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• Evropská a národní legislativa

• Požadavky na střední spalovací zdroje 

• Požadavky na velké spalovací zdroje

• Technologie snižování emisí 

• Vliv energetiky na ovzduší v ČR, emisní bilance

• Ekonomická náročnost snižování emisí

Osnova
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Definice dle legislativy:

• stacionární zdroj = ucelená technicky dále nedělitelná 

stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují 

nebo by mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou 

jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo 

zkoušení nových výrobků a procesů

• spalovací stacionární zdroj = stacionární zdroj, ve kterém se 

oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla

• Např. kotel, motor, plynová turbína atd.

Spalovací stacionární zdroj
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• Malé 

• do 1 MW instalovaného tepelného příkonu

• Střední

• Od 1 MW až do 50 MW instalovaného tepelného příkonu

• Velké

• Nad 50 MW instalovaného tepelného příkonu

• Instalovaný tepelný příkon

• Není v samotné legislativě definován

• Např. ČSN EN 303-5:2012 Kotle pro ústřední vytápění 

Tepelný příkon = Množství tepla přivedeného do spalovací 

komory kotle o určité výhřevnosti za jednotku času

Např. kotel o projektované „kapacitě“ spalování 200 kg hnědého uhlí (s 

výhřevností 18 GJ/t) za 1 h = 1 MW instalovaného tepelného příkonu

Základní členění spalovacích stacionárních zdrojů I.
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Dělení dle české legislativní úpravy

• Vyjmenované zdroje

• Nad 0,3 MW instalovaného tepelného příkonu

• Jednotlivě sledované a vykazované zdroje

• Nutnost platného povolení provozu

• Plní tzv. specifické emisní limity

• Nevyjmenované zdroje

• Pod 0,3 MW instalovaného tepelného příkonu

• Plošné sledování a „vykazování“

• Bez nutnosti příslušného povolení provozu 

• Plní tzv. obecné emisní limity

Nutno uvažovat i sčítací pravidla!

Základní členění spalovacích stacionárních zdrojů II.
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• Malá spalovací zařízení

• na evropské úrovni požadavky na nová zařízení uváděná na 

trh dle nařízení k ecodesignu

• v ČR požadavky v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 

ovzduší na spalovací zařízení od 10 kWt

• Střední spalovací zařízení (tzv. Medium Combustion Plants, 

MCPs)

• v EU směrnice 2015/2193 o omezení některých 

znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích 

zdrojů (Medium Combustion Plants Directive, MCPD) 

• V ČR MCPD transponována do zákona č. 201/2012 Sb. a 

vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování 

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší – základní přehled
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• Velká spalovací zařízení (tzv. Large Combustion Plants, 

LCPs)

• V EU působnost směrnice 2010/75/EU o průmyslových 

emisích (Industrial Emissions Directive, IED). 

• Požadavky dle IED transponovány skrze zákon č. 201/2012 

Sb. o ochraně ovzduší a navazující vyhlášky č. 415/2012 

Sb. o přípustné úrovni znečišťování.

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší – základní přehled
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- zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

- Základní právní norma v oblasti ochrany ovzduší v ČR

- Transponuje relevantní legislativu EU – zejména MCPD a IED

- vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni 

znečišťování (tzv. emisní vyhláška)

- Definice specifických emisních limitů a podmínek jejich měření

- Transponuje relevantní legislativu EU – zejména MCPD a IED

Česká legislativa
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- vyšla ve Věstníku EU 25. listopadu 2015

- stávající spalovací zařízení

- v provozu do 1 roku od termínu transpozice = k 20.12.2018

- platnosti emisních limitů

- příkon 1 - 5 MWt – od 1.1.2030

- příkon 5 - 50 MWt – od 1.1.2025

- přechodný režim pro SZTE nad 5 MWt – do 1.1.2030 (ale 

nutno plnit od 1.1.2025 SO2 1100 mg a TZL 150 mg) 

- nová spalovací zařízení

- jiná než stávající spalovací zařízení

- platnost emisních limitů ihned

- sčítací pravidla jen pro nová zařízení!

Evropská legislativa – Směrnice MCPD
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Emisní limity MCPD (stávající/nová zařízení) mg/Nm3 

Zařízení 1-5 MWt

Polutant
Tuhá

biomasa

Ostatní 

tuhá 

paliva

Zemní 

plyn

Ostatní

plynná 

paliva

LTO

Ostatní 

kapalná 

paliva

SO2 200/200 1100/400 - 200/35 - 350/350

NOx 650/500 650/500 250/100 250/200 200/200 650/300

Prach 50 /50 50/50 - - - 50/50

při obsahu kyslíku 6% pevná paliva, 3% kapalná a plynná paliva
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Emisní limity MCPD (stávající/nová zařízení) mg/Nm3 

Zařízení 5-50 MWt

Polutant
Tuhá

biomasa

Ostatní 

tuhá 

paliva

Zemní 

plyn

Ostatní

plynná 

paliva

LTO

Ostatní 

kapalná 

paliva

SO2 200/200 400(1)/400 - 35/35 - 350/350

NOx 650/300 650/300 200/100 250/200 200/200 650/300

Prach 30(2)/203 30(2)/20(3) - - - 30/20

(1) Zařízení do 20 MWt - 1100 mg/Nm3

(2) Zařízení do 20 MWt - 50 mg/Nm3

(3) Zařízení do 20 MWt - 30 mg/Nm3

při obsahu kyslíku 6% pevná paliva, 3% kapalná a plynná paliva



www.tscr.cz

Emisní limity MCPD (stávající/nová zařízení) mg/Nm3 

Motory a turbíny

(1) 380 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory spalující plynné palivo
(2) 190 mg/Nm³ pro dvoupalivové motory spalující plynné palivo

při obsahu kyslíku 15%

Polutant Typ zařízení

Lehký 

topný 

olej

Ostatní 

kapalná 

paliva

Zemní 

plyn

Ostatní 

plynná 

paliva

SO2 Motory a turbíny - 120/120 - 15/15

NOX

Motory 190/190 190/190
190(1)

95(2)
190/190

Turbíny 200/75 200/75 150/50 200/75

Prach Motory a turbíny - 10/10 - -
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Požadavky na MCPs – schéma aplikace
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- vyšla ve Věstníku 24. listopadu 2010

- komplexní úprava integrované prevence

- Integrace klíčových fenoménů ŽP do 1 předpisu a 1 povolení

- Vztahuje se na zařízení „průmyslové“ velikosti 

- stávající zařízení 

- žádost o povolení podaná před 7. lednem 2013, zprovoznění 

do 7. ledna 2014

- Přechodné režimy

- Přechodný národní plán – do 30.6.2020, snižující se emisní stropy

- Centrální zdroje tepla – do 31.12.2022, pro teplárny do 200 MWt

- nová zařízení

- jiná než stávající spalovací zařízení

- sčítací pravidla

Evropská legislativa – Směrnice 2010/75/EU (IED)
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Emisní limity IED – stávající zařízení 

Mezní hodnoty emisí   mg/Nm3

Druh paliva
50 - 100 MWt 101 - 300 MWt > 300 MWt

SO2 NOx Prach SO2 NOx Prach SO2 NOx Prach

Černé a 

hnědé uhlí a 

další pevná 

paliva

400
300 

/ 450(1)

30
250 200 25

200

200

20

Kapalná 

paliva
350 450 150

Biomasa 200 300 200 250 20 200

Plynné palivo 

obecně
35 100 5 35 100 5 35 100 5

(1) Spalování práškového hnědého uhlí
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Emisní limity IED – nová zařízení

(1) Spalování práškového hnědého uhlí

Mezní hodnoty emisí   mg/Nm3

Druh 

paliva

50 - 100 MWt 101 - 300 MWt > 300 MWt

SO2 NOx Prach SO2 NOx Prach SO2 NOx Prach

Černé a 

hnědé 

uhlí a 

další 

pevná 

paliva

400
300 / 

400(1)

20 200

200

20 150

150 / 

200  

spalov

ání 

práško

vé-ho 

HU

10

Kapalná 

paliva
350 300 150 100

Biomasa 200 250 200 150 20

Plynné 

palivo 

obecně

35 100 5 35 100 5 35 100 5



www.tscr.cz

Definice BREF

• BAT = nejlepší dostupná technika

• „nejlepší“ = nejúčinnější z hlediska dosažení vysoké úrovně 

ochrany životního prostředí jako celku

• „dostupnými“ = byly vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich 

zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a 

přínosy

• „technika“ = používaná technologie nebo způsob, jakým je 

zařízení navrženo, budováno, udržováno, provozováno a 

vyřazováno z činnosti

• BREF = referenční dokument o BAT

• obsahuje závazné „Závěry o BAT“
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Závěry o BAT

• dokument obsahující části BREF stanovící závěry o 

nejlepších dostupných technikách, 

• jejich popis, informace k hodnocení jejich použitelnosti, úrovně 

emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (tzv. BAT-

AELs), související monitorování, související úrovně spotřeby 

atd.

• Prováděcí rozhodnutí Komise (2012/119/EU), kterým

se stanoví pravidla ohledně pokynů pro sběr údajů a pro

vypracování referenčních dokumentů o BAT a

zabezpečení jejich kvality uvedených ve směrnici

Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o

průmyslových emisích

• definuje postup při vypracování a přezkoumání BREF
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Proces schvalování BREF dle Rozhodnutí EK
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LCP BREF

• referenční dokument o BAT pro velká spalovací 

zařízení

• technická pracovní skupina („TWG“) řízena Evropskou 

komisí - European IPPC Bureau („EIPPCB“)

• účast zástupci členských států, průmyslových svazů a 

nevládních organizací

• „technická“ diskuze

• tvorba návrhu BREF pro další schvalování (tzv. final draft) 

• IPPC Fórum pro výměnu informací

• Vydává stanovisko k Final draftu BREF

• Výbor dle čl. 75 IED

• Schvaluje text Závěrů o BAT BATC
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Oblast působnosti LCP BREF

• velká spalovací zařízení (large combustion plants, 

„LCP“) definována v rámci Směrnice 2010/75/EU o 

průmyslových emisích („IED“)

• zařízení se součtovým instalovaným tepelným příkonem nad 

50 MW

• uplatnění tzv. sčítacích pravidel

• zařízení s povolením před 1.7. 1987 sčítána dle skutečných 

komínů

• agregace na virtuální komín

• zařízení do 15 MWt se nezapočítávají

• nesmí být spalován odpad mimo odpadní biomasy (definované 

IED)

• oblast působnosti LCP BREF je širší
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• přijaty těsně o 0,15 %, proti také Německo a Finsko

• nastaveny nekonzistentně a částečně z chybných údajů 

(zejména v případě NOx a Hg)

• Horní hranice limitu pro NOx nastavena na úrovni techniky 

SCR, SNCR uznána jako dostatečná BAT technika

• Nekonzistentní data ke rtuti – chybný přepočet z 

mezinárodních podkladů, parametry nastaveny mimo rozsah 

dostupných měřících metod dle CEN, požadavek na 

kontinuální měření odvozen od hodnot z problematických 

jednorázových měření

• podány žaloby na Evropskou komisi požadující zrušení BAT

• Polsko + EURACOAL, DEBRIV, LEAG, MIBRAG a eins

energie in Sachsen

• argumentace také porušením závazných pravidel 

schvalování prováděcího rozhodnutí ze strany Komise

Závěry o BAT pro LCP – proces schvalování
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• Zásadní zpřísnění hodnot oproti IED ve chvíli 

dokončování investic pro plnění limitů IED, Příloha V

• Problém zejména u NOX a SO2

• Nutno dovybavit stávající technologie, případně zcela 

nahradit novou technologií = zmaření investice

• Nově emisní limity pro rtuť, HCl, HF a NH3

• Nedostatek relevantních podkladů

• Jako nejproblematičtější se jeví rtuť

• Nevyjasněný postup hodnocení plnění emisních limitů 

dle BATC

• Mělo by být uvažováno pouze vyhodnocení pro období dle 

Závěrů o BAT

Požadavky Závěrů o BAT pro LCP
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BATC vs. IED limity NOX uhelné zdroje [mg/Nm3]

BATC Nová Z. = nová zařízení (IP před vydáním BATC), Stáv. Z = ostatní

IED Nová Z. = zařízení zprovozněné do 7.1.2014, IED Stáv. Z = ostatní

* hodnoty platné pro zařízení zprovozněné do 7.1.2014

Příkon
[MWt]

NOX

BATC 

Roční průměr

BATC 

Denní průměr
IED

Nová Z. Stáv. Z. Nová Z. Stáv. Z. Nová Z. Stáv. Z.

<100 100–150 100-270 155-200 165-330

300/400 

práškové 

HU

300/450 

práškové HU

100-300 50-100 100-180 80-130 155-210 200 200

≥ 300 fluidní 

spalovaní nebo 

práškové HU

50-85
<85-150 

(175*)
80–125

140-165 

(220*)

150/200 

práškové 

HU

200

≥ 300 ČU 

práškové
65-85 65-150 80-125

<85-165 

(200*)
150 200
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BATC vs. IED limity SO2 pro uhelné zdroje [mg/Nm3]

Příkon 

[MWt]

BATC 

Roční průměr

BATC 

Denní průměr
IED

Nová Z. Stáv. Z Nová Z. Stáv. Z Nová Z. Stáv. Z

<100 150-200 150-360 170-220 170-400 400 400

100-300 80-150 95-200 135-200
135-220 

(250*)
200 250

≥ 300 

Práškové 

uhlí

10-75 10-130 25-110
25-165 

(205*)
150 200

≥ 300 

Fluidní 

spalovaní

20-75 20-180 25-110 50-220 200 200

BATC Nová Z. = nová zařízení (IP před vydáním BATC), Stáv. Z = ostatní

IED Nová Z. = zařízení zprovozněné do 7.1.2014, IED Stáv. Z = ostatní

* hodnoty platné pro zařízení zprovozněné do 7.1.2014



www.tscr.cz

Nové limity rtuť (Hg) pro uhelné zdroje [µg/Nm3]

Nová Z. = nová zařízení (IP před vydáním BATC), Stáv. Z = stávající zařízení

Hg - černouhelné zdroje [µg/Nm³]

Příkon 

[MWt]

D1 vs. 

FD

Roční průměr

Nová Z. Stáv. Z

< 300
D1 0,5-5 1-10

FD < 1-3 < 1-9

≥ 300
D1 0,2-2 0,2-6

FD < 1-2 < 1-4

Hg - hnědouhelné zdroje [µg/Nm³]

Příkon 

[MWt]

D1 vs. 

FD

Roční průměr

Nová Z. Stáv. Z

< 300
D1 1-10 2-20

FD < 1-5 <1-10

≥ 300
D1 0,5-5 0,5-10

FD < 1-4 < 1-7

• Bez odpovídajících dat

• Problémy s požadavkem na kontinuální monitoring

• Dopady obtížně vyčíslitelné – mohou být v řádu mld. Kč 
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IED a LCP BREF – schéma aplikace
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Obecně lze dělit na:

• Obecné techniky a procesy výroby energie snižující emise

• Obecná technologická opatření zasahující celý proces/koncept 

výroby energie

• Např. KVET, zplyňování, kombinovaný (paroplynový) cyklus

• Primární opatření na snížení emisí

• Opatření upravující proces spalování paliva a zabraňující 

vzniku polutantů

• Např. úprava spalovací teploty, nízkoemisní hořáky, 

recirkulace spalin

• Sekundární opatření

• Opatření snižující emise polutantů vzniklé při spálení paliva

• Např. mokrá vápencová vypírka, SNCR, tkaninový filtr

Technologie snižování emisí
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• Kombinovaná opatření

• Snižující více než 1 polutant

• Různé techniky nástřiku reagentů (aktivní uhlí, soda bicarbona

atd.)

• Využití katalyzátorů

• Mokré vypírky (včetně vápencové atd.) 

Technologie snižování emisí
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• Oxid siřičitý (SO2) vzniká spalováním paliv s obsahem síry

• Primární opatření 

• využití nízkosirného paliva (s nízkým obsahem síry)

• fluidní spalování – spalování ve fuidní vrstvě

• použití adsorbentů - látky, které naváží SO2 přímo v kotli

• Sekundární opatření

• Suché/polusuché/morké metody odsíření

• Na LCPs nejčastěji mokrá vápencová vypírka

• účinnost více než 98%, dlouhodobě ověřená technologie, 

investičně náročná 

• Spaliny se sprchují tekutou směsí tvořenou namletým vápencem, 

SO2 se naváže na vápenec za vzniku síranu vápenatého - tzv. 

energosádrovce. Lze dále využít jako materiál ve stavebnictví 

(sádrokarton, stavební hmoty atd.)

• Na menších zdrojích méně investičně náročné techniky 

případě přechod na nízkosirná paliva

Technologie snižování emisí SO2
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• Oxidy dusíku (NOX) 

• Oxid dusičitý (NO2), oxid dusnatý (NO) a oxid dusný (N2O)

• Vznikají z dusíku obsaženého v palivu, nebo ze spalovacího 

vzduchu při vysokých teplotách spalování

• Primární opatření 

• založena na nízkém přebytku vzduchu či postupném přivádění 

vzduchu do topeniště, aby se v topeništi udržovala nižší 

teplota a potlačila se tvorba NOX (zejména tzv. nízkoemisní

hořáky)

• Sekundární opatření 

• selektivní katalytická redukce (SCR)

• vstřikování močoviny/čpavku v kombinaci s katalyzátorem

• - Investičně náročnější, + snížení čpavkového „skluzu“

• selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

• vstřikování močoviny/čpavku bez katalyzátoru

• + investičně méně náročné, - nutno hlídat čpavkový „skluz“

Technologie snižování emisí NOX
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• Prachové částice vznikají při spalování pevných a kapalných 

paliv 

• polétavý prach, prašné částice nebo tuhé znečišťující látky 

(TZL). Obecně suspendované částice, PM (particulate matter). 

• částice o velikosti 1 nm až 100 µm. Např. PM10 částice menší 

než 10 µm, nebo PM2,5 o rozměrech částic pod 2,5 µm.

• Odstraňování prašných částic ze spalin 

• Elektrostatické odlučovače – spaliny procházejí kolem elektrod 

kde jsou prachové částice nabity elektrickým nábojem a 

následně zachyceny, cca 99,5% účinnost zachycení

• Tkaninové (rukávconé, látkové) filtry - dlouhé trubice z textilie, 

skrz které prochází spaliny, prachové částice se zachytávají 

na povrchu těchto rukávců (lze odstranit ofuky a oklepy) 

Účinnost nad 99,6 %.

• Zachycené TZL certifikovány jako stavební materiál a 

následně využívány ve stavebnictví.

Technologie snižování emisí prachových částic
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• Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částicemi 

frakce PM10 a PM2,5, benzo[a]pyrenem a přízemním ozonem 

představuje hlavní problémy kvality ovzduší České republiky 

(ČHMÚ, 2018)

Podíl sektorů na emisích PM2,5 v roce 2015 (ČHMÚ, 2018)

Znečištění ovzduší v ČR 

54,5%

7,1%

12,8%

7,8%

17,8%

Domácnosti Energetika Doprava Zemědělství Ostatní
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Vývoj emisí PM2,5 v období 2007-2015 (data ČHMÚ)
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Implementace IED přinese další zásadní snížení emisí z LCP

• Investice do ekologizace provozů cca 20 miliard korun za 

posledních 5 let. 

Polutant
Skutečnost 

2015

Modelové 

emise IED 

2020

Modelové 

emise IED 

2020 

včetně 

odstavení

Snížení 

emisí

NOx t/rok 54 678 40 060 33 645 - 39%

SO2 t/rok 79 106 46 559 39 103 - 51%

PM2,5 t/rok 1 753 1 519 1 276 - 27%

Dopočet z celkových čísel PNP, do roku 2021 se dle ČEPS očekává odstavení

zdrojů s celkovým elektrickým výkonem cca 1 900 MWe, což odpovídá přibližně

5 700 MWt instalovaného příkonu

Zdroj dat – CENIA, MŽP (PNP), ČEPS, dopočet
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Zavedení BATC nebude mít na emise v ČR zásadní dopad

Zdroj dat – CENIA, MŽP (PNP), ČEPS, dopočet

Polutant

Emise ČR v roce 

2015

Modelové emise v roce 

2021
Snížení emisí

Celkem LCP dle IED
dle 

BATC

Rozdíl

IED vs. 

BATC

Podíl 

snížení 

IED 

k emisím

Podíl 

snížení 

BATC 

k emisím

NOx t/rok 164 407 54 678 33 645 29 646 3 999 12,8% 2,4%

SO2 t/rok 123 054 79 106 39 103 27 734 11 369 32,5% 9,2%

PM2,5 t/rok 23 057 1 753 1 276 1 020 255 2,1% 1,1%

• Např. implementace BATC bez výjimek by teoreticky 

snížila emise NOx v ČR o 2,4 % (vztaženo k roku 2015)
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Emise LCP v ČR při zavedení BATC vs. IED v t/rok

Celkem LCP dle IED dle BATC Vliv IED Vliv BATC

Emise ČR v roce 2015 Modelové emise v
roce 2021

Úspora emisí

164.407

54.678

33.645 29.646
21.033

3.999

123.054

79.106

39.103

27.734

40.003

11.369
23.057

1.753 1.276 1.020 477 255

NOx SO2 PM2,5
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BATC zásadně nesníží potenciál tvorby částic v ČR

Zdroj dat – CENIA, MŽP (PNP), ČEPS, dopočet

• Přepočet tvorby částic PM2,5 = 1 x PM2,5 + 0,298 x SO2 + 0,067 x

NOX + 0,194 x NH3 + 0,009 x VOC

Výjimka z BAT u NOx pro všechna LCP by zvýšila potenciál tvorby 

částic v ČR o 268 tun, tedy o 0,3 % oproti BAT scénáři (k roku 2015).

Přepočtené 

primární a 

sekundární 

emise částic 

(potenciál 

tvorby částic)

Potenciál 

částic ČR v 

roce 2015

Modelový potenciál 

částic v roce 2021

Snížení potenciálu 

částic vztaženo k 

emisím roku 2015

Celkem LCP
LCP dle

IED

LCP dle 

BATC

LCP dle 

BATC 

kromě 

NOx

IED BATC

BATC

kromě 

NOx

85 518 29 039 15 231 11 320 11 588 16,1% 4,6% 4,3 %
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Potenciál tvorby částic pro emise dle IED a BATC

Celkem LCP LCP dle IED LCP dle BATC Vliv výjimky z
BATC u NOx

Potenciál částic ČR v roce 2015 Modelový potenciál částic v roce 2021

85.518

29.039

15.231
11.320

268
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• Náklady pro teplárenství předběžně odhadnuty na 15 – 20 

mld. Kč nad rámec požadavků IED

• Teplárenské zdroje dosud investovali přes 20 mld. Kč do 

požadavků IED

• Požadavky BATC musí být plněny nejpozději od srpna 2021

• Pro teplárny do 200 MWt v přechodném režimu dle čl. 35 IED 

od  ledna 2023

• Zařízení v současnosti zvažují související strategii 

• Dovybavení technologií

• Žádost o výjimku z BAT dle čl. 15 (4) IED

• Přechod na jiné palivo

• Odstavení kapacit

• Kombinace přístupů

Ekonomická náročnost snižování emisí 
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• Hranice pro nepřiměřené náklady na snížení emisí dle MŽP 

(studie IREAS) – ověřená národní sektorová data

• SO2 – přiměřené 55 000 Kč/t, nepřiměřené 300 000 Kč/t 

• NOx – přiměřené 250 000 Kč/t, nepřiměřené 900 000 Kč/t 

• TZL – přiměřené 200 000 Kč/t, nepřiměřené 1 500 000 Kč/t 

• Výše externalit na tunu vypuštěného polutantu dle relevantních 

zdrojů z EU

Přístupy k výpočtu externalit: VOLY - value of a life year; VSL - value of

statistical life

Přiměřenost nákladů na snížení emisí dle BATC

Zdroj

NOx SO2

VOLY VSL VOLY VSL

Kč/t Kč/t Kč/t Kč/t

EEA 160 500 441 575 312 075 912 275

ECM REF 182 500 500 000 200 000 575 000

CAFE 160 600 440 000 176 000 506 000
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Náklady za zamezení 1 tuny emisí TZL u domácností

Zdroj dat: IREAS, eAcademia, září 2014

Opatření Subjekt
Výchozí typ 

vytápění

Snížení 

emisí 

Pořizovací 

cena

Náklady na 

zamezení 

kg/rok Kč Kč/t polutantu

Nový kotel 1 byt hnědé uhlí 14,1 22 000 52 098

Nový kotel na biomasu 1 byt hnědé uhlí 17,8 37 500 70 083

Nový kotel na biomasu 2 dům hnědé uhlí 27,2 77 000 94 192

Nový kotel 2 dům hnědé uhlí 21,5 65 000 100 752

Nový kotel na biomasu 3 byt dřevo 8,2 37 500 153 337

Nový kotel na biomasu 4 dům dřevo 12,5 77 000 206 084

SZTE 1 průměr hnědé uhlí 20,7 215 686 347 082

SZTE 2 průměr dřevo 17,3 215 686 414 664

Nový kotel na biomasu 5 byt černé uhlí 2,6 37 500 472 769

Komplexní zateplení 1 dům hnědé uhlí 15,1 284 170 628 169

Nový kotel na biomasu 6 dům černé uhlí 4 77 000 635 401

Komplexní zateplení 2 dům dřevo 8,3 284 170 1 137 138

SZTE 3 průměr černé uhlí 5,5 215 686 1 301 927

Komplexní zateplení 3 dům černé uhlí 4,5 284 170 2 109 105
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Porovnání možného příspěvku IED vs. BATC

• Snížení emisí způsobené požadavky BATC je násobně 

menší než snížení vyvolané požadavky IED. 

• Snížení dle IED ekonomicky efektivní, dle BATC nikoliv.

Zdroj dat: TS ČR 2018, model na základě dat v PNP ČR

Polutant

Snížení emisí
Náklad na tunu 

[Kč/t]

dle IED dle BATC

Podíl 

snížení 

BATC/

IED

IED BATC

SO2 t/rok 40 003 11 369 28% 49 996 61 571

NOX t/rok 21 033 3 999 19% 95 089 300 075

PM2,5 t/rok 477 256 54% 628 931 2 929 688
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Emise PM2,5 ze sektorů v roce 2015, 2020 a 2030

Sektor

2015 

skutečnost

[kt/rok]

Strop 2020 

dle NPSE

[kt/rok]

Strop 2030 

dle NECD

[kt/rok]

Lokální vytápění domácností 12,6 10 8?

Doprava 3,2 --- ?

Veřejná energetika a výroba 

tepla
1,8 --- 1?

Ostatní 5,5 --- 5,5?

CELKEM 23,1 19 14,8

Zdroj dat – ČHMÚ, CENIA, MŽP (NPSE), NECD
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Srovnání emisních požadavků na zařízení dle velikosti

Zařízení Požadavky

Emisní limit pro prach

Pozn.
10 % O2 6 % O2

Automatické 

kotle

Emisní třída 3
(prodej ukončen 

1.1.2018)

150 205 Požadavky 

Ekodesignu, 

kontrola  v 

laboratorních 

podmínkách

Emisní třída 4 60 82

Emisní třída 5 40 55

LCP nad 

1000 MWt

IED 15 20 Kontinuální 

měření v běžném 

provozuBATC 5 7

Zdroj dat – Ekodesign, IED, BATC
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• BATC nastaveny v některých parametrech problematicky

• Aplikace BATC neznamená v ČR oproti IED zásadní snížení 

potenciálu tvorby částic (ani primárních ani sekundárních)

• BATC celkově budou mít marginální dopad na snížení 

celkových emisí (potažmo na kvalitu ovzduší) v ČR i v případě 

jejich plné aplikace bez možnosti využít ustanovení dle čl. 14 

(5) IED k tzv. výjimkám z BAT 

Závěrečné zhodnocení
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• Emise polutantů z malých lokálních zdrojů zůstávají bez 

dostatečné regulace 

• ČHMÚ za rok 2015: domácnosti přes 54% PM2,5, přes 97% 

BaP, doprava cca 13% PM2,5 , zemědělství cca 8% PM2,5 vs. 

energetika a výroba tepla cca 7% PM2,5

• Pokud chceme bojovat efektivně proti emisím musíme nyní 

zaměřit odpovídající opatření i na další sektory – doprava, 

spotřeba paliv v domácnostech

• viz. např. zavedení zdanění uhlíku mimo EU ETS - mj. 

narovnání konkurenčního prostředí na trhu s teplem

• podpora urychlení obměny zdrojů tepla v sektoru lokálního 

vytápění domácností – odklon od uhlí v domácnostech jinak 

problém zamoření ovzduší jemnými prachovými částicemi jen 

konzervujeme na další desetiletí

Závěrečné zhodnocení
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Děkuji za pozornost
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• BACK-UP
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Teoretický přínos Závěrů o BAT (BATC)

Polutant
Kategorie zdrojů 

[MWt]

Požadavek 

BATC

[mg/Nm3]

Požadavek 

IED

[mg/Nm3]

Teoretický 

potenciál 

snížení emisí

NOX

<100 270 300 90 %

100-300 180 200 90 %

≥ 300 fluidní spalovaní 

nebo práškové HU
175 200 87,5 %

≥ 300 ČU práškové 150 200 75 %

SO2

<100 360 400 90 %

100-300 200 250 80 %

≥ 300 Práškové uhlí 130 200 65 %

≥ 300 Fluidní spalovaní 180 200 90 %

Prach*

<100 18 30 60 %

100-300 14 25 56 %

300-1000 12 20 60 %

>1000 7 20 35 %

* Potenciál redukován na 80% v celém příkonovém rozsahu na základě šetření v rámci TS 

ČR a skutečně dosahovaných koncentrací díky emisním stropům


