smogových situací. 

Zdlouhavé a problematické výkupy pozemků.  

Odvolávání ekologických organizací nebo místních 

sdružení v rámci jednotlivých řízení.  
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c) Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu   

 

Funkční páteřní síť silniční dopravy je nejen důležitým předpokladem rozvoje území, ale výrazně přispívá i ke zlepšení 

kvality ovzduší. Realizací (resp. dobudováním) funkční páteřní sítě dojde k převedení podstatné části tranzitní dopravy 

na komunikace, které jsou svojí polohou a uspořádáním k tomu určeny. V případě dobudování chybějících úseků 

kapacitních komunikací je množství emisí dále sníženo zkrácením potřebných cestovních vzdáleností. Při výstavbě 

nových komunikací navíc platí přísnější podmínky pro ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel (vedení trasy 

v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a cenných ekosystémů, splnění hlukových limitů, zmírňující opatření např. 

ve formě výsadby izolačních pásů zeleně, pravidelného čištění vozovky apod.) než v případě stávajících silničních staveb. 

Je tedy žádoucí vhodným způsobem realizovat nové kapacitní komunikace splňující náročnější parametry, které 

převezmou část dopravní zátěže ze stávajících komunikací, jež mají větší negativní dopad na životní prostředí. Přirozenou 

podmínkou je takové vedení a technické řešení komunikace, které zajistí nepřekročení imisních limitů vlivem jejich 

provozu. 

 
SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Patření síť má jednoho vlastníka: stát skrze ŘSD. 

Pozitivně ovlivňuje rozvoje území. 

Přispívá k lokálnímu zlepšení kvality ovzduší (dobudováním 

funkční páteřní sítě dojde k převedení podstatné části 
tranzitní dopravy na komunikace, které jsou svojí polohou 

a uspořádáním k tomu určeny). 

Při samotné stavbě zvýšená prašnost.  

Příležitosti Hrozby 

Vedení trasy v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby 

a cenných ekosystémů. 

Splnění hlukových limitů. 

Zmírňující opatření např. ve formě výsadby izolačních pásů 

zeleně. 

Města a obce mohou spolupracovat při zpracování 

regulačních řádů pro omezení emisí z dopravy v dobách 
trvání smogových situací. Příležitost regulovat dopravu 

v širším území přináší vyšší environmentální přínosy. 

Zdlouhavé a problematické výkupy pozemků.  

Odvolávání ekologických organizací nebo místních 

sdružení v rámci jednotlivých řízení.  

Nedostatečná vůle ke spolupráci mezi městy  

a obcemi v regionu.  
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d) Nadlimitní čištění pozemních komunikací 

 

Silnice ve vlastnictví státu (ŘSD) = dálnice a silnice I. třídy 

Silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje = silnice II. a III. třídy 

Silnice ve vlastnictví města a obcí = silnice IV. třídy a místní komunikace  

V současné době Moravskoslezský kraj (silnice II. a III. třídy), kromě čištění, které je realizováno v souladu s požadavky 

§ 47 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, prováděno také tzv. nadlimitní 

čištění komunikací, a to v rozsahu 400 km silnic II. a III. třídy v průjezdních úsecích větších měst ve 4 cyklech během 

teplé poloviny roku. Náklady na tyto 4 cykly nadlimitního čištění činí cca 8 mil. Kč ročně, díky tomu je ze silnic odstraněno 

až 1500 tun nečistot (částic) všech frakcí, které se tak opětovně nemohou dostat do ovzduší. 

Konkrétní města a úseky komunikací byly vytipovány ve spolupráci Moravskoslezského kraje a Správy silnic 

Moravskoslezského kraje, kdy kraj disponuje údaji o oblastech zhoršené kvality ovzduší a správa silnic pak údaji 

o intenzitách dopravy. Města byla vytipována v oblasti, kde je pravidelně překračován limit pro kvalitu ovzduší 

u polétavého prachu tzv. suspendované částice frakce pod 10 mikrometrů (PM10). Cykly nadlimitního čištění jsou za 

účelem dosažení co nejvyššího efektu sladěny s termíny úklidu navazujících komunikací, které provádějí města a obce. 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

S ohledem na majetek kraje (silnice II. a III. třídy) je 

možné přímé a rychlé navýšení provozních prostředků.  

Jedná se o zvýšené provozní prostředky jdoucí 

z veřejných finančních zdrojů, které by mohli být 
zkonzumovány na jiné investice (např. rekonstrukce 

školy). 

Příležitosti Hrozby 

Vytipování nejproblematičtějších úseků silnic a zvýšit 

intenzitu nadlimitního čištění.  

Není postupováno u všech vlastníků komunikací 

jednotně.  
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e) Kontrola emisních parametrů aut – stanice STK a EMISE (restrikce) 

 

Stanice měření emisí mají povinnost od ledna 2018 pořizovat fotodokumentaci vozidel. Snímky pak budou společně 

s výsledky měření online ukládat do informačního systému ministerstva dopravy. Podobným způsobem se už od roku 

2016 dokumentuje přítomnost vozidla na stanicích technické kontroly.  

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Zamezení provozu starých vozidel, které nejsou schopny 

plnit emisní normy.  

Jednotné emisní normy v rámci celé EU. 

Snížení emisí starých dieselových motorů  

a stavebních strojů. 

Obcházení kontrol stanic technické kontroly  

a emisí.  

Získání peněz pro případné dotace. 

Stanovení podmínek k dotačnímu programu. 

Příležitosti Hrozby 

Zvýšenou kontrolou emisí a stavu vozidla s následnou 

opravou nebo vyřazením daného vozidla dosáhneme 

výrazného snížení emisí. Emise vozidel ve špatném 

technickém stavu mohou být řádově vyšší, než u vozidel v 

optimálním technickém stavu. 

Dotace na instalaci zařízení „retrofit“ (montáž zařízení pro 

následnou úpravu výfukových systémů) do starších 

dieselových aut a stavebních strojů, pohybujících se na 

území měst, či pracují na veřejných zakázkách města či 

kraje. 

Špatná vymahatelnost.  

Deformování trhu vyhlášeným dotačním programem. 
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f) Řešení imisí z dopravy s významným zdravotním rizikem 

Imise s významným zdravotním rizikem z dopravy působí v dýchací zóně obyvatel, v oblasti s hustým osídlením. Jedná 

se toxikologicky významné polutanty.  

 
SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Řešení imisí s významným zdravotním rizikem. Individuální doprava poskytuje většinou nejvyšší 

komfort ze všech druhů dopravy, absence alternativní 
nízkoemisní, tj. např. hromadné, dopravy se 

srovnatelným komfortem 

Pro mimoměstské obyvatele je individuální doprava 

často jediným časově únosným způsobem dopravy do 
zaměstnání a za službami 

Nová "ekologická" dopravní infrastruktura a dlouhodobá 

podpora využití hromadné dopravy jsou často extrémně 
drahými opatřeními  

v poměru k imisním přínosům, přesto jsou však pro 
zlepšení situace zcela nezbytné 

Zdlouhavá příprava infrastrukturních opatření 

Stávající proces územního plánování je nefunkční 
z hlediska omezení vlivů dopravy na kvalitu ovzduší - 

nedostatečně je v ÚP posuzován postupný imisní 
kumulativní vliv změn v území, mimo jiné souvisí 

s následujícími body 6. a 7 

Prostorové (pozemkové) požadavky ekologických 

infrastrukturních opatření (dilema finanční efektivity - je 

společenskou prioritou infrastruktura pro zlepšení 
ovzduší nebo jiné využité území?)  

Obtížnost politicky prosadit NEZ s dostatečným imisním 

přínosem (neochota k omezení místních obyvatel => 

málo razantní návrh, nízký imisní přínos => ve výsledku 

negativní postoj vedení obce k zavedení NEZ) 

Příležitosti Hrozby 

Finanční podpora ze zdrojů EU. 

Územní plánování jako nástroj ochrany ovzduší - nutno 

posílit váhu imisních kritérií v procesu ÚP, nutno posílit 
analytickou roli SEA územních plánů  

a strategií rozvoje dopravy (aktualizace metodiky - 

povinnost podrobnější kvantitativní analýzy, ne pouze 
slovního komentáře, který nemůže odhalit hrozby a 

příležitosti), protože následně (v EIA nebo řízeních podle 
stavebního zákona) už nelze efektivně omezit negativní 

imisní kumulativní efekty v území (existuje řada 
negativních praktických příkladů postupného zhoršení 

ovzduší v okolí průmyslových zón, satelitů rodinného 

bydlení atd.). 

Efektivní NEZ 

Rozvoj hromadné dopravy, integrované systémy 

Elektromobilita 

Indukce nové dopravy novou infrastrukturou - týká se 
např. zkapacitňování silniční infrastruktury (lepší 

průjezdnost území => větší atraktivita pro transit) 
a salámování výstavby v průmyslových zónách po 

jednotlivých provozovnách (postupný imisní vývoj není 
často kvantitativně a dostatečně komplexně 

(kumulativně) vyhodnocen, protože při zakládání prům. 

zón ještě nejsou známy konkrétní budoucí aktivity ani 
jejich dopravní nároky - nutno již ve fázi ÚP stanovit 

dopravní limity, jinak docházík založení problému) 

Obytné rozvojové plochy navrhovány do blízkosti 

plánovaných silničních komunikací 

Nová infrastruktura navrhována i v malé vzdálenosti od 
sídel (časté u obchvatů) 

Případné zhoršení komfortu nebo dostupnosti 

hromadné dopravy 
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Cyklodoprava (s ohledem na nedostatek prostoru  

a investice do nové cyklistické infrastruktury musí jít ruku 

v ruce s odlehčením stávajících silnic přesunem osobní 

přepravy do MHD) 
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2) DOPRAVA – PL – OPATŘENÍ 

a) Spolufinancování Regionálním Operačním plánem Slezského vojvodství 2014 - 2020  

Převážná většina prostředků, dostupných v Regionálním operačním programu Slezského vojvodství na léta 2014-2020 

(dále jen "ROP SlW") byla vyčleněna na osy související s energetickou účinností, OZE (obnovitelnými zdroji energie), 

lokálním znečišťováním a dopravou. 

V rámci osy IV. Energetická efektivita, OZE a lokální znečišťování samosprávné územní celky (obce) a jiné subjekty 

mohou požádat o spolufinancování v oblasti výstavby, rekonstrukce liniové a bodové infrastruktury hromadné dopravy 

(např. integrovaná přestupní místa, cyklostezky, parkoviště Park&Ride a Bike&Ride, buspasy), nákup autobusů 

splňujících vysoké normy pro životní prostředí a tramvají za účelem rozvoje veřejné dopravy, a také na zavádění 

inteligentních dopravních systémů (IDS). Cílem osy je zlepšení energetické efektivity ve Slezském vojvodství v důsledku 

mj. zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující a pobízení k jejímu využívaní. 

V rámci osy VI. Doprava samosprávné územní celky a PKP PLK – správce státní železniční sítě mohou žádat 

o spolufinancování výstavby a rekonstrukci silnic, revitalizaci nebo modernizaci železničních tratí nebo nákup kolejových 

vozidel. Cílem osy je zvýšení dostupnosti hlavních silničních tras vojvodství a zlepšení kvality cestování železniční 

dopravou.  

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Vyčlenění spolufinancování na různorodé úkoly. Časově a procesně náročné získávání spolufinancování. 

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení atraktivity a komfortu cestování. Nutnost zajištění vlastního vkladu na investici. 
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b) Omezení emisí z dopravy v rámci Programu ochrany ovzduší pro území Slezského vojvodství 

s cílem dosažení povolených limitů látek v ovzduší a stropů expoziční koncentrace  

 
V rámci Programu ochrana ovzduší byly za účelem omezení emisí z dopravy určeny k realizaci následující aktivity: 
       

1. zlepšení plynulosti dopravy s využitím inteligentních systémů řízení provozu (např. zelená vlna, časované 
semafory), které mohou vyřešit problém absence plynulého provozu v zóně městských center, hlavních 
křižovatek a dálničních uzlů,  

2. lokalizace logistických center na okrajích měst a vyznačování alternativních tras (včetně obchvatů měst), které 
umožní odvedení těžké dopravy mimo hustou zástavbu, 

3. zavádění dodatečných mechanizmů zmírňujících obtěžování automobilovým provozem (pěší zóny, zóna 
s omezeným dopravním provozem, rozšíření přístupových cyklostezek, buspasy) a rozšiřování komunikačního 
systému o alternativní komunikaci mimo zóny husté zástavby pro bydlení. 

 
SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Zlepšení pohodlí života ve městě a zlepšení dopravy. 

 

Vyvedení těžké/tranzitní dopravy mimo obytné zóny  
s hustou zástavbou. 

Zvýšená prašnost během stavebních prací. 

 

Časová dopravní omezení z důvodu organizačních změn 
dopravního systému. 

Příležitosti Hrozby 

Snižování dopravní zácpy – zlepšení veřejné dopravy. 

Přívětivá centra měst pro obyvatele – zlepšení pohodlí 
života. 

Snížení emisí z dopravy. 

Zdlouhavé a problematické výkupy pozemků. 

 

Zdlouhavá řízení v přípravě i realizaci investice – 
zejména spojených s výstavbou nových komunikací. 

 

4. Rozvoj veřejné dopravy – v rámci tohoto úkolu byl kladem důraz na výměnu vozového parku za ekologicky 

čistý, s plynovým pohonem LPG, LNG nebo CNG nebo hybridní aneb elektrické.  Obec/subjekt zodpovědný za 

realizaci výběrového řízení na nová vozidla je povinen v podmínkách specifikace veřejné zakázky uvést podmínky 

energetické efektivnosti, např. nákup energeticky úsporných tramvají, ekologických vozidel splňujících nejvyšší 

dostupné normy pro kvalitu paliva (EURO5/EURO6). V rámci rozvoje veřejné dopravy je zodpovědný subjekt 

povinen také zohledňovat motivaci občanů za účelem používání hromadné dopravy zvýšením její atraktivity. 

5. Zřizování přestupních míst a parkovišť Park&Ride s cílem zvýšení používání veřejní dopravy. 

 

SWOT Analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

Snížení automobilové dopravy v centrech měst. 

 

Zvýšení atraktivity veřejné dopravy (nová kolejová vozidla, 
četná vybavení) - zlepšení komfortu cestování. 

Pohodlí obyvatel, kteří se zdráhají používat veřejnou 
komunikaci. 

Příležitosti Hrozby 

Omezení intenzity automobilové dopravy v centrech měst.  Aktivity bez podpory části veřejnosti.  
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c) Čištění komunikací na mokro – redukce sekundární emise prachu 

Úkolem je vyčistit ulice mokrou metodou, nejméně dvakrát za měsíc na hlavních komunikacích s největším množstvím 

dopravy a jednou měsíčně na zbývajících trasách na území Hornoslezské aglomerace a alespoň jedno mokré čištění 

všech zpevněných cest ve zbývající části vojvodství. Opatření by mělo být prováděno v období od dubna do května 

(pouze pokud je teplota vzduchu vyšší než 3° C). 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky  

Omezení sekundární emise prachu z komunikací. 

 

Finanční prostředky na čištění komunikací jsou 
nedostačující. 

Obce zcela nesplňují povinnost čištění komunikací – 
čištění je realizováno na komunikacích s největší 
intenzitou dopravy nebo se čištění provádí v závislosti 
na finančních zdrojích. 

Příležitosti Hrozby 

Indikace nejproblematičtějších úseků komunikací a 
zvýšení intenzity čištění. 
 
Zvýšení provozních prostředků na čištění komunikací. 

Není funkční synchronizace činností na různých úrovních 
samosprávy – každý stupeň samosprávy je odpovědný 
za různé kategorie silnic. 
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d) Zákon o elektromobilitě  

Zákon ze dne 11. ledna 2018 o elektromobilitě a alternativních palivech nabyl platnosti 22. února 2018. V souladu s jeho 

ustanovením (§ 39 a § 40) rada obce za účelem zabránění negativního dopadu na lidské zdraví a životní prostředí 

v souvislosti s emisemi škodlivých látek  z dopravy, v zóně  zastavěného bydlení s koncentrací veřejných budov, může 

prostřednictvím usnesení zřídit zónu čisté dopravy. V takové zóně má být omezen provoz vozidel, výjma elektromobilů 

a automobilů s vodíkovým nebo plynovým pohonem.  Výjimky z tohoto omezení kromě vozidel s právem přednosti  

v jízdě, mj. vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 t, jejichž majitelé/vlastníci/uživatelé jsou obyvatelé zóny 

čisté dopravy. 

 
SWOT Analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

Omezení emise zejména v centrech měst. 

Rozvoj elektromobility. 

Vysoké technické požadavky pro vozidla způsobí 

omezení při naplňování zákona. 

Chybí odpovídající počet nabíjecích stanic 

Příležitosti Hrozby 

Rozvoj nízkoemisní městské dopravy. Malá popularita elektrických/vodíkových vozidel z 

důvodu vysoké pořízovací ceny. 

Neochota obyvatel pro „nové technologie”. 
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II. LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ 

1) LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ – CZ - OPATŘENÍ 

a) Dotace v oblasti lokálního vytápění (finanční motivace) 

- Kotlíková dotace 

Podstatou dotačního programu je výměna starého nevyhovujícího kotle na pevná paliva v domácnostech (rodinných 

domech) za nový ekologičtější typ zdroje tepla. Žadatelem o dotaci je nepodnikající fyzická osoba vlastnící rodinný dům 

na území Moravskoslezského kraje. Novým zdrojem tepla pořízeným z dotace může být automatický nebo zplyňovací 

kotel na pevná paliva splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign), plynový 

kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.  

Cílem tohoto dotačního programu administrovaný krajskými úřady je tedy finančně motivovat samotného občana 

k přeměně neekologického vytápění za ekologické vytápění i při zachování stejného typu paliva nebo k přechodu na 

lepší ekologičtější palivo. Dotační program má tedy významný přímý dopad na snížení produkce emisí prachu ale i dalších 

znečišťujících látek v celém kraji (např. polycyklické aromatické uhlovodíky), a to především v důsledku významné 

úspory paliv díky vysoké účinnosti a automatické funkci nových kotlů oproti prohřívacím a odhořívacím kotlům s ručním 

přikládáním. Dalším efektem je zamezení spalování odpadů, což je častý problém u těchto zastaralých kotlů s ručním 

přikládáním paliva. Automatické kotle nebo zplyňovací kotle, podporované v rámci tohoto dotačního programu, umožňují 

spalovat pouze předepsaná tuhá paliva určité kusovitosti. 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů 
- Operační program životní prostředí.  

Vysoká efektivita vynaložených finančních prostředků 

na snížení 1 kilogramu emisí prašných částic  
a persistentních organických látek. 

Posílit roli poradenských a kontaktních center, které 
cílovým skupinám pro jednotlivé typy opatření usnadní 

nebo vůbec umožní využití nabízených podporovaných 
nástrojů. 

Centrální evidence kontrolovaných kotlů. 

Umělá deformace trhu, která znamená pro podnikatele 
špatný prodej (doprodej) nepodporovaných výrobků.  

 

 

Příležitosti Hrozby 

Výměna většiny starých nevyhovujících kotlů na tuhá 
paliva v kraji (cca 30 tis. ks.). 

Pro žadatele administrativně nenáročné.  

Podpořit distribuované výroby energie (např. mini-

rozvodné sítě a generování solárních energie na 

střechách veřejných budov). 

Využít městského plánovaná jako nástroje vedoucího 

ke zvýšení kompaktnosti zástavby – zlepšení 
energetické účinnosti využití zdrojů. 

Podpora vytváření zelených ploch – zlepšení městského 
mikroklimatu. 

Zahrnutí řešení problematiky odpadového hospodářství 

do úvah o snižování energetické náročnosti měst 
(možnost využití odpadního plynu). 

Dotace zpětně. Sociálně slabší vrstva obyvatel není schopna 
předfinancovat výměnu a následně využít dotaci. 

 

Existuje část populace, která nechce ani za cenu 100% 

refinancování cokoli na svém způsobu vytápění měnit. 
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Silné stránky Slabé stránky 

Řešení imisí s významným zdravotním rizikem  

(působí v dýchací zóně, toxikologicky významné 

polutanty) 

Nedaří se přeučit největší znečišťovatele. Jsou 

přesvědčeni, že oni nepůsobí významné vlivy popř. si je 

uvědomují, ale nejsou ochotni měnit své návyky. Podporu 
k výměně kotlů využijí pouze ekologicky smýšlející jedinci, 

neosloví však skupinu největších znečišťovatelů, která by 
měla být hlavní cílovou skupinou k výměně. 

Nefunkční represivní opatření - stávající institut kontrol "na 
udání" nefunguje v malých obcích, kde se obyvatelé snaží 

udržet přijatelné sousedské vztahy (funguje pouze 

v anonymnějších větších sídlech, kde je ale vyšší využití 
plynofikace nebo CZT, a tedy nižší podíl lokálního vytápění 

na kvalitě ovzduší) 

Příležitosti Hrozby 

Práce s mladou a střední generací 

Dotace na kotle 

Represe - vyšší četnost kontrol provozu spalovacích 

zařízení v domácnostech 

Regulace trhu paliv - cenové zvýhodnění kvalitních paliv 

Mladá generace převezme návyky starých 

Nedokonalé seznamy podporovaných kotlů (zařízení 
umožňující nevhodné palivo nebo provoz) 

Zhoršení sociální situace (příklon k cenově dostupnějším 

méně kvalitním palivům) 

 

- Nová zelená úsporám 

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících 

rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či 

výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného 

posudku nebo na zajištění technického dozoru. Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním 

fondem životního prostředí ČR je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových 

domech. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev. 

Hlavním cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových 

plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními 

přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých 

progresivních trendů. 

SWOT analýza  

Silné stránky  Slabé stránky  

Finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek 

EUA. 

 

Umělá deformace trhu, která znamená pro podnikatele 

špatný prodej (doprodej) nepodporovaných výrobků. 

 

Příležitosti Hrozby  

Rozvoj podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a nízkoenergetických a pasivních domů 
(stavebnictví, strojírenství, apod.)  

Pro žadatele administrativně náročné.  

Dotace zpětně. S ohledem na významné investice je 
problematické předfinancovat i pro střední vrstvu obyvatel.    
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b) Kontrola v oblasti lokálního vytápění (restrikce) 

- Kontrola technické stavu kotle na tuhá paliva 

 
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

pozdějších předpisů, je každý provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém 

tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 

ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena 

výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě („odborně 

způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce 

s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou. Tento doklad potvrzuje, 

že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně 

ovzduší. Provozovatelem zdroje se podle zákona o ochraně ovzduší rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj 

skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího 

stacionárního zdroje. Povinnost podle § 17 odst. 1 písm. h) je v zákoně o ochraně ovzduší obsažena od roku 2012, avšak 

s ohledem na přechodné ustanovení § 41 odst. 15 byl provozovatel spalovacího stacionárního zdroje povinen zajistit 

provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. prosince 2016. Pokud provozovatel 

neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu 

tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem o ochraně ovzduší vyžadováno, vystavuje se riziku uložení 

pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající 

fyzickou osobu nebo osobu právnickou.  

 

SWOT Analýza  

Silné stránky  Slabé stránky  

Jedná se o opakovanou kontrolu technického stavu 
určitých typů spalovacích zdrojů.  

Kontrola je prováděna odborně způsobilou osobou 
(revizní technik), který je nezávislý na provozovateli. 

 

 

Kontrola se vztahuje jen na určité typy spalovacích zdrojů. 

Kontrola revizní zprávy ze strany úředníka probíhá většinou 

jen na udání.  

Kontrola je prováděna odborně způsobilou osobou (revizní 

technik), který je placen provozovatelem. 

 

Příležitosti  Hrozby  

Při prováděné kontrole upozorní revizní technik na 

nedostatky provozovatele v tzv. revizní zprávě a ten je 
odstraní.   

 

Zavést centrální systém s výsledky kontrol technického 

stavu a provozu spalovacího zařízení. 

Rozšířit kontroly kotlů o měření složení spalin a 
stanovení komínové ztráty. 

Sjednotit na PL a CZ straně kontrolní mechanismy a 
metodiky s cílem zhodnocení dlouhodobé účinnosti 

přijímaných opatření. 

 

Revizní zprávy nejsou centrálně evidovány.   

 

Povinná kontrola kotlů se zavedením rozšířených parametrů 

znamená větší finanční náročnost pro majitele kotlů.  

V současné době anonymních kontrol není zřejmá jejich 

efektivita. 

Různá právní úprava v oblasti domácího vytápění v obou 
posuzovaných regionech ve smyslu možnosti uvádět na trh, 

prodávat atd. 

 

Časově a finančně náročná posouzení zatížená významnými 

nejistotami. 

 

  



 

18 
Projekt i-AIR REGION je spolufinancován Evropskou unii z prostředků Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

Projekt i-AIR REGION jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

- Kontrola spalovacího stacionárního zdroje 

 

Kontrola spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. e) a § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší 

se na rozdíl od povinnosti Kontroly technické stavu kotle na tuhá paliva podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona 

o ochraně ovzduší vztahuje na všechny spalovací stacionární bez ohledu na jejich umístění, jmenovitý tepelný příkon, 

typ užívaného paliva nebo připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění (tedy na všechny kotle, kamna, krbové 

vložky, pece aj). Možnost přímé kontroly spalovacího stacionárního zdroje provozovaného v rodinném domě, v bytě 

nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci je však omezena řadou podmínek a pověřený úředník ji může vykonat pouze za 

předpokladu, že 

- vznikne opakované důvodné podezření na porušování povinností provozovatele zdroje podle § 17 odst. 1 zákona 

(např. že spaluje odpady, nebo spaluje jiné palivo, než stanovuje výrobce spalovacího zdroje), přičemž 

- při vzniku prvního důvodného podezření obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto 

skutečnost provozovatele písemně upozorní dopisem, ve kterém provozovatele poučí o povinnostech 

provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených a o následcích opakovaného důvodného podezření, 

což je právě přímá kontrola zdroje, jeho příslušenství a používaných paliv 

- porušení povinností podle § 17 odst. 1 zákona nelze prokázat bez provedení kontroly.  

Pokud jde o bytové domy a kontroly stacionárního zdroje, je uplatňován postup podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 

o ochraně ovzduší a povinnosti umožnit přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem jeho kontroly nebude navázána na 

kumulativní splnění tří výše uvedených podmínek. V bytových domech jsou zdroje vytápění obvykle umístěny ve 

společných prostorách bytového domu (chodby, vestibul, kotelna apod.) a tyto prostory užívají všichni obyvatelé, kteří 

zpravidla nejsou osobami navzájem si blízkými, často se ani neznají, proto není v případě bytových domů a zdrojů 

provozovaných v těchto společných prostorách bytového domu na místě dovolávat se ochrany soukromí a postupu podle 

§ 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. U právnických osob a fyzických osob podnikajících platí obdobě jako u bytových 

domů. 

 
SWOT Analýza 

Silné stránky  Slabé stránky  

Přímá kontrola na místě u všech typů stacionárních 

spalovacích zdrojů. 

 

Centrální evidence kontrolovaných kotlů. 

Přímá kontrola může proběhnout až po upozornění. 

Kontrolu provádějí pracovníci úřadu s přenesenou  
a rozšířenou působností (úředníci).   

 

Není dořešena metodika provádění kontrol.  

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků k provádění kontrol. 

Zavedení centrálního systému – dořešit financování. 

Příležitosti  Hrozby 

Vypracovat jasnou metodiku (především ve vztahu 

k analýze popela, popř. jiným důkazním prostředkům). 

Přímá kontrola většinou probíhá po domluvě 

s provozovatelem.  

Zajištění jasných důkazních prostředků. 
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2) LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ – PL – OPATŘENÍ 

a) Dotace na výměnu topných zařízení 

- Dotace na výměnu zdrojů tepla (individulání i centrální) 

 
Dotace na výměnu zdrojů tepla ve Slezském vojvodství  zajišťují jednotlivé obce Slezského vojvodství a Vojvodský fond 

pro ochranu životního prostředí a vodního hospodářství v Katowicích. Zdrojem finančních prostředků na dotace jsou 

rozpočty obcí (převážně větších obcí) a z externích fondů (vojvodské a evropské - ROP WSL). 

Obec stanoví podmínky pro poskytování dotací z vlastních zdrojů v pravidlech pro poskytování dotací. Každá obec může 

definovat své vlastní podmínky, tyto však musí  být v souladu se stávajícími místními i národními zákony. 

Novým zdrojem tepla moho být zařízení OZE (např. tepelní čerpadlo), plynový nebo elektrický kotel, atd., avšak 

v souladu s Antismogovým usnesením Slezského vojvodtsví lze dotovat automatické kotle na uhlí i zásypové splňující 

minimálně standarty 5. Třídy dle normy PN EN 303-5:2012.   

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Prostředky z evropských strukturálních fondů – opětovná 
projednání ROP 
 
Podpora občanům za účelem přizpůsobení se novým 
zákonným požadavkům. 
 
Vysoká efektivita vynaložených prostředků na redukci emisi 
1 kg prachu. 
 
V případě programu SMOG STOP o dotaci může požádat 
přímo fyzická osoba (Krajský fond ŽpaVH v Katovicích) 
 

Pokřivení trhu s kotly. 
 
Mnoho občanů podmiňuje přizpůsobení se zákonům 
obdržení dotace na výměnu kotlů. 
 
Velmi často se dotace dostanou k lidem, kteří by se 
přizpůsobili zákonům i bez nich. 
 
Nízké atraktivní procento spolufinancování pro mnoho 
osob ve vztahu k požadavkům, které je třeba splnit. 
 
Příliš mnoho různých programů s různými pravidly, což 
znamená, že programy soutěží navzájem ("kdo dává 
více") nebo připouští situaci, kdy jedna osoba využívá 2-
3 různé programy souběžně (některé programy to 
dovolují) 

Příležitosti Hrozby 
Výměna části zařízení nesplňujících požadavky místních 

zákonů 

V mnoha případech dotaci nevyužijí osoby, které ji 
nejvíce potřebují. 
 
Mnozí nevyužijí dotace, protože nejsou schopni zajistit 
vlastní vklad na investici, nemají povědomí, že mohou 
dotaci využít, nevědí, kde hledat informace. 
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b)  Dotace pro oblast lokálního vytápápění (finanční motivace) 

- Zlepšení energetické efektivity budov 

 
V rámci Regionálního operačního programu Slezského vojvodství a v rámci spolufinancování z Vojvodského fonu ŽP 

a VH v Katowicách  obce (i jiné subjekty) mohou získat spolufinancování na investice spojené se zlepšením energetické 

efektivity staveb, termomodernizací nebo zařízeními na obnovitelné zdroje energie ( sluneční kolektory, fotovoltaické 

panely). 

Individuální dotace – BGK Fond pro termomodernizaci a rekonstrukce 

Hromadné dotace – ROP, aktivita 4.3 

Dotaci zajišťuje obec, která po ziskání spolufinancování předává dotaci občanům.  

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Prostředky z evropských strukturálních fondů 
 
Podpora občanů při zlepšování energetické efektivity jejich 
staveb 
 
Podpora aktivit spojených s omezováním znečištění z 
lokálních zdrojů.  
 

Velmi často se dotace dostanou k lidem, kteří by se 
přizpůsobili zákonům i bez nich. 
  
Komplikovaný formální proces pro získání dotace  
  
Mnozí nevyužívají dotace, protože nejsou schopni zajistit 
vlastní vklad pro investici, nemají povědomí, že mohou 
dotaci využít, nevědí, kde hledat informace. 

Příležitosti  Hrozby 
Zlepšení energetické efektivnosti budov. 

  

Snížení spotřeby tepla, a tím snížení nákladů na vytápění 

budov a poptávky po tuhých palivech - snížení emisí 

 

Dotaci v mnoha případech nevyužijí osoby, které je 
nejvíce potřebují.  
 
Mnozí nevyužívají dotace, protože nejsou schopni zajistit 
vlastní vklad pro investici, nemají povědomí, že mohou 
dotaci využít, nevědí, kde hledat informace. 
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c) Právní předpisy 

- Zavedení antismogové vyhlášky na území Slezského vojvodství 

 
Dne 7. dubna 2017 Rada Slezského vojvodství přijala usnesení ve věci zavedení na území Slezského vojvodství omezení 

pro provoz spalovacích zařízení.  Podstatou Antismogového usnesení je zajistit stav, aby všechna topná zařízení na tuhá 

paliva splňovala nejvyšší možné emisní normy. Jednoduše řečeno, usnesení je harmonogramem pro výměnu starých 

topných zařízení. Vzhledem k absenci regulace na úrovni vlády týkající se kvality tuhých paliv, toto usnesení upravuje 

také i tyto otázky. Usnesení se vztahuje na celé území Slezského vojvodství a platí celoročně. 

 
SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Harmonogram výměny kotlů 
 
Platí pro celé území vojvodství  
 
Zákaz používání nejhorší kvality tuhých paliv 
 
Od 1. září 2017 lze montovat kotle s min. Třídou 5 podle 
polské normy  (PN EN 303-5:2012) 
 
Určuje nejvíce efektivní topná zařízení na tuhá paliva   
 
Soulad s Programem ochrany ovzduší pro Sleszké 
vojvodství 
 

Nemůže zavést zákaz prodeje stanovených paliv 
  
Neobsahuje předpis týkající se provedení kontroly 
usnesení - stanovené jinými předpisy 

Příležitosti Hrozby 

Výměna zařízení nesplňujících požadavky místních zákonů 
 
Snížení emisí ze zástavby  
 
Opatření přijatá za účelem zpracování a informovanosti o 
usnesení, mají vliv na zvýšení povědomí obyvatel regionu o 
rizicích spojených se špatnou kvalitou ovzduší. 
 

Chybí zákaz prodeje paliv stanovených Antismogovým 
usnesením na národní úrovni 
 
Chybí regulace týkajících se tuhých paliv – aktuálně 
 
Absence obecní/městské policie v obcích v mnoha 
případech znamená neprovádění efektivních kontrol 
 
Nemožnost ukládání blokových pokut 
obecním/městským strážníkem 
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- Program ochrany ovzduší pro území Slezského vojvodství – aktualizace 

 
Dne 18. prosince 2017 Rada Slezského vojvodství přijala usnesení ve věci schválení Programu ochrany ovzduší na území 

Slezského vojvodství, jehož cílem je dosažení limitů povolených látek v ovzduší a horní hranice expoziční koncentrace, 

které v souladu s polskou legislativou je aktualizací programu ochrany ovzduší z 2014 roku, a de facto jej nahrazuje. 

V rámci přípravy programu bylo provedeno modelování v 5 variantách pro zavedení omezení pro provozování 

spalovacích zařízení na tuhá paliva a byla připravena metodika pro zjišťování nezákonného spalování a spoluspalování 

odpadů, což je pomocný materiál pro obce Slezského vojvodství.   

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Přizpůsobení aktivit ke zlepšení ochrany ovzduší dle 

povahy zóny v závislosti na tom, zda se jedná o zónu - 

aglomeraci, zónu - město nebo zónu – Slezsko (velká 

různorodost obcí) 

 

Návaznost na Antismogové usnesení Slezského vojvodství 

 

Stanovení priorit v oblasti výměny topných zařízení na 

území vojvodství  

 

Periodická kontrola dosažení částečných ekologických 

účinků v obcích 

 

Aktivity pokrývají všechny zdroje emisí 

  

 

Velká obecnost aktivit 

 

Bez možnosti účinného prosazování implementace 

programu 

 

Absence finančních prostředků dostačující na realizaci 

všech úkolů 

 

Problém se správným určením ekologického účinku  

v obcích 

 

Není možné dosáhnout limitů pro B(a)P 

 

Příležitosti Hrozby 

Zlepšení kvality ovzduší na území Slezského vojvodství 

 

Nedostatečná realizace úkolů v obcích a v důsledku 

nesplnění požadovaného cíle 

 

Nejsou odborníci na obcích zajišťujících úkoly POO 

 

V obcích chybí finance na plnění úkolů     
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d)  Kontrola plnění Antismogového usnesení 

 
Na základě § 379, odst. 4 zákona ze dne 27. dubna 2001 – Zákon o ochraně životního prostředí (úplné znění: Dziennik 

Ustaw z 2017 roku, č. 519) starosta nebo primátor města, přednosta, maršálek vojvodství nebo osoby jimi pověřené 

jsou oprávněni jednat jako státní zástupce v případech týkajících se přestupků proti předpisům na ochranu životního 

prostředí. Pokud kontrolu provádí obecní policie, kompetence k podání návrhu na potrestání viníka přísluší dle zákona 

o obecní policii (úplné znění Dziennik Ustaw z 2016 roku, č. 706). Práva a povinnosti veřejného žalobce v řízení  

o drobných přestupcích upravuje ustanovení Zákona o přestupcích (úplné znění: Dziennik Ustaw z 2016 roku, č. 1713). 

Sankce uplatňované v případě porušení ustanovení usnesení jsou uvedeny v čl. 334 zákona o ochraně životního 

prostředí, který stanoví, že: "Kdo nedodržuje omezení, příkazy nebo zákazy stanovené usnesením vojvodské 

rady přijaté na základě čl. 96, bude mu udělena pokuta. " V souladu s § 24 zákona o přestupcích pokuta činí od 

20 PLN do 5 000 PLN, přitom v blokovém řízení je možno uložit pokutu do výše 500 PLN, a 1 000 PLN bude-li naplněna 

skutková podstata podle dvou nebo více ustanovení (§ 96 zákona o přestupcích).     

Orgánem oprávněným ukládat pokuty podle čl. 334 Zákon o ochraně životního prostředí ve smyslu platné legislativy je 

Policie a Inspektor ochrany životního prostředí. 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Zvýšení povědomí občanů – často kontroly v první řadě 
poučují občany, až po tom pokutují 

Městská policie nemá kompetence k pokutování při 
kontrolách 

 

Po kontrole, kde byl prokázán přestupek, musí být návrh 
na sankci řešen soudní cestou. 

  

Příležitosti  Hrozby 

Efektivní provádění místních právních předpisů 

  

Odstranění spalování odpadu, zakázaných paliv, 
neoprávněných zařízení 

 

 

Velký počet obcí vojvodství nemá obecní/městskou 
policii a současně nemá odpovídající personál, který by 
umožnil zajišťování pravidelných kontrol. 

 

Ze 69 obcí nacházejících se na podporovaném území 
Programu INTERREG, má pouze 17 obecní/městskou 
policii, tzn. 25% 
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III. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

 

Za starou ekologickou zátěž je považována závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo povrchových 

vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, 

pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za 

starou ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. 

 

Může se jednat o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady 

nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená 

úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika. 

 

Evidence starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, je vedena ve veřejně přístupné databázi Systém 

evidence kontaminovaných míst (SEKM). 

 

V Moravskoslezském kraji je evidováno 673 míst definovaných jako stará ekologická zátěž, a to především z oblasti 

chemického a hutního průmyslu (např. Laguny Ostramo, OKD – OKK, Koksovny, Vítkovice – Dolní oblast apod.). 

 

Ve snaze zamezit případnému vzniku a předcházení ekologických škod byl přijat zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení 

ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 17. srpna 2008. Nevztahuje se však 

na ekologické újmy vzniklé před tímto datem. Kompetence při řešení ekologické újmy má Česká inspekce životního 

prostředí. 

 

Odstraňování ekologických zátěží, potažmo jejich financování je v České republice realizováno prostřednictvím 

Ministerstva financí (MF). Mezi MF a nabyvateli privatizovaných podniků jsou uzavírány smlouvy o úhradě nákladů 

vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací - tzv. ekologické smlouvy. Odborným 

garantem z hlediska životního prostředí je Ministerstvo životního prostředí. 

 

Agenda sanací lokalit, kde pobývala Sovětská armáda, je v gesci Ministerstva životního prostředí, přičemž zabezpečení 

sanačních prací v lokalitách v působnosti České armády bylo ponecháno v kompetenci Ministerstva obrany. Další finanční 

prostředky jsou poskytovány z resortních zdrojů: – Ministerstva průmyslu a obchodu (CzechInvest, státních podniků 

Diamo a PKÚ), Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy. 

 

 

 

 

  

http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist
http://www.sekm.cz/
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1) STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE – CZ - OPATŘENÍ 

a) Snižování vlivu dlouhodobých deponií – starých ekologických zátěží na kvalitu ovzduší 

 

Cíl: „Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) nabízí v letech 2014 – 2020 více než 2,6 miliardy € pro financování 

ekologických projektů v České republice z evropských fondů. 

OPŽP pomáhá řešit jinak složitě financovatelné lokality: 

1. Sanace dlouhodobých havárií na podzemních vodách 

2. Jinak rizikové lokality – např. skládky pesticidů, lokality s PCB 

3. Náhodně objevené zátěže bez majitele apod. 

OPŽP tedy umožňuje řešit problematiku, která zejména díky své nákladnosti, do doby jeho existence, složitě nacházela 

řešení. Tento stav byl tedy dlouhodobě neudržitelný a vyžadoval systematické řešení.  

Základní kategorie poskytování dotací v rámci oblasti podpory 3.4: 

1. Inventarizace a kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst 

2. Průzkumné práce, analýzy rizik 

3. Nápravná opatření – sanace vážně kontaminovaných lokalit 

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky  

Finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů - 

Operační program životní prostředí.  

 

Odstranění negativních vlivů starých zátěží na zdraví lidí 

a životní prostředí. 

Finanční náročnost sanace. 

 

Příležitosti Hrozby  

Vznik nových lokalit pro využití k účelu schválenému 

v územním plánu. 

Předcházení vzniku dalších následků na životní prostředí 

v případě stárnutí sanovaných děl a z toho vyplývajících 
změn jejich parametrů (hrozící průsaky do spodních vod 

apod.) 

Časová a administrativní náročnost procesu. 
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b) Nápravná opatření – Laguny Ostramo 

 

Sanace největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji 

Hlavním cílem zařízení „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ je sanace území staré ekologické zátěže vzniklé 

z dlouhodobého provozování zařízení na rafinaci minerálních olejů, včetně skládky odpadů v lagunách Ostramo, a to 

odtěžením zbývajících tzv. nadbilančních kalů v množství 71 360 t surových (nezavápněných) kalů původem z laguny 

R3 a 20 202 t zavápněných kalů umístěných v lagunách R2 a R1 a jejich odstranění či využití v zařízení k tomu určenému. 

 

Řešeno v rámci procesu integrovaného povolení. 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Odstranění negativních vlivů této staré ekologické zátěže 
na životní prostředí a zdraví lidí. 

 

 

Nedostatečná koordinace ministerstev s povolujícím 
úřadem. 

Technologická nedostatečnost. 

Finanční náročnost – nejlevnější varianta se neslučuje 
s nejlepším řešením. 

Výsledkem sanace je nebezpečný odpad, který je nutno 
odstranit mimo lokalitu. 

Časová a administrativní náročnost procesu povolení EIA, 
IPPC, tj. procesní složitost. 

Příležitosti Hrozby 

Vznik nového nezatíženého území a jeho využití v souladu 

s územním plánem města Ostravy (lehký průmysl). 

 

 

Znečištění ovzduší v rámci procesu sanace, vytváření 

pachových epizod. 

Negativní vnímání ze strany obyvatelstva.  

Časová náročnost odstranění zavápněných kalů  
a nalezení vzhodného koncového zařízení k odstranění 

odpadů. 
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2) STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE – PL - OPATŘENÍ 

a)  Rekultivace degradovaných území s cílem omezení jejich negativního vlivu na kvalitu 

ovzduší. 

 

V 69 obcích Slezského vojvodství nacházejících se na podporovaném území aktivit projektu “i-AIR REGION“ se odhaduje 
výše fugitivní emise PM10 na 1082 t/rok, což představuje 29% celkové fugitivní emise ve Slezském vojvodství. Zdrojem 
těchto emisí jsou kamenolomy, štěrkovny, pískovny, otevřené skládky pro sypké materiály, úložiště uhlí a skládky 
těžebního odpadu. Oblast pokrývající uvedené zdroje se týká 1 337 ha z 48 92 ha, které se nacházely v celém vojvodství 
(což představuje 27% tohoto typu území v celém vojvodství). 
 
Slezské vojvodství zaujímá třetí místo v Polsku, pokud jde o množství pozemků, které vyžadují rekultivaci (stav ke konci 
roku 2013). V oblasti, na kterou se projekt vztahuje, brownfieldy a degradovaná území vyžadující rekultivaci a rozvoj 
zaujímají plochu 1 208 hektarů. Jedná se především o nepříznivě přeměněné oblasti v důsledku těžby (zejména těžby 
černého uhlí) a zpracovatelským průmyslem. Nejčastější příčinou degradace je chemické znečištění a morfologická 
degradace. 
Kromě toho existuje 6 aktivních skládek komunálního odpadu a jedna skládka, jejíž provozování bylo ukončeno v roce 
2015 a v současné době probíhá rekultivace s plánovaným ukončením v roce 2020. 
 
SWOT Analýza  

Silné stránky Slabé stránky 

Možnost získání prostředků z evropských strukturálních 
fondů  
 

Finanční požadavky na rekultivaci 

Příležitosti Hrozby 

Tvorba nových území za účelem jejich využití v souladu 
s územními plány  

Časově náročný proces a  komplikované administrativní 
požadavky 
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IV. PRŮMYSL 

1) PRŮMYSL – CZ - OPATŘENÍ 

a) Dotace na opatření ke snižování emisí znečišťujících látek (finanční motivace) 

   

Cílem dotačního programu z Operačního programu životního prostředí (OPŽP), opatření pod číslem 2.2., je snížit 

koncentrace znečišťujících látek v ovzduší prostřednictvím omezení resuspenze a emisí znečišťujících látek ze 

stacionárních zdrojů.  

Úplný výčet typů projektů a aktivit není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních 

zdrojů jednoznačně definovat; mezi podporované typy projektů patří například: 

a. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, 

SO2, NH3 a VOC. 

b. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, 

NH3 a VOC. 

c. Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí TZL, 

NOX, SO2, NH3 a VOC. 

d. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění 

TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů. 

e. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění 

TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů. 

f. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění 

TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u stacionárních zdrojů emitujících těkavé organické látky. 

g. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 

h. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo 

mlžící zařízení). 

i. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií. 

Důraz je kladen na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik ve všech 

relevantních případech s cílem dosažení nejlepších emisních parametrů s ohledem na technické možnosti zdrojů. 

 
SWOT Analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů - 

Operační program životní prostředí.  

  

Pro žadatele administrativně náročné. 

Příležitosti Hrozby 

Pořízení nových technologií vedoucí ke snížení emisí bude 

stejně nutné s ohledem na implementaci nových závěrů o 

BAT. 

Provozy bez dotací znevýhodněny v tržním prostředí, 

oproti provozům s dotací.   
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b) Implementace nejlepších dostupných technik uvedených v Závěrech o BAT (restrikce) 

Cílem je implementovat dodatečné technologie na omezování emisí znečišťujících látek nebo realizovat změny 

v technologii, které omezí množství vypouštěných emisí do ovzduší na úroveň nejlepších dostupných technik (tzv. BAT) 

uvedených v dokumentech EU (tzv. Závěry o BAT). Závěry o BAT mají dopad jen na konkrétní průmyslové a zemědělské 

činnosti upravené evropskou směrnicí o průmyslových emisích (č. 2010/75/EU), což v české legislativě upravuje příloha 

č. 1 zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.).  

Závěry o BAT, zpracované na základě požadavku čl. 13 směrnice o průmyslových emisích, jsou základním sjednocujícím 

dokumentem pro povolování ve všech členských státech EU, zejména pak pro stanovování emisních limitů a podmínek 

provozu, který uvádí, co patří mezi nejlepší dostupné techniky, jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska 

dostupných finančních nákladů.  

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Implementace emisních limitů a podmínek provozu dle 

jednotných dokumentů (Závěry o BAT) ve všech členských 

státech EU. 

Možnosti výjimek a časová nejednotnost implementace 

ve všech členských státech.  

Nejednotnost výkladu ve všech členských státech. 

  

Příležitosti Hrozby 

Nastavení stejných pravidel a mantinelů v celé EU. Shoda 

v rámci celé EU co patří mezi BAT. 

Výměna informací mezi partnery projektu i-AIR REGION o 

poskytnutých výjimkách z plnění BAT umožní lépe 

predikovat pokles emisí do ovzduší v regionu. 

 

Aplikací Závěrů o BAT a limitů emisí do ovzduší dle 

Směrnice o průmyslových emisích (IED) dojde ke snížení 

nejen emisí primárních částic, ale také emisí NOx a SOx, 

které jsou významnými prekurzory vzniku sekundární 

prašnosti. 

Omezení nebo zastavení některých průmyslových 

provozů s ohledem na více náklady za BAT  

a nekonkurenceschopnost v globálním trhu. 

 

Povinnost dosažení emisních hladin odpovídajících 

závěrům o BAT pro velká spalovací zařízení (LCP) 

povede ke zvýšení nákladů na teplo dodávané do 

rozvodů centrálního zásobování teplem (CZT) a s tím 

související tlak na odpojování spotřebitelů od CZT. 

Přechod k individuálnímu vytápění zhorší kvalitu ovzduší 

v rezidenčních oblastech. 
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c) Implementace opatření a emisních stropů uvedených v Programech zlepšení kvality ovzduší 

(restrikce) 

Cílem je implementovat dodatečné technologie na omezování emisí nebo nová technická řešení u vydefinovaných skupin 

zdrojů uvedených v Programech zlepšení kvality ovzduší (Program aglomerace OV/KA/F-M a Program zóna 
Moravskoslezsko) v územní působnosti Moravskoslezského kraje.    

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Možnost regulovat i další stacionární zdroje, které nejsou 

regulovány Závěry o BAT, např. kamenolomy, menší 

technologické provozy s významným lokálním vlivem na 

kvalitu ovzduší. 

Regulace většiny stacionárních zdrojů převážně na 

stejné úrovni jak je uvedeno v Závěrech o BAT.  

Příležitosti Hrozby 

Možnost regulace vybraných stacionárních zdrojů dle 

místních podmínek. 

Omezení nebo zastavení některých průmyslových 

provozů s ohledem na více náklady oproti konkurenci na 

vnitřním i vnějším trhu.  
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d) Legislativa a dohled veřejné správy, informační a vzdělávací kampaně 

Silné stránky Slabé stránky 

Spolehlivost opatření (legislativa + dohled veřejné správy) 

Významné vlastní finanční zdroje některých provozovatelů 

Až na lokální výjimky malý podíl na zdravotních rizicích 

Zhoršování konkurenceschopnosti vlivem ekologizace 

Při opatřeních do technologií, které již plní BAT, se jedná 

o odčerpávání finančních zdrojů do opatření 

s nepříznivým poměrem náklady/přínosy 

Příležitosti Hrozby 

Při rozumné dotační strategii možnost modernizace 

průmyslu (dlouhodobá udržitelnost a 

konkurenceschopnost) – modernizace technologie X 

opatření typu "end-of-pipe" 

Odchod zaměstnavatelů 

Salámování výstavby v průmyslových zónách - 

kumulativní vliv stacionárních zdrojů a dopravy 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Zvýšení informovanosti občanů.  

Zvýšení priority kvality životního prostředí pro občany. 

Ochota naslouchat, vzdělávat se. 

Příležitosti Hrozby 

Plošné informační a vzdělávací kampaně, které by 

dlouhodobě a systematicky působily na co nejširší 

spektrum cílových skupin z řad veřejnosti adekvátní, ale 

správnou formulací argumentů. 

Lepší přístup občanů k veřejné správě, důvěra. 

Snížení počtu stížností. 

Zneužití informaci, nepochopení informací, může vést 

k prohloubení nedůvěry občanů. 
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e)  Sekundární aerosol 

Silné stránky Slabé stránky 

- 

(zatím není řešeno, silné stránky stávajícího přístupu k 

sekundárnímu aerosolu proto zatím nejsou) 

Neprozkoumanost mechanizmů vzniku sekundárního 

aerosolu ve Slezské pánvi 

Absence opatření zacílených na omezení sekundárního 
aerosolu 

Absence společných regionálních tvrdých (technických) 
CZ-PL projektů 

Příležitosti Hrozby 

Snížení koncentrace suspendovaných částic PM10  

a zejména PM2,5 (cca 1/3 nejjemnějších suspendovaných 
částic s největším zdravotním dopadem 

Zacílení na hlavní původce sekundárního aerosolu může 
podstatně zvýšit účinnost smogových regulací (nejvyšší 

podíl sekundárního aerosolu lze očekávat při dlouhodobých 
smogových epizodách, které mají významný dopad na 

zvýšení akutní nemocnosti a na regulaci zdrojů) 

Společná CZ-PL technická opatření ve Slezsku (ochrana 
ovzduší jako projekt) 

Společná intervence v EU 

Případný společný EU dotační program pro Slezsko zacílený 

na řešení sekundárního aerosolu 

Možné zhoršení nebo neúčinnost dlouhodobých i 

krátkodobých opatření k ochraně ovzduší, včetně 
smogových regulací (jsou zaměřeny pouze na primární 

částice, lze proto očekávat nedostatečné snížení 

imisních koncentrací). 
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f) Dodržování požadavků BAT závěrů na obou stranách hranice 

V současnosti je vydáno 13 Referenčních dokumentů o BAT (BREF). 8 těchto dokumentů o BAT v současné době ještě 

dle čl. 21 odst. 3 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích nepřesáhly 4 letý termín pro aktualizaci povolení tak, 

aby zařízení dodržovaly stanovené nejlepší dostupné techniky dle referenčních dokumentů o BAT. Prováděcí rozhodnutí 

Komise ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli již průmyslové podniky 

v ČR mají stanoveny a od 08. 3. 2016 tyto přísné podmínky vyplývající z tohoto dokumentu o BAT dodržují. Návrhem 

tedy je, aby obě strany přijaly závazek, že do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT zavedou a budou 

dodržovat emisní limity stanovené v těchto závěrech.   

Silné stránky Slabé stránky 

Účinné opatření, které přinese významný efekt ve snížení 

komínových emisí TZL a jeho frakcí.  

Vysoké pořizovací náklady a náklady na údržbu moderních 

zařízení ke snižování emisí. 

Příležitosti Hrozby 

Dobře kontrolovatelný ukazatel, který vychází 

z povinnosti EU a přinese snížení emisí TZL a jeho frakcí 

a dalších znečišťujících látek 

Snížení konkurenceschopnosti podniků, jelikož budou 

vynakládat vyšší finanční prostředky za snižování emisí a 

jejich likvidaci 

 

g)  Sjednocení podmínek při vyhlašování smogové situace/regulace na obou stranách hranice. 

V současné době existují jiné podmínky pro vyhlašování signálu smogových situací/regulací v ČR a Polsku. Pro účelnost 

a synergický efekt regulací při vyhlášení smogových situací je zcela nezbytné aby všechny velké a střední zdroje (včetně 

dopravy) začaly být regulovány ve stejnou dobu, pouze tak se může regulace pozitivně projevit. 

Silné stránky Slabé stránky 

Jednotný systém vyhlašování signálu smogové 

situace/regulace se pozitivně projeví při snižování dopadů 

průmyslu a dopravy na snížení imisní zátěže v době 

nejvyšších imisních koncentrací např. polétavého prachu 

frakce PM10. 

Snížení konkurenceschopnosti firem, které v době 

regulací omezují provoz ve srovnání s konkurencí, u 

kterých není regulace v době smogu vyžadována 

Příležitosti Hrozby 

Administrativně nenáročné, dobře kontrolovatelné, lze 

zavést v krátkém časovém horizontu. 

Přenesení výroby do oblastí, kde regulace není při 

smogu vyžadována, např. mimo EU 
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h)  Krytování a plachtování automobilů převážejících sypké a prašné materiály. 

Díky zakrytování automobilů převážejících sypké a prašné materiály dojde k výraznému snížení fugitivních emisí prachu. 

Tento efekt se pozitivně projeví po celé trase pohybu přepravovaného nákladu. Takto lze velmi jednoduše eliminovat 

stovky tun emisí prachu, které při transportu uniknou do životního prostředí.  

Silné stránky Slabé stránky 

Velmi levné opatření, které přinese významný efekt při 

snižování fugitivních emisí prachu, efekt se projeví po celé 

trase přepravovaného materiálu 

Možné prodloužení doby vykládky a nakládky. 

Příležitosti Hrozby 

Levné a účinné opatření, možnost zavedení na celém 

území (ne jen MSK a Slezské vojvodství), dobře 

kontrolovatelné. 

Častější kontrola zakrytovacího systému, aby nedocházelo 

k jízdám s poškozeným zákrytem. 

 

i) Provádění pravidelného úklidu komunikací prostřednictvím specializované techniky, jež je 

schopna zachytit prach frakce PM10 a menší se zvýšenou četností   

Intenzivní úklid komunikací musí být zahájen bezprostředně po ukončení zimního období s cílem efektivně a rychle 

odstranit z vozovek a komunikací inertní posypový materiál, který byl v zimních měsících použit pro zajištění sjízdnosti 

vozovek a komunikací. U průmyslových firem je provádění úklidu požadováno s týdenní frekvencí (u vybraných 

komunikací i vyšším), opatření je zde velmi efektivní. 

Silné stránky Slabé stránky 

Účinné opatření, které přinese významný efekt při 

snižování fugitivních emisí prachu. Při včasném úklidu 

komunikací dojde k eliminaci efektu „rozježdění“ a 

rozdrcení použitého inertního posypu na jemnější frakce 

(PM10 a menší), tím se zbrání možnosti vzniku polétavého 

prachu, který je vířen pohyby vozidel, možnost pořízení 

potřebné techniky z dotace 

Nutná modernizace vozového parku, starší typy čistících 

vozů neumí zachytávat částice PM10 a menší. Zvýšení 

nákladů na provoz (pohonné hmoty, voda, pracovní síla). 

Nutnost navýšení finančních prostředků na úklid 

komunikací a pořízení čistící techniky. 

Příležitosti Hrozby 

Dobře kontrolovatelné vizuálním pozorováním, zavedení 

sledování stavu „zvíření“ prachu po průjezdu vozidel, 

v případě, že prach je viditelný ve výši nárazníku 

osobního automobilu okamžitě provést úklid komunikace. 

Zvýšené emise z provozu dieselových motorů při častějších 

jízdách čistících vozů 
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2)  PRŮMYSL – PL - OPATŘENÍ 

a)  Zavádění Závěrů o BAT 

Cílem je implementovat dodatečné technologie na omezování emisí znečišťujících látek nebo realizovat změny 

v technologii, které omezí množství vypouštěných emisí do ovzduší na úroveň limitů uvedených v Závěrech o BAT.  

Závěry o BAT týkající se nejlepších dostupných technik BAT mají vliv pouze na konkrétní průmyslové a zemědělské 

činnosti upravené evropskou směrnicí o průmyslových emisích (č. 2010/75/EU), což v české legislativě upravuje příloha 

č. 1 zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.).  

Závěry o BAT, zpracované na základě požadavku čl. 13 směrnice o průmyslových emisích, jsou základním sjednocujícím 

dokumentem pro povolování ve všech členských státech EU, zejména pak pro stanovování emisních limitů a podmínek 

provozu, který uvádí, co patří mezi nejlepší dostupné techniky, jak z pohledu ochrany životního prostředí, tak z pohledu 

dostupných finančních nákladů.  

 

SWOT Analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Stanovení emisní limitů a podmínek provozování podle 
sjednocených dokumentů platných pro členské státy EU 
(Závěry BAT). 

 

Možnost dočasných výjimek a rozdílů při provádění v 
jednotlivých členských státech. 

Nejednotné výklady v členských státech. 

Příležitosti Hrozby 

Zavedení jednotných pravidel a limitů a omezení v celé 
EU. Soulad v rámci EU na co se vztahuje BAT. 

Možnost omezení nebo zastavení některých 
průmyslových zařízení v souvislosti s vyššími náklady při 
zavádění BAT a nekonkurenceschopnost na globálním 
trhu.  

 


