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Ostatní stacionární zdroje - 

metodika 
 

 
 

 

 vydaná a zveřejněná na webu MŽP 

• Metodický pokyn ke stanovení roční hmotnostní bilance VOC 

• Metodický pokyn k chovům hospodářských zvířat 

• Metodický pokyn ke sčítání stacionárních zdrojů 

 

 připravovaná  

• Metodický pokyn k umisťování a povolování provozu stacionárních 
zdrojů emitujících pachové látky 

 



 
Roční bilance VOC 

 

způsob zpracování zůstává stejný 

 
 

C = I1 - O8 

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 

F = O2 + O3 + O4 + O9 

podíl F emisí = F / (I1 + I2) 

E = F+O1 



 
Roční bilance VOC 

 

zregenerované rozpouštědlo I2 

 



 
Roční bilance VOC 

 

O1 – přepočet TOC -> VOC 

 



 
Roční bilance VOC 

 

 
 
 

 

 Změna: 

• není povinnost každoročně odevzdávat roční hmotnostní bilanci 
současně se souhrnnou provozní evidencí 

• netýká se zdrojů pod kódem 9.11 přílohy č. 2 – nanášení práškových 
plastů 

• je součástí běžné provozní evidence, tzv. proměnné údaje 

• zakotvena v příloze č. 10 (bod 1.6) vyhlášky 415/2012 Sb. 

 



 
Chovy hospodářských zvířat 

způsob stanovení emisí NH3 zůstává stejný 

 
 
 

 Změna: 

• zdroje pod kódem 8 přílohy č. 2 zákona nemají povinnost odevzdávat 
SPE ani zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 zákona 

• výpočet emisí NH3 slouží primárně pro účely kategorizace 

• výčet snižujících technologií má hlavní účel v naplnění podmínky 
provozu v kapitole č. 7 přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

 

 Hlavní zásady stanovení roční emise NH3 při 
kategorizaci: 

• nezapočítáváme snižující technologie 

• používáme roční (je třeba zohlednit pastvu) projektované kapacity a 
celkové emisní faktory (součty, v nichž je zahrnuto ustájení, sklad 
exkrementů i jejich zapravení do půdy) 

• sčítáme všechny zdroje v provozovně bez ohledu na druh zvířat 

 

 

 



 
Chovy hospodářských zvířat 

příklad stanovení ročních emisí pro zařazení do přílohy 2 

 
 
 



 
 

Sčítání ostatních stac. zdrojů 
 

 
 

 Hlavní zásady 

• sčítá se pouze v rámci jedné provozovny 

• sčítají se projektované parametry, nikoliv zdroje jako takové 
(součtem nevzniká z několika menších jeden větší zdroj) 

• podlimitní kapacity (nevyjmenované zdroje) se sčítají jen mezi sebou 
u obdobných technologií 

• nadlimitní kapacity (vyjmenované zdroje) se sčítají jen mezi sebou v 
rámci svého kódu v příloze č. 2 

• sečtou se projektované parametry jen těch stacionárních zdrojů,  
které mají společný výduch nebo by jej s ohledem na technické 
uspořádání mohly mít 

 Výjimky: sčítají se všechny zdroje stejného 
kódu v provozovně 

• použití organických rozpouštědel 9.1-9.24 

• chovy hospodářských zvířat 

 

 



 
 

Sčítání ostatních stac. zdrojů 
 

 
 

 Stacionární zdroje pod kódem 11.X 

• sčítá se pouze v rámci jedné provozovny 

• sčítají se projektované parametry, nikoliv zdroje jako takové 
(součtem nevzniká z několika menších jeden větší zdroj) 

• podlimitní kapacity (nevyjmenované zdroje) se sčítají jen mezi sebou 
u obdobných technologií 

• nadlimitní kapacity (vyjmenované zdroje) se sčítají jen mezi sebou v 
rámci svého kódu v příloze č. 2 

• sečtou se projektované parametry jen těch stacionárních zdrojů,  
které mají společný výduch nebo by jej s ohledem na technické 
uspořádání mohly mít 

• výpočet ročního hmotnostního toku vychází z projektovaných 
parametrů (průtok odpadního plynu, provozní hodiny) a z emisního 
limitu (nebude-li uložen specifický, vychází se z obecného) 

 

 

 



 
Povolování „zapáchajících“ 

zdrojů 
ještě nebyl vydán, probíhá příprava metodického pokynu 

 

 
  Hlavní prvky metodického pokynu 

• hlavní rizikové skupiny zdrojů 

• možnosti omezování emisí pachových látek u jednotlivých výrob 

• doporučené odstupové vzdálenosti při umisťování zdrojů nebo obytné 
zástavby 

• doporučené podmínky provozu  

• možnosti regulace nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (závazná 
stanoviska) 

• možnosti stanovení emisních limitů na pachové látky v povolení 
provozu 
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Děkuji za pozornost 
 
 

 
 


