
MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10  PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

V  Praze dne 23. října 2014 
Č. j.: 70625/ENV/14 
 
 

STANOVISKO 

Ministerstva životního prostředí 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů  

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

k návrhu koncepce 
„Přechodný národní plán ČR“ 

verze po veřejném projednání 

 

 

Předkladatel koncepce: Ministerstvo životního prostředí ČR 

Zpracovatel posouzení:  Ing. Kateřina Ambrožová, Integra Consulting s.r.o.  
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí  
2783/ENV/06; 9416/ENV/710/05, prodloužena rozhodnutím o prodloužení 
autorizace č. j. 47929/ENV/10) 
Ing. Radim Seibert, Regionální centrum EIA s.r.o. 
Mgr. Martin Smutný, Integra Consulting s.r.o. 
Ing. Jiří Dusík 
MUDr. Eva Rychlíková 
(osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví 
č. j. 2611- OVZ-32.1-7.1.10.poř.č. 2/2010) 
 

 
Stručný popis koncepce: 

Přechodný národní plán České republiky (dále jen „PNP“) je střednědobá koncepce pro 
období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2020 a je zpracován na základě § 37 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší a v souladu s požadavky článku 32 směrnice 2010/75/EU, o průmyslových 
emisích a v souladu s požadavky rozhodnutí Evropské komise 2012/115/EU, kterým se stanoví 
pravidla týkající se přechodných národních plánů uvedených ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. 

PNP obsahuje zejména seznam spalovacích stacionárních zdrojů, které jsou zahrnuty do 
tohoto plánu, jež nejsou povinny plnit specifický emisní limit stanovený prováděcím právním 
předpisem pro jednu nebo více znečišťujících látek (TZL, NOx, SO2). Také stanovuje pro 
všechny tyto znečišťující látky emisní stropy pro jednotlivé spalovací stacionární zdroje a uvádí 
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přehled opatření plánovaných k zajištění plnění specifických emisních limitů. Dále je v PNP 
uveden způsob monitorování a podávání zpráv o jeho plnění. 

 
Průběh posuzování: 

Oznámení koncepce PNP, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí“), bylo zveřejněno dne 28. 8. 2013. Zjišťovací řízení 
vedené Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, jež je příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů koncepce PNP na 
životní prostředí, bylo ukončeno dne 2. 10. 2013, vydáním závěru zjišťovacího řízení  
č. j. 69770/ENV/14.  

Práce na vyhodnocení vlivů PNP na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen 
„vyhodnocení“) probíhaly v období září 2013 – červenec 2014. 

Návrh koncepce včetně zpracovaného vyhodnocení v rozsahu přílohy č. 9 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, byl Ministerstvu životního prostředí předložen dne 
8. 8. 2014. Předložené vyhodnocení obsahovalo všechny náležitosti dle cit. přílohy, a proto mohl 
být návrh koncepce včetně vyhodnocení rozeslán dne 15. 8. 2014 ke zveřejnění. 

Dne 27. 8. 2014 byl návrh koncepce včetně vyhodnocení zveřejněn podle § 16 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí na úřední desce posledního dotčeného kraje. Veřejné 
projednání koncepce včetně vyhodnocení se konalo dne 18. 9. 2014 od 15 hodin v budově 
Ministerstva životního prostředí v zasedací místnosti č. 900, Vršovická 65, Praha 10. Zápis 
z veřejného projednání obdrželo Ministerstvo životního prostředí dne 23. 9. 2014. 
 
Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování 
vlivů na životní prostředí a vyhodnocení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 9 tohoto zákona.  

Základní rámec pro hodnocení PNP představuje sada témat ochrany životního prostředí. 
Tato témata jsou stanovena na základě požadavků zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, analýzy stavu životního prostředí v zájmovém území a zohlednění požadavků závěru 
zjišťovacího řízení. 

Při stanovení témat a zejména při hodnocení vlivů PNP na tato témata byly zohledněny 
i cíle relevantních koncepčních dokumentů s vazbou na problematiku životního prostředí 
a veřejného zdraví na mezinárodní a národní úrovni. Přehled relevantních dokumentů je uveden 
v kapitole 1.4 a přehled cílů v kapitole 5.2. Jako klíčové se jeví následující problémy životního 
prostředí, které souvisí s realizací PNP ČR a mohou být jeho provedením ovlivněny (ovzduší, 
lesní ekosystémy, půdy, veřejné zdraví), a proto byly hodnoceny vlivy pouze na tato uvedená 
témata životního prostředí. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví je obsaženo v samostatné 
příloze č. 1 a následně shrnuto v kapitole 12 vyhodnocení. 

V rámci SEA hodnocení PNP byly hodnoceny 2 varianty, a to „návrhová varianta“ 
a „nulová varianta“. Návrhová varianta je popsána v PNP. Nulová varianta reprezentuje vývoj 
v sektoru energetiky a související dopady na životní prostředí bez realizace PNP. Jedná se 
o scénář, při kterém by zpřísněné emisní limity pro TZL, NOx a SO2 vešly v platnost v termínu 
k 1. 1. 2016 i na zdrojích, které jsou zařazeny do návrhové varianty PNP. Závěry hodnocení 
a porovnání variant je provedeno v rámci kapitol 5 a 6 vyhodnocení. 
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Závěry posuzování: 
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů  
na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává: 
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k návrhu koncepce 
 
 
 

„Přechodný národní plán ČR“ 

verze po veřejném projednání 

 
s níže uvedenými podmínkami: 

Podmínky stanoviska z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví: 

1. Předkladatel PNP zajistí koordinaci implementace opatření k předcházení a zmírnění 
potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví uvedená v kapitolách 
7 a 12 vyhodnocení v rámci naplňování PNP. 

 V návaznosti na očekávaný významný nárůst procesů denitrifikace spalin je doporučeno 
v řízeních o změně integrovaných povolení, která budou nezbytná v souvislosti 
s opatřeními navrženými v PNP, všude, kde je to relevantní, stanovit emisní limit pro 
zbytkovou koncentraci čpavku ve spalinách a související požadavky na měření emisí. 

 Ze strany krajských úřadů uplatňovat při změnách integrovaných povolení veškeré 
dostupné možnosti pro maximální zkrácení lhůt k provedení opatření navržených v PNP 
(s přihlédnutím k únosným finančním nákladům, které provozovatelům umožní zachovat 
zaměstnanost a zejména možnost realizace případných dalších modernizačních investic 
mimo rámec PNP, které budou směřovat ke snížení vlivů na životní prostředí). 

 Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel je doporučeno urychleně realizovat účinná opatření 
snižující emise suspendovaných částic včetně zdrojů PNP v Moravskoslezském 
a Ústeckém kraji se zaměřením na zdroje, které dominantně ovlivňují obytnou zónu. 

 Opatření na zdrojích PNP při jeho realizaci je nutno koordinovat, aby došlo ke zlepšení 
v krajích, které spolu geograficky souvisejí (Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj), 
opatření by měla být časově sladěna. 

 V Ústeckém, Moravskoslezském, Pardubickém a Olomouckém kraji sledovat samostatně 
stejné environmentální indikátory, jaké jsou navrženy ve vyhodnocení pro celé území ČR. 

2. Předkladatel PNP zajistí sledování a rozbor vlivů PNP na životní prostředí a veřejné 
zdraví. V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné 
zdraví během realizace PNP je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení 
nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom Evropskou komisi, dotčené správní 
úřady a současně rozhodnout o změně dokumentu. 

3. Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých 
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení. 
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Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat 
podle § 10g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce 

zajistí u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. 
 
Ministerstvo životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 

sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

 
 
 

 
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r. 

ředitelka odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 
               (otisk razítka se státním znakem č. 11) 
 


