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Struktura prezentace 

• Proč je důležitá přiměřenost regulace  

 

• Příklady z praxe  

 

• Kde se s „přiměřeností“ setkáte  

 

• Žádost o výjimku: postup vyhodnocení v praxi 

 

• Kompenzační opatření 
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Proč je důležité posuzování přiměřenosti 

regulace? 

• Nepřiměřeně přísná regulace = možné ekonomické 
problémy regulovaného podniku  

 

• Ekonomické problémy = možné ukončení provozu = 
pokles zaměstnanosti v regionu / pokles příjmů obcí atp.  

 

• Je nutné zvažovat přínosy vs. náklady regulace =>  

 volit přiměřenou regulaci 

 

• Co to je přiměřená regulace?  



1) Nákladová efektivnost 

Území ve kterém zdroje emitují 

 Je přiměřené vyžadovat snižování emisí u zdrojů, kde je 

toto snižování nejnákladnější? => pravděpodobně nikoli 

 

1) V území jsou vždy různé zdroje emisí 

 

2)  U zdrojů jsou vždy různé náklady na snižování emisí 

 

3) Je vhodné náklady přepočítat na stejnou jednotku – např. 1 tuna TZL  

 

4) Je vhodné seřadit možná opatření ke snížení emisí od nejlevnějších 

po nejnákladnější  



5) Následně analyzovat absorbční kapacitu opatření (kolikrát mohu 
opatření  - např. výměnu kotlů v domácnosti - v území realizovat?)  

 

6) Porovnám absorbční kapacitu s cílem redukce emisí 

 

7) Cílem chytrá („přiměřená“) regulace = > nákladově efektivní 
politika => dosahuji požadovaného cíle s co nejnižšími náklady 

 

 

 

    

    

   Nákladová efektivnost 

 

1) Nákladová efektivnost 

Území ve kterém zdroje emitují 



Opatření  
Náklady  na 1 t TZL 

(v tis. Kč)  

HU=> Nový kotel na HU (byt)  52 

Náhrada elektrostatického filtru za 

tkaninový filtr) 53 

HU=> Kotel na biomasu (byt)  70 

Dřevo=> Kotel na biomasu (byt) 153 

Související provozy s hutnictvím železa 239 

 

HU=> CZT (průměr)  347 

Ocelárny kyslíkové i elektroocelárny 458 

HU=> Komplexní zateplení (dům)  

 628 

Snížení prašnosti na vápenných 

provozech a tavení nerostných surovin  1334 

Nový dieselový autobus=> bus na CNG  1962 

1) Nákladová efektivnost 
Zdroje a možnosti snižování emisí u domácnosti a průmyslu 



Jednotkové náklady na snížení emisí TZL  

(porovnání mezi všemi skupinami zdrojů)
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HU=> Nový kotel na HU (byt) HU=> Kotel na biomasu (byt)

Dřevo=> Kotel na biomasu (byt) Související provozy s hutnictvím železa

HU=> CZT (průměr) Ocelárny kyslíkové i elektroocelárny 

HU=> Komplexní zateplení (dům) Snížení prašnosti (vápenné provozy, 
tavení nerostných surovin)

Nový dieselový autobus=> Autobus na CNG

Legenda: HU= hnědé uhlí 

                CZT=centrální zdroj tepla 

1) Nákladová efektivnost 
Zdroje a možnosti snižování emisí u domácností a průmyslu 



• Náklady na snížení emisí se mezi jednotlivými zdroji 

výrazně liší 

 

• Nejnižší náklady na snížení 1 tuny TZL jsou u domácností  

 (prostá náhrada starého hnědouhelného kotle za nový 

hnědouhelný kotel) 

 

• Nejnákladnější je snižovat emise pomocí opatření v 

dopravě  

 (zde zařazeno nejlevnější opatření ze zkoumaných 

dopravních opatření a i tak je nejdražším opatřením ¨ze 

všech uvedených) 

1) Nákladová efektivnost: závěry 

Zdroje a možnosti snižování emisí u domácností a průmyslu 



• Jak na výrazné zvýšení poplatků za emise bude 

pravděpodobně podnik reagovat?  

 

• Jak se tato reakce projeví na účetní úrovni?  

 

• Jak se projeví na úrovni (a) zisku, (b)konkurenceschopnosti 

 

• Možné zdroje dat (mnohdy veřejně dostupné):  

• výsledovka 

• rozvaha 

• výkaz cash flow 

Příklad 2: Dopady na podnik 
Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x) 



 Rozvaha: 

 Zobrazuje stav 

majetku podniku k  

určitému datu, 

(stavové veličiny) 

většinou k poslednímu 

dni finančního roku a 

stav finančních 

zdrojů podniku, 

kterými je tento 

majetek financován.  

2) Dopady na podnik: Zdroje dat 



 Výsledovka:  

 Zobrazuje hodnotu 

tokových veličin za 

měřené období - 

účetní rok 

2) Dopady na podnik: Zdroje dat 



2) Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x) 

Dopady na hospodaření 



Čistý zisk při jednotlivých variantách (roky 2009 a 2010), (tis.  Kc)
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2) Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x) 

Dopady na hospodaření 



2) Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x) 

Dopady na prodej tepla 

Prodejní cena tepla (Kč/GJ)
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• Možnost ze strany managementu podniku snížit emise znečišťujících látek 

pomocí investice do zařízení snižujícího emise s následujícími parametry:  

• Rok zahájení provozu – 2008 

• Investiční výdaj – 300 mil. Kč 

• Doba odepisování investice – 10 let 

• Zvýšené provozní náklady – 2 000 tis. kč/rok 

• Snížení emisí: 

• SO2 o 80 % 

• NOx o 50 % 

• Tuhých znečišťujících látek o 0 % 

 

• V modelu podniku zaúčtujeme rekonstrukci následovně:  

• zvýšení odpisů o 30 mil. Kč ročně 

• zvýšení provozních nákladů o 2 mil. Kč ročně  

• snížení množství emisí znečišťujících látek  

• úrokové náklady: splatné úroky z úvěru čerpaného na financování investice 

2) Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x)  

Dopady na hospodaření: Varianta rekonstrukce 



2) Zvýšení poplatků za emise do ovzduší (16x)  

Dopady na hospodaření 

Zisk (tis. Kč)
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Přiměřenost regulace: 

budoucí praxe 



Princip přiměřenosti (teoretický rámec) 

• Pamatujme na to, že: 

• princip přiměřenosti (z anglického „proportionality“) je jeden z 
obecných principů práva ES  

• Podle tohoto principu platí, že zákaz / omezení ekonomické aktivity 
jsou podmíněny tím, že přijaté opatření je vhodné a nezbytné k 
tomu, aby bylo dosaženo cílů…  

• tam, kde existuje možnost výběru mezi několika vhodnými 
opatřeními, je třeba vybrat nejméně zatěžující variantu,  

• způsobené nevýhody nesmějí být v nepoměru k výhodám, 
pramenícím z dosažení sledovaného cíle.“  

 (např. Rozsudek Evropského soudního dvora C-331/88 ze dne 13.11.1990.) 

 

 

• PROTO PŘIMĚŘENOST ZNAMENÁ:  
• Minimalizaci zásahů do aktivity provozovatelů zařízení na nezbytně nutnou 

úroveň k dosažení stanovených cílů při ochraně životního prostředí.  

 

• Přiměřenost v právu poskytuje volný prostor k zohlednění okolností, se kterými 
normativní text zákona nemůže počítat, a ke kterým je zapotřebí přihlédnout pro 
funkčnost regulace.  



• Aktuálně: Zákon o integrované prevenci / Směrnice o průmyslových 
emisích (2010/75/EU) 

 

• Cílem ustanovení je flexibilizace jinak striktního požadavku přechodu na 
BAT vždy a všude  

 

• Žadatelé budou žádat o výjimku z emisních limitů dle BAT dle 
předmětného ustanovení (§ 14 odst. 5 zákona IPPC) 

 

• V rámci žádosti podniku o výjimku může povolující orgán stanovit 
mírnější hodnoty emisních limitů než jsou uvedeny v BAT 

 

• Vyhovění / zamítnutí žádosti bude provedeno ve správním řízení 
jako výsledek správního rozhodnutí 

 

• Mantinely správního rozhodnutí jsou omezeny předmětným paragrafem 
zákona a prováděcím právním předpisem  

Kde se s „přiměřeností“ setkáte 



Žádost o výjimku: postup vyhodnocení v praxi 

Podmínky dle příslušného paragrafu zákona o IPPC:  

 …orgán může stanovit mírnější mezní hodnoty emisí … pokud posouzení prokáže, že 
by dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami popsanými v 
závěrech o BAT vedlo k nákladům, jejichž výše by nebyla přiměřená přínosům pro 
životní prostředí, a to z důvodů:  

• Zeměpisné polohy daného zařízení  

• Environmentálních podmínky v místě provozu 

• Technické charakteristiky daného zařízení 

 

 

POSTUP V PRAXI (dle zákonné a podzákonné úpravy):  

• Založeno na porovnání:  

• environmentální významnosti zdroje a  

• ekonomiky hodnocené investice (požadované dle BAT) 

 

• Vzniká sada nepovinných indikátorů, které zohledňují obojí 

 

• Posouzení žádosti probíhá na základě srovnání environmentální 
významnosti zdroje a ekonomiky požadované investice 



Environmentální významnost zdroje 

• Odvozena od právní klasifikace zdroje a jeho zařazení do některých 

zvláštních režimů  

• je zdroj uvedený ve výčtu významných zdrojů „Programu zlepšování kvality 

ovzduší“? 

• je zdroj uveden ve výčtu imisně významných zdrojů a má tudíž stanoveny 

zvláštní podmínky provozu pro smogové situace?  

• jedná se o vyjmenovaný zdroj dle zákona o ochraně ovzduší?  

 

• Odvozena od rozdílu v emisních limitech stanovených dle BAT a výší 

emisních limitů navržených v žádosti o výjimku  

 

• Odvozena od umístění zdroje s ohledem na imisní situaci v oblasti (oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší - podle dřívější legislativy v oblasti ochrany 

ovzduší)  

 

• Odvozena od imisního příspěvku zdroje k imisní situaci v lokalitě (ideálně dle 

rozptylové studie) 



Posouzení ekonomiky investice  
• Vychází z výpočtu nákladů na investici při přechodu na BAT 

(viz výpočtový spreadsheet v MS Excel); např.: 

• Je stávající zařízení odepsáno, případně z jaké části?  

 

• Je spojen přechod na BAT s úsporou provozních nákladů?  

 

• Jaké jsou náklady na redukci emisí u jiných relevantních 

zdrojů? 

  

• Konkrétní návrh kompenzačních opatření, které se žadatel 

zavazuje provést a které vedou k obdobnému dopadu na 

kvalitu ŽP jako by vedl přechod na BAT  

 

• Možnost provedení kompenzačních opatření (VIZ DÁLE) 



Kompenzační opatření 

• Žadatel o výjimku může navrhnout, že provede na jiném zdroji kompenzační 

opatření, aby došlo k obdobnému snížení emisí jako kdyby přešel na BAT. 

 

• Provedené kompenzačního opatření znamená úsporu nákladů u žadatele  

 (např. přechod na BAT 1000 mil. Kč, provedené kompenzačního opatření s 

obdobným dopadem na emise pouze 300 mil. Kč)  

 

• Předpokládáme spíše u environmentálně významnějších zdrojů žádajících o 

významnější výjimku, které by jinak výjimku spíše nedostaly 

 

• Zákon přímo neupravuje, ale právně je možné jako:  

• A) Součást integrovaného povolení 

• B) Veřejnoprávní smlouva (žadatel, úřad, kompenzované zařízení) 

• C) Soukromoprávní řešení: Smlouva podle § 51 občanského zákoníku, resp. § 

269 odst. 2 obchodního zákoníku v případě obchodně-právního vztahu 

• D) Dobrovolná dohoda 



Žádost o výjimku: závěrem 
Na základě porovnání:  

• environmentální významnosti zdroje a  

• ekonomiky hodnocené investice (požadované dle BAT) 

 

a s přihlédnutím k navrhovaným kompenzačním opatřením  

 

rozhodne povolující úřad v rámci správního rozhodnutí o udělení / neudělení výjimky z BAT 
na stanovené období  

 

• Žádost o výjimku je:  

• Dobrovolná 

• Není nároková  

 

• Rozhodnutí o udělení výjimky může  podléhat přezkumu ze strany Evropské komise 

 

• Záleží do značné míry na žadateli, zda přesvědčí povolující úřad o opodstatněnosti 
žádosti 

 Posouzení žádosti probíhá zejména na základě srovnání 
environmentální významnosti zdroje a ekonomiky požadované 
investice  



 Děkuji za pozornost!  

 

Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. 

 

vojacek@e-academia.eu 
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