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Bilance emisí od r. 2000 

Sběr údajů jednotlivě sledovaných zdrojů probíhal po celé období ve spolupráci s pracovišti 

jednotlivých orgánů ochrany ovzduší. V r. 2000 zahrnovala kategorie velkých zdrojů 

(REZZO 1) cca 2200 provozoven. Výchozím podkladem pro emisní bilanci látek 

znečišťujících ovzduší byly údaje formulářů předložených provozovateli zdrojů jako 

Souhrnné vyhodnocení údajů provozní evidence (později Souhrnná provozní evidence  - 

SPE) podle vyhlášky MŽP č. 117/97 Sb. (do r. 2002), vyhlášky 356/2002 Sb. (do r. 2009), 

vyhlášky 205/2009 Sb. (do r. 2012) a nejnověji vyhlášky 415/2012Sb. 

 

Až do r. 2010 převládala listinná forma SPE a údaje byly pracně převáděny do elektronické 

formy externími společnostmi. Speciální SW připravený ve spolupráci se společností 

KVASAR, s.r.o., který byl k dispozici provozovatelům od r. 2000, začalo postupně využívat 

od několika stovek až po cca tisíc provozoven. Od r. 2005 byly provozovny ohlašující rovněž 

do Integrovaného registru znečištění (IRZ) podle zákona 76/2002 Sb. povinny používat pro 

ohlášení SPE elektronickou formu (SW INTFORM společnosti 3V, s.r.o.). Hlášení přijímala 

Centrální ohlašovna MŽP a pro potřeby ČHMÚ byly údaje ve formátu XML nahrávány do 

databáze REZZO 1. Od r. 2009 byl tento systém nahrazen novým, vzniklým na základě 

zákona 25/2008 Sb., s názvem Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). 

Pro údaje za rok 2009 bylo ohlášení prostřednictvím ISPOP povinné opět pro ohlašovatele do 

IRZ a od r. 2010 již pro všechny provozovny zvláště velkých, velkých a středních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Tímto krokem se značně urychlil přenos údajů SPE do databáze 

REZZO, zároveň s tím však byla prakticky ukončena kontrola ohlášených údajů ze strany 

ČIŽP a úřadů ORP (střední zdroje). 

 

V kategorii středních zdrojů byly v r. 2000 evidovány údaje o cca 30 000 provozovnách. 

Výchozím podkladem pro emisní bilanci byly údaje Provozní evidence středních zdrojů 

znečišťování ovzduší, ověřované referáty životního prostředí okresních úřadů a magistrátů. 

Od 1. 1. 2003 byly kompetence týkající se zpoplatňování emisí a ověřování údajů souhrnné 

provozní evidence středních zdrojů převedeny na úřady obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Ve spolupráci s referáty ŽP byly od r. 2003 distribuovány listinné formuláře pro ohlášení SPE 

a Oznámení o poplatku. Pořízení ohlášených údajů do elektronické podoby bylo zajišťováno 

přímo na úřadech a další zpracování údajů pro emisní bilanci provádělo oddělení emisí a 

zdrojů ČHMÚ - pracoviště Milevsko. Stejně jako u velkých zdrojů došlo od r. 2010 ke 

kompletnímu přechodu na sběr údajů SPE prostřednictvím ISPOP. 

 

Změny legislativy, tj. zákon 86/2002 Sb. a jeho prováděcí předpisy a následně i zákon 

201/2012 Sb. a vyhláška 415/2012 Sb. se promítaly do vymezení zdrojů zařazených do 

kategorií REZZO 1 a REZZO 2. V r. 2005 bylo evidováno cca 3500 provozoven REZZO 1 a 
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cca 30 tis. provozoven REZZO 2. V r. 2010 byly přes ISPOP ohlášeny údaje cca 25 tis. 

provozoven. Změnou legislativy byly od ohlašování SPE osvobozeny provozovny chovů 

hospodářských zvířat. Po změnách v roce 2012 byly za rok 2013 ohlášeny údaje cca 17 tis. 

provozoven vyjmenovaných zdrojů podle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. Z nich cca 7 tis. 

využilo pro ohlášení tzv. zjednodušenou formu (pouze spotřebu plynných nebo kapalných 

paliv, popř. výtoč benzínu u čerpacích stanic). 

 

Kontrola ohlášených údajů probíhala až do r. 2010 na ČIŽP nebo úřadech ORP. Od r. 2011 

byl vybudován pro kontrolu ohlášených údajů systém pro zasílání kontrolních mailů (SKM). 

Podrobné informace k ohlašování i k prováděným kontrolám jsou uvedeny každoročně na 

internetu ČHMÚ - http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise_CZ.html . 

 

Rozvíjena byla i část inventury emisí zahrnující tehdejší malé stacionární zdroje a mobilní 

zdroje. Informace k výpočtu emisí z vytápění domácností lze nalézt zde: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/dokumentySpolecne.html . K těmto 

emisím byly dopočítávány emise VOC z plošného použití organických rozpouštědel a emise 

NH3 z chovů hospodářských zvířat a nakládání s hnojivy. Cca od poloviny desetiletí byly 

doplněny další emise sektoru zemědělství (TZL z chovů zvířat a z polních prací) a rovněž 

emise ze stavebních činností. Pokud to bylo možné, byly tyto emise, stejně jako nově 

doplněné emise z těžby uhlí a skládek odpadů, zpětně dopočteny až do r. 2000. 

 

U mobilních zdrojů jsou po celé období přebírány emise za dopravu (silniční, železniční, 

leteckou a vodní) od Centra dopravního výzkumu Brno a nejvýznamnější emise ze skupiny 

nesilničních mobilních zdrojů (zemědělská a lesní technika) od Výzkumného ústavu 

zemědělské techniky Praha. Emise dalších strojů a vozidel byly dopočítávány ze spotřeb 

pohonných hmot, zjišťovaných Českým statistickým úřadem. I u mobilních zdrojů byly 

všechny emise, vč. emisí TZL z otěrů brzd, vozovek a pneumatik nebo emisí VOC z odparu 

benzínu z palivových systémů, zpětně dopočteny až do r. 2000. 

   

Po vstupu ČR do Evropské Unie zajišťovalo oddělení emisí a zdrojů plnění reportingových 

povinností ke směrnicím a nařízením EU. Jednalo se především o každoroční reporting o 

významných spalovacích zdrojích (nad 50 MW příkonu), o spalovnách odpadů a ke Směrnici 

o emisních stropech. Z ohlášených údajů jsou dopočítávány emise těžkých kovů a 

persistentních organických látek (POPs), které se staly součástí údajů ohlašovaných v rámci 

mezinárodních závazků k protokolům Úmluvy o dálkovém přenosu znečištění přes hranice 

států (CLRTAP). 
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