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Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE za provozovnu 

s přemístitelnými zdroji. 

 
 Příklad pro ohlášení za zařízení provozované v průběhu kalendářního roku  

na několika místech na území kraje 
 

 

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky 

k jeho obsahu můžete zasílat na adresu spe@chmi.cz. 
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Registrace provozoven pro ohlašování souhrnné provozní evidence podle § 17, odst. (3), písm c) 

zákona č. 201/2012 Sb., popř. podání poplatkového přiznání podle § 15, odst.(8) zákona č.201/2012 Sb.  

se provádí po přihlášení do systému CRŽP (Centrální registr životního prostředí). 

 
Při podávání hlášení za přemístitelné stacionární zdroje je zapotřebí postupovat podle následujících pokynů.  

Náhledy jsou pouze ilustrační, nejedná se o konkrétního provozovatele a provozovnu. 

 

V návaznosti na pokyny uvedené v Příloze č. 11 k vyhlášce 415/2012 Sb. v platném znění je zapotřebí v 

každém kraji, v němž má provozovatel přemístitelného stacionárního zdroje vydáno povolení k provozu, 

provést registraci „zástupné“ provozovny, za kterou budou roční údaje souhrnné provozní evidence za 

přemístitelné stacionární zdroje ohlášeny. Ohlašování přemístitelných zdrojů nelze kombinovat 

s ohlášením jakýchkoliv jiných stacionárních zdrojů. 

 

Povinností provozovatele je ohlašovat i v případě, že na daném území nebyla linka provozována. 

V takovém případě se v provozních hodinách vyplní nulová hodnota. 

 

V hlášení za přemístitelný zdroj se vyplní identifikační údaje provozovny, dále se vyplní list 2 a/nebo 3 

s údaji o zdroji (spalovací např. mobilní kotelna nebo technologickém). List č.4 „Výduch“ se v těchto 

případech vůbec nezakládá. Při následném využívání informací o znečišťování ovzduší, např. pro 

rozptylové studie, nebudou ohlášené emise součástí vstupů pro modelování, aby nezkreslovaly jeho 

výsledky.  

 

Náhled na příklad při registraci provozovny v CRŽP pro zástupnou provozovnu pro Jihomoravský kraj. 

Vyplní se ÚTJ a adresa příslušného krajského úřadu, který povolení provozu vydal. 
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V hlášení SPE na listu 1 se v řádku Týkají se údaje provozovny s povolením KÚ pro přemístitelné zdroje? 

označí „ANO“ a z číselníku krajských úřadů se vybere příslušný kraj. 

 

V řádku Provoz na jednom místě se označí „NE“, viz příklad: 

 

 
 

1.2 Údaje o provozovně – název a sídlo provozovny 

Jako adresa provozovny „zástupné“ pro ohlášení souhrnné provozní evidence pro pracovní místa na území 

kraje se použije výhradně adresa sídla příslušného povolovacího orgánu ochrany ovzduší (krajský úřad, 

magistrát). Seznam adres krajských úřadů a náhled na příklad vyplnění adresy krajského úřadu je 

k dispozici v Excel souboru na internetových stránkách ČHMÚ.  

 

 

Jako přílohu k hlášení (soubor přiložený k listu 1) je vhodné uvést seznam všech míst provozu zdroje 

v průběhu kalendářního roku na území příslušného kraje s uvedením období provozu, počtem provozních 

hodin, množstvím zpracovaného materiálu. 

 

 
 

 

Při vyplnění údajů na listu 3 je velmi důležité správné uvedení „Zařazení stacionárního zdroje podle zákona“ 

a „Názvu stacionárního zdroje“ v položkách 2 a 4. V položce 2 se vybere např. kód 5.11.a. pro název 

„Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 

25 m3/den – přemísťující se zařízení (kód 5.11. přílohy č.2)“ - viz příklad vyplnění listu 3. V položce 4 se 

vybere kód 8.4.5.a. 

  

List č.4 „Výduch“ se v těchto případech vůbec nezakládá. 
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Množství emisí se vypočte podle emisních faktorů publikovaných ve Věstníku MŽP prosinec/2022. 

 

Tabulka z Věstníku MŽP prosinec/2022 str.44  

„Recyklační linky stavebních hmot o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 

zákona, bod 4.5. vyhlášky)“ 

 
 

Upozornění: 
U zdrojů, jako jsou mobilní recyklační linky, mobilní štěpkovače dřeva, apod. se spotřeba nafty použité pro 

pohon zařízení (v položkách 6-8), ani množství emisí vypočtené z této spotřebované nafty (položka 14), 

zpravidla nevyplňuje. 
 

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2022/$FILE/SOTPR-Vestnik_prosinec-20221220.pdf


Datum poslední revize: 16.03.2023 

 

                  

Postup při vyplnění hlášení s využitím „Předvyplnění daty z předchozího autorizovaného hlášení“:  

 

Stav po „Vyplnění formuláře“:  v řádku Provoz na jednom místě není vybráno označení 

 

 
 

 

Pokud není položka označena, objeví se po kliknutí na On-line kontrolu upozornění: 

 

 

Správné vyplnění zástupné provozovny, pokud bylo zařízení po celý rok provozováno na více místech: 

 
 

 

Příklad vyplnění formuláře SPE viz níže. 



Datum poslední revize: 16.03.2023 

 

                  

 

1. Pro provozovnu s přemístitelným zdrojem je 

potřeba zvolit zatržítko ANO a vybrat Název 

příslušného krajského úřadu. 

2. U nové položky „Provoz na jednom místě?“ 

se zvolí zatržítko ANO 

 

Vhodný Název pro provozovnu 

s přemístitelným zdrojem 

Jako přílohu k hlášení je vhodné 

uvést výčet všech míst provozu 

zdroje v průběhu kalendářního roku 

na území příslušného kraje s 

uvedením období provozu, počtem 
provozních hodin, množstvím 

zpracovaného materiálu a 

vypočtenou emisí TZL. 
 

 

Adresa a název ÚTJ s kódem 

sídla krajského úřadu, který 

povolení provozu vydal. 
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Vyplnění doplňujícího 

názvu zařízení 

Název výrobku 

a množství. 

Na listě 3 jsou vykázány 

vypočtené celkové emise 

TZL dle tabulky 

emisních faktorů ve 

Věstníku MŽP. 


