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Úvod

Na hodnocení vzorku projektů je ověřováno, zda 

vybrané projekty:

a)mohou přispět k efektivnímu a reálnému plnění cílů OPŽP 

pro PO 2,

b)mají předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou 

realizaci,

c)případně, zda nedošlo k pochybení při věcném hodnocení 

projektů.

Hodnocení vzorků podává Výběrové komisi zpětnou 

vazbu, zda hodnotící kritéria pro daný specifický cíl 

nebo aktivitu zajišťují výběr kvalitních projektů.
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Úvod

Neprovádí se znovu hodnocení projektu dle hodnotících 

kritérií, ani není měněno bodové hodnocení projektu.

Součástí hodnocení vzorků však může být podnět k vyžádání 

dodatečného stanoviska zprostředkujícího subjektu při 

pochybnostech o správnosti Fondem provedeného hodnocení.

Odborný expert ověřuje vzorek o velikosti minimálně pěti 

projektů pro danou výzvu. Vždy vybírá:

a) jeden projekt, který je specifický svým zaměřením;

b)jeden projekt, který je nejvíce zastoupený co do charakteristiky 

realizovaných aktivit;

c) jeden projekt, který je finančně nejnáročnější.
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Cíle a programové ukazatele SC 2.2 a 2.4

SPECIFICKÝ CÍL 2.2

Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

SPECIFICKÝ CÍL 2.4

Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v 

uhelných regionech.

Stav, který by měl být dosažen k r. 2020 pro SC 2.2 a SC 2.4:

Cílovým stavem je plnění imisních limitů stanovených národní 

i evropskou legislativou a národních emisních stropů.
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Cíle a programové ukazatele SC 2.2 a 2.4

Specifické programové ukazatele výsledků pro SC 2.2

6



Cíle a programové ukazatele SC 2.2 a 2.4

Specifické programové ukazatele výsledků pro SC 2.4
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Cíle a programové ukazatele SC 2.2 a 2.4

 V cílovém roce 2023 finanční prostředky EU v PO 2 pro SC 2.2 a 2.4 

přispějí minimálně ke snížení emisí primárních částic PM10 o 882 t/rok 

a současně se množství emisí prekurzorů částic PM2,5 minimálně sníží o 

2 192 t/rok.

 Celkové orientační snížení množství primárních částic PM2,5 a 

prekurzorů částic PM2,5 by mělo v cílovém roce dosáhnout minimálně 

cca 2 700 t/rok.

 Podpora EU pro SC 2.2 a 2.4 dosahuje celkem hodnoty 170,2 mil. EUR.

 Měrná finanční náročnost prostředků vložených Unií by tedy neměla 

být v průměru vyšší než cca 63 tis. EUR na tunu primárních částic 

PM2,5 a prekurzorů částic PM2,5 za rok (cca 1.670 tis. Kč / t EPS rok-1).

 Orientační hodnota měrné finanční náročnosti z celkových vložených 

prostředků Unie pro SC 2.2 a 2.4 neslouží k hodnocení žádostí, ale 

vypovídá o tom, jak jsou nastavena hodnotící kritéria pro projekty 

předkládané k podpoře.
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Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou 

realizaci podporovaných projektů

Opatření na zdrojích vyjmenovaných
v Příloze 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 Předpoklady pro smysluplnou a efektivní realizaci 

podporovaných projektů spočívají především ve změně 

povolení provozu zdroje, případně změně integrovaného 

povolení.

 Příslušný Krajský úřad musí změnit stávající platné povolení

podporovaného zdroje tak, že bude obsahovat i nové 

požadavky na provoz a emisní parametry, jež vyplývají z 

podporovaného projektu.
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Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou 

realizaci podporovaných projektů

Opatření na zdrojích nevyjmenovaných
v Příloze 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 Zákon o ochraně ovzduší, a jeho prováděcí právní předpis (vyhláška č. 

415/2012 Sb.) nestanovují pro nevyjmenované zdroje žádné specifické 

emisní limity ani podmínky provozu.

 Podmínky pro uvedení do provozu jsou obvykle stanoveny řízením 

podle stavebního zákona. Stavební úřad může kontrolovat plnění nejen 

těchto podmínek, což však ve své většině nebude pravděpodobně naplněno. 

Plnění podmínek provozu nelze v zásadě efektivně kontrolovat (podle 

právních předpisů v ochraně ovzduší).

 Smlouva o podpoře z Fondu proto musí obsahovat i nové požadavky na 

provoz a emisní (imisní) parametry, jež vyplývají z podporovaného 

projektu a způsob jejich prokazování včetně kontroly jejich dodržování.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků

Poř. 
číslo 

Registrační_čísl
o_projektu

Název_projektu Žadatel Celkové Zdroje
Celkové 

Způsobilé 
Výdaje

Příspěvek Unie Narodní celkem
Počet bodů 
z věcného 
hodnocení

Typ 
projektu

1
CZ.05.2.32/0.0/
0.0/

Ekologizace 
energetiky lihovaru

Lihovarská 
a.s.

228 327 000 Kč 188 700 000 Kč 84 915 000 Kč 103 785 000 Kč 94,57 2.2 a)

2
CZ.05.2.32/0.0/
0.0/

Snížení prašnosti 
zemědělského 
areálu

Zemědělská 
spol. s r.o.

8 620 151 Kč 7 124 092 Kč 5 343 069 Kč 1 781 023 Kč 86,36 2.2 b)

3
CZ.05.2.32/0.0/
0.0/

Pořízení 
dodatečných 
technologií ke 
snížení znečištění 
emisemi ze 
šachtové pece

Hutnická 
a.s.

59 950 043 Kč 49 545 490 Kč 27 250 020 Kč 22 295 471 Kč 85,90 2.2 e)
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Ekologizace energetiky lihovaru

Anotace projektu

Projekt povede k transformaci energetiky výrobního procesu lihovaru. Dojde k 

odstranění tří zastaralých hnědouhelných kotlů o příkonu 3x15,95 MW, s rokem 

uvedení do provozu 1936, účinnost kotlů je v současné době 67 %. Nahrazeny budou 

plynovou kotelnou a vysokoúčinnými KGJ o celkovém příkonu cca 20,66 MW, 

které doplní záložní plynovou kotelnu. Opatření povede ke zvýšení energetické 

účinnosti o 12,37 % a ke snížení produkce emisí.

Snížení emisí znečišťujících látek (ZL)

Množství emisí ZL před realizací projektu bylo doloženo listy SPE.

Množství emisí relevantních ZL (TZL, NOX a SO2) po realizaci projektu bylo 

stanoveno na základě předpokládané roční spotřeby paliva, MVE z naměřených 

hodnot a obsahu síry v palivu (ZP) a za předpokladu plnění EL v souladu s vyhláškou 

MŽP č. 415/2012 Sb.
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Snížení emisí znečišťujících látek  a emisí CO2 (t/tok)

CO2 NOx SO2 TZL primárníPM2,5 PM10

24 426,400 20,070 363,100 31,900 14,360 22,330



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků-

Ekologizace energetiky lihovaru

Emisní limity pro spalovací zařízení (mg/m3) – platné od 1. 1. 2018

3) Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků, platí specifický emisní limit 200 mg.m-3.

Hodnoty snížení emisí ZL uvedené v žádosti o podporu lze pokládat za objektivně 

stanovené a lze na jejich základě usuzovat na plnění cílů SC 2.2 

Kvalita ovzduší v místě realizace projektu

Imisní limity (IL) relevantních ZL v obci nebyly na základě dat ČHMÚ (pětileté 

průměry 2010 až 2014 ve čtvercové síti 1 x 1 km) překračovány. 

Hodnoty koncentrací limitních hodnot
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Průměrné koncentrace za roky 2010 až 2014

PM10_m36 [µg.m-3] PM2,5 [µg.m-3] BaP [ng.m-3]

40,8 17,7 0,93

Spalovací zdroj SO2 NOx TZL CO ref. obsah O2

Stávající kotel - 1003) - 50 3 %

Kogenerační jednotka - 500 - 650 5 %

Nový kotel - 1003) - 50 3 %



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Ekologizace energetiky lihovaru

Plnění cílů PO 2 SC 2.2

Realizací projektu dojde ke snížení emisí TZL a SO2 o 100 %, emisí NOX o 25 %, 

hodnota indikátoru EPS2,5 se sníží o 97 %. Synergickým (doprovodným) efektem je 

snížení emisí CO2 o 34 %.

Specifické programové ukazatele výsledku pro SC 2.2 dosahované hodnoceným 

projektem budou ORIENTAČNĚ ve svém souhrnu vztažené k vloženým 

prostředkům Unie naplněny na 240 %.

V místě realizace projektu nebyly překračovány IL relevantních znečišťujících látek. 

Průměrné koncentrace pro PM2,5 a BaP zde přesahují hodnotu horní meze pro 

posuzování.

Kotelna provozovaná společností není stacionární zdroj uvedený v PZKO, který by 

měl „významný imisní příspěvek k úrovním znečištění ovzduší PM10 (tj. větší než 

4 μg/m3)“.

Projekt přispívá k plnění závazků ve snížení emisí ČR k roku 2020 sjednané v rámci 

revize Gӧteborského protokolu (plnění národních emisních stropů) a je v souladu s 

cíli oblasti ochrany ovzduší k roku 2020.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Ekologizace energetiky lihovaru

Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou realizaci

 Nově vydané integrované povolení musí obsahovat i nové požadavky na provoz 

a emisní parametry, jež vyplývají z podporovaného projektu.

 Z měření emisí uvedených v rámci SPE vyplývá, že stávající plynové kotle 

vykazují emisní koncentrace NOX nižší než 80 mg/m3. Nové plynové kotle 

budou plnit emisní parametry v obdobné výši.

 Podmínky ověření dodržení emisních úrovní musí být provedeny ve shodě s 

vyhodnocením plnění emisního limitu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.

Věcné hodnocení projektu

Provedené hodnocení plně koresponduje s významností projektu v místě realizace i

k plnění závazků ČR v rámci revize Göteborského protokolu. Emise TZL a SO2 byly

plně odstraněny a měrná finanční náročnost projektu je nižší než předpokládané

rozpětí hodnot kritéria měrné finanční náročnosti na snížení emisí.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Anotace projektu

V rámci projektu je řešena prašnost v zemědělském areálu. Jedná se o náhradu stávající 

předčističky obilovin z roku 1975  typu PETKUS K 525 s výkonem čistění 20 t/hod vybavenou 

multicyklonem za novou čističku zemědělských komodit o výkonu 60 t/hod s filtrem při výměně 

posklizňové linky.

Snížení emisí znečišťujících látek (ZL)

Množství emisí TZL před i po realizaci projektu vychází z emisní bilance zpracované 

držitelem autorizace ke zpracování odborných posudků i rozptylových studií dle zákona č. 

201/2012 Sb. Vstupními parametry pro emisní bilanci byly výkony čištění obilovin, typy 

odlučovacích zařízení, objemy odcházející vzdušiny a emisní koncentrace TZL původní a nové 

čističky. Pro výpočet emisí tuhých látek frakce PM10 a PM2,5 z emisí TZL byla použita 

metodika výpočtu podílu velikostních frakcí částic z TZL uvedená v příloze č.2 metodického 

pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 

písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Snížení emisí znečišťujících látek (t/tok) Měrná finanční 

náročnost na 

snížení emisí EPS 

(tis.Kč/tEPS)
TZL primárníPM2,5 PM10

preakurzory 

sekundárníPM2,5
EPS2,5

0,545 0,190 0,353 0,000 0,190 28 121,42



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Kvalita ovzduší v místě realizace projektu

Imisní limity (IL) znečišťujících látek v dané lokalitě nebyly na základě dat ČHMÚ (pětileté 

průměry 2010 až 2014 ve čtvercové síti 1 x 1 km) překračovány. 

Hodnoty koncentrací limitních hodnot

Imisní příspěvek PM10 posklizňové linky zemědělské společnosti nebyl identifikován v PZKO 

jako významný k případnému překračování IL.
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Průměrné koncentrace za roky 2010 až 2014

PM10_m36 [µg.m-3] PM2,5 [µg.m-3] BaP [ng.m-3]

45,7 19,9 0,78



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Plnění cílů PO2 SC2.2

Realizací projektu dojde dle údajů žadatele ke snížení emisí TZL o 

99,6 %, hodnota indikátoru EPS2,5 se sníží o 99,5 %.

Specifické programové ukazatele výsledku pro SC 2.2 dosahované 

hodnoceným projektem budou dle údajů žadatele ORIENTAČNĚ ve 

svém souhrnu, jež jsou vztažené k vloženým prostředkům Unie plněny 

pouze na 6 %.

V místě realizace projektu nebyly dle prostorové interpretace 

naměřených dat ČHMÚ překračovány IL znečišťujících látek. Průměrné 

koncentrace pro PM2,5 a BaP zde přesahují hodnotu horní meze pro 

posuzování. Koncentrace BaP však není pro hodnocení projektu 

relevantní. Místo realizace projektu je mimo obydlenou zástavbu 

nejbližší obce.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Plnění cílů PO2 SC2.2

Čistička zemědělských komodit (posklizňová linka) provozovaná 

zemědělskou společností není stacionárním zdrojem uvedeným v 

PZKO, který by měl „významný imisní příspěvek k úrovním 

znečištění ovzduší PM10 (tj. nad 4 μg/m3)“.

Snížení emisí TZL (PM10 a PM2,5) je velmi nízké, finanční 

náročnost na odstraněné znečištění je ve vztahu k disponibilním 

prostředkům neúměrně vysoká. 

Projekt nepřispívá k plnění závazků ve snížení emisí ČR k roku 2020 

sjednané v rámci revize Gӧteborského protokolu (plnění národních 

emisních stropů). Projekt neřeší problematiku kvality ovzduší v 

území, kde jsou překračovány IL pro zdraví lidí.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Místo realizace projektu
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou realizaci

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho prováděcí právní předpis, 

vyhláška č. 415/2012 Sb., nestanovují pro posuzovaný projekt (nevyjmenovaný 

zdroj) žádný specifický emisní limit ani podmínky provozu. Z právních předpisů 

ochrany ovzduší zde nevyplývá žádná přímá povinnost emise regulovat.

 Čistička zemědělských komodit resp. posklizňová linka nemá povolení provozu 

podle zákona o ochraně ovzduší a podmínky provozu zdroje jsou stanoveny 

výrobcem technologie v technické dokumentaci zdroje (uvedení do provozu i 

provoz jako takový).

 Podmínky pro uvedení do provozu tj. umístění zdroje a odvedení odpadního 

plynu jsou obvykle stanoveny řízením podle stavebního zákona (stavební úřad 

může kontrolovat plnění nejen těchto podmínek).
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou realizaci

 Plnění podmínek provozu nelze v zásadě efektivně kontrolovat a jejich 

neplnění pak znamená mimo jiné i zvýšenou zátěž životního prostředí.

 Smlouva o podpoře z Fondu musí obsahovat i nové požadavky na provoz a 

emisní parametry, jež vyplývají z podporovaného projektu a způsob jejich 

prokazování včetně kontroly jejich dodržování.

 Podmínky ověření dodržení emisních úrovní musí být provedeny ve shodě s 

vyhodnocením plnění emisního limitu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.

 Pro odlučování tuhých znečišťujících látek lze za nejlepší dostupnou techniku 

považovat využití látkových filtrů a dosažení emisní koncentrace nižší než 10 

mg/m3.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Věcné hodnocení projektu

Emisní bilance pro TZL přiložená k žádosti o podporu vychází z nepodložených údajů pro 

výstupní koncentraci TZL za multicyklonem a nesourodých údajů pro objem vzdušiny na 1 t 

čištěné obiloviny před a po realizaci projektu. Přepočet výstupních koncentrací za 

multicyklonem podle emisních faktorů EPA a odpovídajícího množství vzdušiny na 1 t čištěné 

obiloviny před a po realizaci projektu.

Snížení emisí znečišťujících látek (orientační přepočet)

Pro výpočet emisí tuhých látek frakce PM10 a PM2,5 z emisí TZL byla použita metodika 

výpočtu podílu velikostních frakcí částic z TZL uvedená v příloze č.2 metodického pokynu 

odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
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Snížení emisí znečišťujících látek  (t/tok)
Měrná finanční 

náročnost na 

snížení emisí 

EPS 

(tis.Kč/tEPS)

TZL primárníPM2,5 PM10
preakurzory

sekundárníPM2,5
EPS2,5

0,279 0,098 0,182 0,000 0,098 72 836,03



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Snížení prašnosti zemědělského areálu

Věcné hodnocení projektu

Na základě orientačního přepočtu emisí před a po realizaci projektu s využitím 

emisních faktorů EPA bude snížení TZL o cca 92 %, hodnota indikátoru EPS2,5 se 

sníží o cca 91 %.

Nepřesný výpočet snížení emisí znečišťujících látek a tedy i % snížení EPS2,5 nemá 

pro tento konkrétní případ vliv na bodové hodnocení projektu. Důvodem je 

nastavení intervalu bodového hodnocení SNÍŽENÍ EMISÍ a váha indikátoru v 

celkovém hodnocení. 

Po ORIENTAČNÍM přepočtu emisí před a po realizaci projektu s využitím emisních 

faktorů EPA budou programové ukazatele výsledku dosahovat cca 3 %.

Nepřesný výpočet měrné finanční náročnosti na snížení emisí ovlivňuje bodové

hodnocení projektu, projekt by dosáhl nižšího bodového hodnocení.

Provedené hodnocení nesprávně klasifikuje daný projekt. Projekt obdržel vysoké

bodové hodnocení (49 bodů z 50 možných, plně v souladu s hodnotícími kritérii pro

8. výzvu OPŽP) pouze za snížení 0,5 t TZL / rok.

24



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Anotace projektu

Předmětem projektu je pořízení dodatečné technologie ke snížení znečišťování ovzduší 

emisemi ze šachtové pece. Budou realizovány stavební a technologické objekty 

zahrnující filtr šachtové pece a dohořívací věž vč. základů. Realizovaná opatření 

výraznou měrou přispějí mimo jiné ke snížení TZL a SO2 nad rámce norem EU dle čl. 36. 

Stavba je navržena v souladu s ÚP, umístění nového filtračního a odsiřovacího zařízení 

bude ve stávajícím areálu žadatele. 

Snížení emisí znečišťujících látek (ZL)

Množství emisí ZL před realizací projektu je doloženo listy SPE.

Množství emisí relevantních ZL (TZL a SO2) po realizaci projektu bylo stanoveno na 

základě předpokládané roční výroby olova a za předpokladu plnění EL v souladu s 

emisními parametry daných projektem.
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Snížení emisí znečišťujících látek (t/tok)

SO2 TZL primárníPM2,5 PM10

54,294 1,534 0,920 1,303



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Emisní limity po realizaci projektu (mg/Nm3)

Hodnoty snížení emisí SO2 a TZL uvedené v žádosti o podporu lze pokládat 

za objektivně stanovené a lze na jejich základě usuzovat na plnění cílů SC 2.2 

Nové odlučovací zařízení bude dimenzováno na tavící výkon pece při 

dodržení připravovaných závazných limitů vyplývajících z evropské 

legislativy (Směrnice EK 2010/75/EU, aktualizace říjen 2014) pro tzv. BAT 

technologie. 

Součástí odlučovacího zařízení bude i proces odsíření.
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EL SO2 mg/Nm3 EL TZL mg/Nm3

Hodnota EL 500 2



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Kvalita ovzduší v místě realizace projektu

Imisní limity (IL) relevantních ZL v obci nebyly na základě dat ČHMÚ 

(pětileté průměry 2010 až 2014 ve čtvercové síti 1 x 1 km) překračovány. 

Hodnoty koncentrací limitních hodnot

Imisní příspěvek PM10 šachtové pece společnosti nebyl identifikován v 

PZKO jako významný k úrovním znečištění ovzduší PM10 tj. nad 4 µg/m3. 

Šachtová pec společnosti není stacionárním zdrojem jmenovitě uvedeným v 

příslušném PZKO.
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Průměrné koncentrace za roky 2010 až 2014

PM10_m36 [µg.m-3] PM2,5 [µg.m-3] BaP [ng.m-3] Pb [ng.m-3]

39,8 15,7 0,97 23,1



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Plnění cílů PO2 SC2.2

Realizací projektu dojde ke snížení emisí SO2 o 37,5% a emisí TZL o 80 %, 

hodnota indikátoru EPS2,5 se sníží o 33,4 %.

Specifické programové ukazatele výsledku pro SC 2.2 dosahované 

hodnoceným projektem budou ORIENTAČNĚ ve svém souhrnu vztažené k 

vloženým prostředkům EU naplněny na 105 %.

V místě realizace projektu nebyly překračovány hodnoty IL. Průměrné 

koncentrace pro PM10 zde přesahují hodnotu horní meze pro posuzování.

Šachtová pec provozovaná společností není stacionárním zdrojem

uvedeným v PZKO, který by měl „významný imisní příspěvek k úrovním 

znečištění ovzduší PM10 (tj. nad 4 μg/m3)“.

Projekt přispívá k plnění závazků ve snížení emisí ČR k roku 2020 sjednané 

v rámci revize Gӧteborského protokolu (plnění národních emisních stropů) a 

je v souladu s cíli oblasti ochrany ovzduší k roku 2020.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Plnění cílů PO2 SC2.2

Šachtová pec provozovaná společností spadá pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a pro zařízení je vydáno integrované povolení.

Společnost tímto projektem reaguje na změnu legislativy, kdy dochází ke zpřísnění 

hodnot koncentraci TZL a SO2 v odpadním plynu. Nové odlučovací zařízení bude 

dimenzováno na tavící výkon pece při dodržení připravovaných závazných limitů 

vyplývajících z evropské legislativy. 

Soulad s budoucími emisními limity na úrovni EU
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Znečišťující látky

Emisní limity 
Směrnice 

2010/75/EU, o 
průmyslových 

emisích

Emisní limity 
projektu společnosti

SO2 (mg/Nm3) 500 500

TZL (mg/Nm3) 5 2



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Předpoklady pro smysluplnou, efektivní a účelnou realizaci

 Hodnota výstupní koncentrace TZL bude snížena pod úroveň dolní 

poloviny emisního limitu dle BAT.

 Hodnota výstupní koncentrace SO2 na úrovni horního intervalu BAT 

je žadatelem odůvodněna absencí norem EU resp. tím, že právní předpis 

byl již přijat, avšak nenabyl dosud účinnosti.

 Integrované povolení musí obsahovat nové požadavky na provoz a 

emisní parametry, jež jsou žadatelem deklarovány a vyplývají z 

podporovaného projektu.

 Hodnoty výstupních koncentrací SO2 a TZL splňují požadavky na nejlepší 

dostupné techniky.

30



Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Pořízení dodatečných technologií ke snížení

znečištění emisemi ze šachtové pece

Věcné hodnocení projektu

Provedené hodnocení dobře klasifikuje daný projekt.

Ke zvážení u tohoto projektu je poměrně vysoké bodové hodnocení (36

bodů z 50 možných, avšak plně v souladu s hodnotícími kritérii pro 8. výzvu

OPŽP) za snížení emisí primárních částic PM10, jež dosahuje pouze 1,3 t

PM10 / rok a cca 55 t SO2 / rok.

Bodové hodnocení projektu taktéž významně ovlivňuje vysoké finanční

rozpětí finanční náročnosti u těchto typů projektů, jež se pohybuje od 2 000

do 100 000 Kč / t EPS.
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Příklady projektů vybraných k hodnocení vzorků
Tabulka hodnocení vybraných projektů

Registrační_číslo_ 
projektu

Název_projektu Žadatel

Snížení emisí znečišťujících 
látek  (t/tok) Měrná finanční 

náročnost na 
snížení emisí 
XXX (tis.Kč/t 

XXX)

Měrná finanční 
náročnost na 
snížení emisí 
XXX (počet 

bodů)

Lokalizace projektu ve 
vztahu ke kvalitě  

ovzduší dle hodnocení 
ČHMÚ

Lokalizace 
projektu ve 

vztahu ke kvalitě  
ovzduší dle 

hodnocení SFŽP

Počet bodů z 
věcného 

hodnocení

orientační % 
naplnění 

programových 
ukazatelů SC 

2.2 a 2.4

emise XXX                      
(t XXX/rok)

Procentní 
snížení emisí 

XXX            
(počet bodů)

CZ.05.2.32/0.0/0.0/
Ekologizace 
energetiky 
lihovaru

Lihovarská a.s. 123,908 40,000 1 507,08 25,00
PM10 = 40,8  
PM2,5=17,7     
BaP= 0,93

25 94,57 240 %

CZ.05.2.32/0.0/0.0/
Snížení prašnosti 
zemědělského 
areálu

Zemědělská 
spol. s r.o. 0,190 50,000 35 853,12 16,36

PM10 = 45,7   
PM2,5 = 19,9     
BaP = 0,78

20 86,36 6 %

CZ.05.2.32/0.0/0.0/

Pořízení 
dodatečných 
technologií ke 
snížení 
znečištění 
emisemi ze 
šachtové pece

Hutnická a.s. 17,100 36,120 2 849,98 24,78

PM10 = 39,8 
PM2,5=15,7     
BaP= 0,97  
Pb=23,1

25 85,90 105 %
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Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

Vzorek vybraných projektů k hodnocení

Uvedené projekty byly znovu prověřeny a korigovány Fondem.

33

Poř. 

č.
Žadatel Příspěvek Unie

Výkon PL  

před 

realizací 

projektu 

(t/hod)

Množství zpracované 

suroviny před 

realizací projektu 

(t/rok)

Provozní hodiny 

před realizací 

projektu / 

korigovaná 

hodnota

Množství TZL 

před realizací 

projektu / 

korigovaní 

množství 

(t/rok)

Snížení EPS 

po realizaci 

projektu / 

korigovaní 

snížení 

(t/rok)

Naměřené 

emisní 

koncentrace 

resp. výše 

obecného EL 

(mg/m
3
)

Měrná výrobní 

emise (MVE) dle 

měření emisí 

resp. dopočet z 

obecného EL 

(g/t)

Měrná finanční 

náročnost snížení 

EPS prostředků 

vložených EU / 

korigovaní snížení 

(tis.Kč / t/rok)

Počet 

bodů z 

věcného 

hodnocení

ORIENTAČNÍ 

naplnění 

programových 

ukazatelů výsledku 

/ korigované 

naplnění (%)

1
Soukromí 

zemědělec
3 852 000,00 Kč 20 2 x 2150 1 500 / 2 x 107,5 3,527 / 0,253 0,751 / 0,051 183,8 resp. 204,9 56,3 resp 61,2 5 129 / 75 529 98,880 33 / 2

2

Společnost 

poskytování 

služeb v 

zemedělství a.s.

8 417 750,00 Kč 39 5 x 60 000 / 4 x 60 000 (2x700 + 3x2 600) 6,413 / 3,623 1,735 / 0,762 39,9 až 121,2 15,2 resp. 15,5 4 852 / 11 047 98,380 34 / 15

3
Zemědělské 

družstvo
7 072 522,05 Kč 50 (38) 44 185 912 2,13 0,73 150 48,3 9 688 96,180 17

4
Zemědělská 

prvovýroba, a.s.
19 500 000,00 Kč 9 5 x 6 000 / 4 x 6 000 5 x 667 / 4 x 667 1,4503 / 1,0937 0,428 / 0,303 48,8 až 112,1 48,4 resp. 45,6 45 561 / 64 356 92,440 4 / 3

5
Zemědělská 

spol. s r.o.
5 343 069,00 Kč 20 5 400 405 /270 0,547 / 0,304 0,190 / 0,105 150 101,3 / 56,25 28 121 / 50 886 86,360 6 / 3



Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

1. Snížení emisí posklizňové linky – soukromý zemědělec

- počet provozních hodin 1 500 za rok před realizací projektu 

neodpovídá provedenému měření, které bylo prováděno při 

výkonu 20 t obilovin/hod. Na stávající čističce je 

zpracováváno 2 x 2 150 t obilovin/rok,

- počet provozních hodin 1 500 za rok po realizaci nové čističky 

o výkonu 70, resp. 35 t/hod neodpovídá předpokládané 

kapacitě čištění 2 x 7875 t obilovin/rok.

- Tabulka viz projekt č. 1
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Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

2. Výměna dopravních cest na sile – Společnost poskytování služeb v 

zemědělství a.s.

- původní posklizňová linka má dvě předčističky, které se rovnoměrně dělí o 

předčištění 60 000 t obilovin/rok (tzn. 2 x 30 000 t/rok), to se týká i kapacity 

dopravních cest

- Tabulka viz projekt č. 2

3. Snížení prašnosti areálu – Zemědělské družstvo

- Tabulka viz projekt č. 3
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Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

4. Posklizňová linka – Zemědělská prvovýroba a. s.

- původní posklizňová linka má dvě čističky, které se rovnoměrně dělí o 

čištění 6 000 t obilovin/rok (tzn. 2 x 3000 t/rok),

- pro výpočet emisí TZL z příjmového koše bez záchytu byl doplněn EF 

TESO stejný jako pro ostatní stupně čištění.

- Tabulka viz projekt č. 4

5. Snížení prašnosti zemědělského areálu – Zemědělská spol. s r.o.

- projektová dokumentace přiložená k žádosti uvádí množství vzduchu 7 500 

m3/hod,

- na stávající čističce je zpracováváno 5 400 t obilovin/rok, počet provozních 

hodin 405 za rok před realizací projektu neodpovídá výkonu 20 t 

obilovin/hod, která je uváděna v dokumentaci.

- Tabulka viz projekt č. 5
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Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

Vyjádření odboru ochrany ovzduší k předloženému hodnocení

přínosů projektů na posklizňové linky a výrobny krmných směsí:

 Stanovení množství emisí TZL před realizací projektu na základě

autorizovaného měření emisí je plně v souladu se zákonem o ochraně

ovzduší, a proto lze tyto žádosti navrhnout k podpoře.

 Stanovení množství emisí TZL před realizací projektu na základě

výpočtu pomocí obecných emisních limitů lze akceptovat a takto

zpracované žádosti doporučit k podpoře za předpokladu, že bude žadatel

zavázán k jednoznačnému prokázání přínosů projektu měřením

autorizovanou osobou.

 Odbor ochrany ovzduší nedoporučuje ke stanovení stávajících emisí zdroje

používat odborné odhady. Stávající množství emisí TZL pocházejících z

dotčeného zdroje by mělo být stanoveno na základě jednoznačně

definovaných vstupů, např. měření emisí či emisních faktorů.
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Problematické projekty a skupiny projektů
Posklizňové linky a výrobny krmných směsí

Shrnutí z hodnocení vzorku vybraných projektů:

 Naměřené emisní koncentrace se pohybují v intervalu od cca 40 mg/m3 do 205

mg/m3, obecný emisní limit je roven (v závislosti na hmotnostním toku TZL) 150

resp. 200 mg/m3.

 Měření emisí nelze vždy považovat za autorizovaná zejména z důvodů

odběrového místa, jež v některých případech nesplňuje požadavky příslušné

normy.

 Směrodatná odchylka se pohybuje od cca 10 % do 50 % aritmetického průměru z

naměřených hodnot.

 Měrná výrobní emise (MVE) se ve čtyřech případech z pěti pohybuje v intervalu

od cca 45 do 60 g/t obilniny.

 K výpočtu (kontrole) množství emisí TZL důsledně využívat měrné výrobní

emise, jež zaručují přímou vazbu na kapacitu posuzované posklizňové linky včetně

jednotlivých „technologických“ uzlů.

Rozhodující pro stanovení bilance emisí ZL je důsledná technická

kontrola projektu, zejména rozhodujících ukazatelů projektu.
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Problematické projekty a skupiny projektů
Snížení emisí z provozu areálové dopravy přeložením komunikace

Anotace projektu

Cílem projektu je redukce emisí z provozu na areálové komunikaci,

která v současnosti prochází v blízkosti zástavby města. Komunikace se

vyznačuje vysokými objemy areálové dopravy (v průměru téměř 170 vozidel

denně, z toho 120 těžkých nákladních).

Snížení emisí z provozu areálové dopravy bude dosaženo přeložením

komunikace do nové trasy, což bude mít za následek oddálení komunikace

od stávající zástavby směrem do vnitřních prostor areálu, zkrácení přepravní

trasy cca o 30 % (zkrácení z cca 3,2 km na cca 2,2 km) a zlepšení stavu

povrchu vozovky.

Podle podkladů zadavatele je skrápění stávající vozovky zajišťováno v

průměru 12× ročně, čištění pak průměrně 6× ročně. Čištění a skrápění nové

komunikace je uvažováno ve shodné četnosti jako ve výchozím stavu

před realizací projektu.
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Problematické projekty a skupiny projektů
Snížení emisí z provozu areálové dopravy přeložením komunikace

Snížení emisí znečišťujících látek

Realizací projektu tedy má být dosaženo snížení fugitivních emisí prachu o 

102,3 t / rok, v relativním srovnání jde o snížení emisí o 64,3 %. 

Množství emisí TZL před i po realizací projektu vychází z emisní bilance 

zpracované držitelem autorizace ke zpracování odborných posudků i rozptylových 

studií dle zákona č. 201/2012 Sb.

40

Emise

Provoz na 

stávající 

komunikaci 

(t/rok)

Provoz na 

plánované 

komunikaci 

(t/rok)

Rozdíl 

(t/rok)
Změna (%)

TZL 159,43 57,10 -102,33 -64,3



Problematické projekty a skupiny projektů
Snížení emisí z provozu areálové dopravy přeložením komunikace

Kvalita ovzduší v místě realizace projektu

Imisní limity (IL) relevantních znečišťujících látek v obci byly na základě dat 

ČHMÚ (pětileté průměry 2013 až 2017 ve čtvercové síti 1 x 1 km) 

překračovány pro denní IL PM10 a IL pro BaP. 

Hodnoty koncentrací limitních hodnot

41

Průměrné koncentrace za roky 2013 až 2017

PM10_m36 [µg.m-3] PM2,5 [µg.m-3] BaP [ng.m-3]

50,1 18,2 1,0



Problematické projekty a skupiny projektů
Snížení emisí z provozu areálové dopravy přeložením komunikace

Plnění cílů PO2 SC 2.4

Realizací projektu přeložení a zkrácení areálové komunikace dojde ke snížení emisí TZL 

o cca 64 %.

V místě realizace projektu byly dle prostorové interpretace naměřených dat ČHMÚ

překračovány IL znečišťujících látek. Průměrné koncentrace pro PM10 a BaP zde

přesahují hodnotu imisních limitů. Koncentrace BaP však není pro hodnocení projektu

relevantní. Místo realizace projektu je vzdáleno (dle satelitních snímků) necelých 300 m

od okraje obce blízko obytné zástavby oddělené od areálové komunikace izolační zelení.

Cíl projektu redukovat emise z provozu na areálové komunikaci, která v současnosti

prochází v blízkosti zástavby města, je v souladu a spadá do specifického cíle 2.4 h)

Omezení prašnosti z plošných zdrojů.

Způsob snížení emisí z provozu areálové dopravy výstavbou nové komunikace a

přeložením dopravy do nové trasy je však V ROZPORU S CÍLI SC 2.4, kde se

předpokládá snížit úroveň znečištění omezením emisí znečišťujících látek ze

stacionárních zdrojů.
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Problematické projekty a skupiny projektů
Snížení emisí z provozu areálové dopravy přeložením komunikace

„Věcné hodnocení projektu“

 Stacionárním zdrojem se pro účely zákona o ochraně ovzduší rozumí ucelená

technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, která

znečišťuje nebo by mohla znečišťovat.

 Plošný zdroj znečišťování ovzduší je obvykle zmiňován v souvislosti s

kamenolomy, skládkami sypkých materiálů nebo povrchovou těžební činností.

Nejedná se však o zvláštní kategorie zdrojů znečišťování a u těchto činností,

prováděných obvykle na větší ploše (odtud plošný zdroj znečišťování), je potřeba

identifikovat jednotlivé stacionární nebo mobilní zdroje.

Dopravní komunikace (liniové zdroje) nejsou zdrojem znečištění ovzduší v pravém

smyslu, byť regulaci z hlediska ochrany ovzduší zasluhují. Zdrojem znečištění je

provoz mobilních zdrojů na této komunikaci.
(viz C. H. Beck (2013): Zákon o ochraně ovzduší – Komentář, Jiří Morávek, Veronika Tomášková, Michal Bernard, Ondřej Vícha, str. 12, 5. K

písmenu. e))
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Hodnocení projektů a hodnotící kritéria
Závěry z hodnocení vzorků projektů

 Na základě hodnocení vzorku projektů je možné konstatovat, že

Fondem prováděné hodnocení ve své většině velmi dobře

klasifikovalo projekty a odráželo požadavky na SC 2.2 včetně

naplňování specifických programových ukazatelů výsledku SC 2.2.

 V některých případech však, zejména u projektů, které řešily

opatření na nevyjmenovaných zdrojích znečišťování ovzduší

nebo úroveň znečišťování ovzduší, nebyla doložena SPE či

jiným transparentním způsobem bylo potřeba hodnotící

kritéria pro další výzvy OPŽP PO2 upravit.
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Hodnocení projektů a hodnotící kritéria
Návrh úprav hodnotících kritérií vyplývajících z hodnocení vzorků

I. Lokalizace projektu

 koncentrace úrovní znečištění vztahovat pouze ke znečišťujícím 

látkám, které navrhovaný projekt ovlivňuje (řeší),

 bodovou stupnici pro hodnocení řešit s menšími rozestupy 

(podrobněji).

Důvodem navrhované úpravy byla skutečnost, že koncentrace úrovní 

znečištění byla zohledňována i u projektů, kde navrhovaná opatření 

snížení znečišťujících látek s vysokou imisní koncentrací v dané 

lokalitě neřešila.
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Hodnocení projektů a hodnotící kritéria
Návrh úprav hodnotících kritérií vyplývajících z hodnocení vzorků

II. Měrná finanční náročnost na snížení emisí

 rozpětí finančních náročností pro jednotlivé typy projektů

je nevyvážené

Rozpětí finančních náročností pro podporované aktivity je různě

veliké. Z tohoto důvodu mohou některá opatření napříč

podporovanými aktivitami získat neodůvodněně vyšší

bodové hodnocení.
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Hodnocení projektů a hodnotící kritéria
Návrh úprav hodnotících kritérií vyplývajících z hodnocení vzorků

III. Snížení emisí

 počet bodů (váha) kritéria je oproti ostatním kritériím vysoký.

Opatření na zdrojích, kde dochází k vysokému, někdy až

absolutnímu snížení emisí, mohou na základě tohoto kritéria

dosáhnout až maximálního počtu bodů příslušejících tomuto

kritériu, i když snížení emisí je řádově velmi malé (kupříkladu

několika desítek kg/rok).
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Závěr

I. Provedené hodnocení dobře klasifikuje projekty a ve své většině

odráží požadavky na SC 2.2 resp. SC 2.4 a naplňuje dané programové

ukazatele.

II. V průběhu roku 2017 byla hodnotící kritéria částečně dle výše

uvedených návrhů upravena a využita pro hodnocení projektů

v následujících výzvách OPŽP pro PO2 v roce 2018 a 2019.

III. Rozhodující pro správné hodnocení projektu je důsledná kontrola

projektů, zejména rozhodujících ukazatelů projektu a funkční zpětná

vazba v případě nepřesností u provedeného hodnocení.

IV. MŽP a SFŽP správně reaguje a přijímá opravné prostředky k

problematickým projektům.

V. Významná do budoucna bude větší provázanost hodnocení projektů na

programové ukazatele výsledku specifických cílů prioritní osy.
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Jan Kužel

Expert pro Prioritní osu 2 Operačního programu ŽP,
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Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz


