
AUDIT ENVIRONMENTÁLNÍ
LEGISLATIVY

„EKOAUDIT“



Procesy analyzující český právní řád

• Analýza administrativní zátěže podnikatelů
• Audit environmentální legislativy
• Věnujte deset minut zlepšení naší legislativy
• Postupné snižování administrativní zátěže drobných 

živnostníků a malých firem
• Audit prováděcích právních předpisů z hlediska jejich 

zbytečnosti a jejich možného zrušení



Ekoaudit
• Vznik – konec roku 2004
• Materiál předložený  MPO 
• Materiál připravený pod záštitou místopředsedy vlády pro 

ekonomiku
• Spojení obou procesů
• Vytvoření expertních skupin pod záštitou Úřadu vlády, pro 

ovzduší, vodu, odpady/obaly, EIA/SEA a přírodu; přiřazení
již fungující poradní skupiny k novele zákona o IPPC

• Účast ministerstev, hospodářských a sociálních partnerů včetně
nevládních ekologických organizací



Zásady práce expertních skupin
• Nedotknutelnost požadavků vyplývajících z evropské

legislativy
• Řádné odůvodnění bariér pro průmyslový sektor a porovnání

s environmentálními přínosy
• Primárně se zaměřit na administrativní překážky a odstraňovat 

nadměrně byrokratické prvky
• Nevracení se v revizi za poslední sérii novelizací právních 

předpisů, nesnižovat environmentální standardy pod již
dosažené hodnoty

• Zpracování materiálu na konsensuální bázi, případné rozpory 
by řešila na svém jednání vláda



Usnesení vlády č. 1401 ze dne 2. listopadu 2005
• Materiál s názvem „Identifikace problémových oblastí vybraných právních 

předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní a podnikatelské
sféře, včetně návrhů opatření.“

• Definování problematické oblasti, opatření, spolupracující subjekty
• Úkoly rozčleněny dle termínů plnění
A – 4 měsíce 
B – 1 rok 
C – 4 roky 
Úkol 
• pro MŽP – realizovat opatření uložená usnesením vlády
• pro místopředsedu vlády pro ekonomiku ve spolupráci s MŽP,  MPO        

– aktualizovat každé dva roky daný materiál 



Ekoaudit v oblasti ochrany ovzduší

• § 4 zákona o ochraně ovzduší - zpřesnění definice pro 
sčítání příkonů/výkonů spalovacích zdrojů“
Metodický pokyn pro sčítání příkonů/výkonů spalovacích 
zdrojů bude začleněn do metodického pokynu pro sčítání
zdrojů s platností od 1.1. 2007

• přesun hlavy III a IV zákona o ochraně ovzduší
„ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země“
do zvláštního zákona



• § 19 zákona o ochraně ovzduší - zrušení, případně
modifikace poplatkové povinnosti minimálně pro malé a 
střední zdroje znečišťování ovzduší a zjednodušení
výpočtu poplatku a provozní evidence
Analýza zaměřená na zhodnocení administrativní náročnosti a 
ekologické efektivnosti byla zpracována VŠE - návrh sedmi 
alternativních scénářů úpravy poplatkového systému
Novela zákona o ochraně ovzduší v rámci návrhu zákona o 
IRZ - zasílání souhrnné provozní evidence na centrální
ohlašovnu.



• zásadní novelizace nařízení vlády č. 112/2004 Sb., 
z důvodu zajištění správné implementace směrnice 
2001/80/ES a uvedení do souladu ze zákonem o ochraně
ovzduší
Návrh nového nařízení vlády je zpracován v pracovní verzi, 
která vychází z plánu snižování emisí pro velké spalovací
zdroje, který byl předložen ke schválení předložen Evropské
komisi. 

• revidovat nařízení vlády č. 353/2002 Sb.  a související
předpisy eliminovat odkaz na zákon č. 76/2002 Sb. o 
integrované prevenci a jednoznačně specifikovat 
kategorie zařízení
Návrh novely byl postoupen Evropské komisi k notifikaci, do 
konce listopadu bude odeslán do vlády



• Připravit novou právní úpravu regulace pachových látek, která stanoví
podmínky dosažitelné pro provozovatele a zároveň zajistí účinnou 
ochranu veřejnosti před obtěžováním pachy.

Základní principy nové právní úpravy:
• Zrušit obecný emisní limit.
• V průběhu stanoveného období provádět autorizovaná měření zdrojů a na 

základě získaných údajů stanovit specifické oborové emisní limity pro 
jednotlivé skupiny zdrojů, přitom vycházet z BAT. 

• V případě, že provozovatel nebude schopen plnit stanovený oborový 
emisní limit, zpracuje a bude plnit plán snížení emisí pachových látek.

• Zvláštní pozornost bude věnována zemědělským zdrojůa jejich specifikům 
– plán správné zemědělské praxe

Nová právní úprava v oblasti pachových látek  nabyla účinnosti 1. srpna 2006 –
jedná se o  vyhlášky č.362/2006 Sb. 



Druhá vlna ekoauditu
• Sběr nových podnětů – únor  2006
• Rozčleněny a vypořádány
• K ovzduší nejčastější témata:
Přehodnotit systém poplatků za znečišťování ovzduší
Posoudit specifické emisní limity stanovené v nařízení vlády č.353/2002 Sb.
Zredukovat údaje oznamované prostřednictvím souhrnné provozní evidence a 

zjednodušit ji.

• Zrušen úřad místopředsedy vlády pro ekonomiku
• Do konce listopadu bude předložena vládě zpráva o aktualizaci usnesení

vlády č. 1401



Děkuji za pozornost.

Ústředna: ++420-2-6712-1111
Fax: ++420-2-6731-0308
Email: info@env.cz

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Praha 10, 100 10


