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Legislativa 

• Bod 2.2 části I přílohy č. 4 vyhlášky 
415/2012 Sb. 

• Transpozice části 4 přílohy VI směrnice 
2010/75/EU  

• Ustanovení přítomno již v NV 354/2002 
Sb – příloha 2 část 1 



Důvody vydání MP 

• Nejednoznačné vyhodnocování 
emisních limitů 

• Jednotný postup výpočtu EL  

 (na základě srovnatelných vstupů)  

• Jednotný postup nakládání s ref. 
obsahem O2 



Princip 
 Emisní limity stanoveny jako vážený 

průměr mezi:  

 emisními limity pro spalovny odpadu a 

 hodnotami Cproc (v pořadí: hodnoty 
tabelované, národní legislativa, limit z 
povolení či reálná koncentrace při 
spalování paliva) 

 Hodnoty jsou váženy objemem spalin 
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Výpočet objemu spalin 

 Na základě elementární analýzy 
paliva (složení C, H, N, O a S) 

 - u paliva dlouhodobý průměr 

 - u odpadu se vychází z 
reprezentativních údajů vlastností 
odpadu o nejnižší výhřevnosti 



Výpočet objemu spalin 
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Vd = 8,89 wC + 21,1 wH + 4,61 wN + 3,59 wS – 2,63 wO   



Hodnoty Cproc 

 Nově tabelována hodnota Cproc pro HCl 
(50 mgm-3) pro všechny zdroje 
„spoluspalující“ odpad 

 Hodnoty pro SO2, TZL a NOX tabelovány 
v části 2 příloze č.4 vyhlášky 

 Pro HCl, HF, TOC a CO hodnoty zjištěné 
měřením na daném zdroji při spalování 
paliva 

  



Výsledné emisní limity 

Stanoveny jako denní průměry – 
vyhodnocení shodně s denními 
emisními limity u spaloven 

Referenční obsah O2: použije se 
stejný vážený průměr jako u 
stanovení limitů – 11 % tuhý 
odpad, 6 % uhlí apod.  



Výsledné emisní limity 

 Hodnoty limitů vypočtené jsou 
vztaženy k ref. O2 vypočtenému  

  nutno přepočíst na základní  
ref. obsah O2 (např. 6 %) 

 Výsledné hodnoty emisních limitů 
nesmí být nižší než hodnoty limitů 
stanovené pro spalovny po 
přepočtu z 11 na 6 %.  



Metodický pokyn ke sčítání jmenovitých 
příkonů spalovacích zdrojů 



Důvody vydání MP 

• aplikace § 4 odst. 7 a 8 zákona 

• nejasnost vztahu vyjmenovaných a 
nevyjmenovaných zdrojů 

• zvláštnosti nakládání s LCP - 
transpozice 



Jmenovitý tepelný 
příkon 

  

 vypočten z výhřevnosti paliva – 
dopad na kondenzační zdroje, ale 
v souladu se zavedenou definicí 
pojmu „příkon“ 



Obecné principy sčítání  

• zdroje jsou umístěny ve stejné 
provozovně 

• jedná se o zdroje označené 
stejným kódem v příl. II 

• dochází nebo by mohlo docházet k 
odvodu spalin jedním komínem 
(bez ohledu na počet průduchů) 

 

 



„Virtuální komín“ 

• rozhodující je uspořádání zdrojů 

• potřeba posoudit individuálně 

• svedení do společného komína na 
základě běžně dostupných 
technických prostředků a s 
ohledem na požadavky 
bezpečnosti a jiné specifické 
okolnosti 



Nevyjmenované zdroje 

 postupuje se „obdobně“ 

 = sčítají se opět pouze zdroje, 
které by spadaly pod stejný kód 
př. II (tedy kotle s kotly apod.) 

 => sečtením může dojít k 
překročení prahu pro zařazení do 
přílohy II 



Nevyjmenované zdroje 

 „Vyjmenovaný zdroj“, který 
„vznikl“ sečtením 
nevyjmenovaných zdrojů se 
nesčítá se zdroji vyjmenovanými.  

Příklad: 3*200 kW a 350 kW: 

 nakládáno s nimi jako se dvěma 
vyjmen. zdroji 600 a 350 kW 



Nevyjmenované zdroje 

 Nesčítají se zdroje umístěné v 
bytových domech: 

 bytový dům (definice podle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. k SZ):  

 „převažuje funkce bydlení“  

 - v případě pochybnosti např. 
projekt 



Postavení zdrojů 

  

 zdroje se sečtenými příkony 
zůstávají samostatnými zdroji, 
pouze některé podmínky 
stanoveny jako pro zdroj jeden o  
sečteném příkonu 



Vyjmenované zdroj 

• zdroje povolené před 1. 7. 1987 se 
sčítání pouze do reálného komína, 
pokud by sečtením došlo k překročení 
hranice 50 MW (v mixu zdrojů ovšem 
mohou být  započítávány asymetricky 
(nekomutativně)) 

• zdroje pod 15 MW nepříčítány k LCP 
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