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Právní kli#ky uheln$ch elektráren, ode#ítání a% 40 % emisí a vágní pravidla.
Pro# na&e ú"ady po"ád ml#í? 

&pinav" vzduch se v"razn' podepisuje na na$em zdraví – jen v (R zp)sobí 
zne!i$t'né ovzdu$í zhruba 10 0001 p!ed"asn#ch úmrtí ka#d" rok. 
A# 87,3 % obyvatel $R2 p%itom nadále #ije v oblastech s p%ekro!en"m 
imisním limitem pro ochranu lidského zdraví.

NA $ERNÉ LISTIN%:

$esko je "tvrt#m nejv&t'ím
zne"i'(ovatelem rtutí v)Evrop&
Pro poru$ování evropsk"ch p%edpis) na ochranu ovzdu$í dokonce vede Evropská 
komise proti (eské republice tzv. !ízení o infringementu kv)li zne!i$t'ní oxidy 
dusíku a*prachov"mi !ásticemi PM10.3

• Jedním z hlavních zdroj) zne!i$t'ní ovzdu$í v (R je sektor energetiky,4 zejména 
uhelné elektrárny, které jsou zdrojem emisí oxid) dusíku (NOX), oxidu si%i!itého 
(SO2), prachu a také rtuti (Hg).

• (R je dokonce 4. nejv't$ím zne!i$+ovatelem rtutí v Evrop',5 v první desítce 
nejv't$ích zne!i$+ovatel) rtutí v (R figurují p%evá#n' uhelné elektrárny.6

1 / Viz nap%.: European Environment Agency (2020). Health Impacts of Air Pollution. Dostupné online: h,ps://www.eea.europa.
eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution.

2 / Jedná se o údaje za rok 2018, po zapo!tení p%ízemního ozonu. Viz: (HMÚ (2019). Zne!i$t'ní ovzdu$í na území (eské republiky 
v roce 2018: VII. Oblasti s p%ekro!ením Imisních limit), s. 196. Dostupné online: h,p://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/
grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.pdf.

3 / Viz nap%.: Evropská komise (2018). Air quality: Commission takes action to protect citizens from air pollution. 
Dostupné online: h,ps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3450.

4 / Viz Ministerstvo #ivotního prost%edí (2019). Aktualizace národního programu sni#ování emisí, s. 11. Dostupné online: 
h,ps://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-20200217.pdf.

5 / European Environment Agency (2018). Mercury in Europe’s environment. Dostupné online: h,ps://www.eea.europa.eu/publi-
cations/mercury-in-europe-s-environment.

6 / Dle údaj) z*Integrovaného registru zne!i$+ování (IRZ), viz také: Hnutí DUHA (2019). Mno#ství rtuti z uheln"ch elektráren se 
zv"$ilo. Dostupné online: h,ps://www.hnutiduha.cz/aktualne/mnozstvi-rtuti-z-uhelnych-elektraren-se-zvysilo-ekologicke-organi-
zace-zadaji-ministra.

https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.pdf
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/18groc/gr18cz/VII.nadLV_CHMU2018.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3450
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategicke_dokumenty/$FILE/OOO-Aktualizace_NPSE_2019-final-2
https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/mnozstvi-rtuti-z-uhelnych-elektraren-se-zvysilo-ekologicke-organiz
https://www.hnutiduha.cz/aktualne/mnozstvi-rtuti-z-uhelnych-elektraren-se-zvysilo-ekologicke-organiz
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ZAJÍMALO NÁS:

Pro" ú!ady zavírají o"i a)ve!ejnost tápe?

V't$ímu sni#ování emisí v sektoru pr)myslu a energetiky brání mimo jiné vágní 
pravidla pro vykazování emisí, ned)slednost správních orgán) a nedostatek 
dostupn"ch informací o emisích. 

Vzhledem ke slo#itosti právní úpravy situace zárove- z)stává ve%ejností nepov$imnuta. 
Frank Bold proto upozor-uje na t!i skryté právní kli"ky, které provozovatelé uheln"ch 
elektráren v (R za tichého souhlasu Ministerstva #ivotního prost%edí vyu#ívají:

1. Ve!ejnost nemá p!ístup k podrobn#m údaj*m 
o emisích prachu, SO2 a NOX

2. Provozovatelé mohou ode"íst a+ 40 % nam&!en#ch 
emisí jako „chybu m&!ení“

3. Provozovatelé mohou vykazovat ni+'í emise rtuti 
kv*li mén& p!esné metod& m&!ení

Podívali jsme se na to, jak tyto

právní kli"ky v praxi fungují,

a tohle jsme zjistili: 
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Ve!ejnosti chybí p!ístup k údaj*m
o)emisích a prachu

Emise prachu, oxid) dusíku a oxid) síry z uheln"ch elektráren jsou m'%eny kontinu-
áln', tedy jako nep%etr#it" tok.7 Kontrola dodr+ování emisních limit* má potom 
probíhat na úrovni p*lhodinov#ch, denních, m&sí"ních a ro"ních pr*m&r* emisí.8  

Tuto kontrolu provádí provozovatel sám a poté pouze v rámci ro!ní zprávy odevzdá 
krajskému ú%adu data o ro!ních pr)m'rech emisí jednotliv"ch polutant). Podrobn'j$í 
(p)lhodinové, denní, m'sí!ní) emisní pr)m'ry má tak k dispozici pouze provozovatel – 
krajsk" ú%ad a (eská inspekce #ivotního prost%edí do nich mohou nahlédnout, nicmé-
n' nemají tuto povinnost. 

Kde systém selhává

Krajské ú%ady obvykle odmítají podrobn&j'í data o emisích od provozovatel* 
vy+ádat a vydat je ve!ejnosti. Spokojují se tak s ro!ním shrnutím, ve kterém je 
uveden jen ro!ní emisní pr)m'r a informace, #e podrobn'j$í emisní limity byly spln'ny.

Ve%ejnosti je dostupn" pouze celkov# ro"ní pr*m&r emisí a pln'ní limit) na podrob-
n'j$í úrovni nemá mo#nost ov'%it. Spln'ní ro!ního limitu, které jako jediné m)#e 
ve%ejnost zkontrolovat, nijak negarantuje, #e emise nebyly v n'kter"ch m'sících, 
dnech !i p)lhodinách p%ekra!ovány. 

7 / Kontinuální m'%ení je m'%ení za pou#ití automatického m'%icího systému, kter" je v daném závod' trvale nainstalován, 
naproti tomu jednorázové (pravidelné) m'%ení je stanovení m'%ené veli!iny (konkrétního mno#ství, které je p%edm'tem m'%ení) 
v*ur!en"ch !asov"ch intervalech. Definice dle Provád'cího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442, kter"m se stanoví záv'ry 
o nejlep$ích dostupn"ch technikách (BAT).

8 / Vyhlá$ka !. 415/2012 Sb. o p%ípustné úrovni zne!i$+ování a jejím zji$+ování a o provedení n'kter"ch dal$ích ustanovení 
zákona o ochran' ovzdu$í, § 9.

Frank Bold toto pova+uje za systémov# nedostatek a poru'ení práva
na informace o)+ivotním prost!edí.

P!íklad: Frank Bold v roce 2018 #ádal krajsk" ú%ad Ústeckého kraje, kter" je p%íslu$n" kontrolovat pln'-
ní emisních limit), o p)lhodinové, denní a m'sí!ní pr)m'ry emisí NOX, SO2 a prachu v elektrárnách 
Po!erady a Tu$imice. Krajsk" ú%ad v$ak informace odmítl poskytnout s tím, #e jsou v dr#ení provozo-
vatel) a ú%ad nemá povinnost je od nich vy#ádat. Z tohoto d)vodu Frank Bold v zá%í 2019 podal #alobu 
proti rozhodnutí o*zamítnutí na$í #ádosti o podrobné údaje o emisích a !ekáme na projednání v'ci 
Krajsk"m soudem v Ústí nad Labem.

# 1
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Chyba m&!ení: Provozovatelé 
si mohou ode"íst a+ 40 % 
nam&!en#ch emisí 

 

Emise prachu, oxid) dusíku a oxid) síry z uheln"ch elektráren jsou m'%eny tzv. kon-
tinuální metodou. Od srpna 2021 budou kontinuáln' m'%eny také emise rtuti. Ka#dá 
metoda m'%ení je zatí#ena ur!itou nejistotou a chybou m&!ení. 

Sm'rnice o pr)myslov"ch emisích9 upravuje postup tzv. validace emisí, kter" má 
tuto chybu kontinuálního m'%ení odstranit, a to ode!tením o!ekávané odchylky. 
Validace nam'%en"ch emisí tedy probíhá tak, #e od objemu nam'%en"ch emisí provo-
zovatel ode!te nap%. 20 nebo 30 % emisního limitu. Teprve poté se vyhodnocuje, zda 
provozovatel dodr#el povolen" rozsah zne!i$+ování – emisní limit. 

Dle názoru Frank Bold je !eská transpozice postupu validace emisí podle sm'rnice 
nesprávná a umo#-uje tak provozovatel)m zne!i$+ovat ovzdu$í nad stanoven" 
emisní limit.

9 / Sm'rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o pr)myslov"ch emisích 
(integrované prevenci a omezování zne!i$t'ní), P%íloha V, !ást 3, body 9 a 10.

# 2
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Kde systém selhává

(eská vyhlá$ka stanoví, #e rozsah chyby m&!ení nesmí p%ekro!it ur!ité procentní 
podíly emisního limitu. Ty p%edstavují nap%. 20 % u oxidu si%i!itého nebo oxidu dusíku, 
30 % u prachu a dokonce a# 40 % u rtuti.

Vyhlá$ka v$ak zárove- stanovuje, #e (nehled' na reáln" rozsah odchylky) lze od 
nam'%en"ch hodnot ode"íst cel# maximální rozsah odchylky, tedy ji# nap%. zmí-
n'n"ch 20*% u oxidu si%i!itého a oxid) dusíku, 30 % u prachu nebo dokonce 40 % 
u*rtuti.

Teprve po ode!tení tohoto podílu z emisního limitu dochází k vyhodnocení dodr#ová-
ní limit). Reálná nejistota m'%ení se p%itom pohybuje v mnohem ni#$ích hodnotách.10 
Nap%íklad n'mecká, nizozemská nebo italská právní úprava umo#-uje ode!ítat pouze 
reálnou chybu m'%ení, !eská právní úprava je tak ke zne!i$+ovatel)m mnohem bene-
volentn'j$í.

P,ÍKLAD: Elektrárna Po!erady (kotel B2) má 
stanoven emisní limit pro NOX ve v"$i 200*mg/m3. 
Nam'%ená hodnota emisí v roce 2019 byla 
238,12 mg/m3, tedy více, ne# je emisní limit. 
Provozovatel v$ak mohl jako „chybu m'%ení“ 
ode!íst 20 % emisního limitu, tedy 40*mg/m3. 
V"sledná hodnota, kterou provozovatel ohlásil 
krajskému ú%adu, tedy byla 198,12 mg/m3. Emisní 
limit 200 mg/m3 byl tedy ze strany provozovatele 
spln'n. Na v'ci nic nem'ní, #e reálná chyba 
kontinuálního m'%ení NOX je pravd'podobn' 

mnohem ni#$í ne# 20 %.11

 
Ústupek provozovatel*m na úkor zdraví

Frank Bold pova#uje u# samotné ode!ítání nejistoty m'%ení za ústupek provozova-
tel*m na úkor principu p%edb'#né opatrnosti. Bylo naopak logické nejistotu p%i!ítat 
a*mít tak k dispozici ur!itou rezervu pro ochranu zdraví obyvatelstva. 

Rozpor se sm'rnicí v$ak Frank Bold shledává ve skute!nosti, #e vyhlá$ka umo#-uje 
ode"íst maximální mo+nou odchylku m&!ení bez ohledu na reáln# rozsah, 
v jakém se odchylka m&!ení pohybuje.

10 / Z*anal"zy protokol) z*kalibrace vybran"ch velk"ch spalovacích za%ízení, kterou provedl Frank Bold, vypl"vá, #e reálná nejisto-
ta m'%ení se li$í u jednotliv"ch za%ízení a polutant), zpravidla je v$ak 2x a# 10x ni#$í ne# maximální povolená nejistota m'%ení.

11 / Údaje vycházejí ze Zprávy o pln'ní integrovaného povolení elektrárny Po!erady za rok 2019. Dostupné online v*portálu 
integrované prevence: h,ps://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/pages.xsp. 
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Recept na ni+'í emise rtuti?
Sta"í pou+ít mén& p!esnou
metodu m&!ení

Provozovatelé mají v sou!asnosti povinnost u#ívat v p%ípad' emisí rtuti pouze 
jednorázového m&!ení, které u uheln"ch elektráren probíhá zpravidla dvakrát 
za rok. P!esn&j'í kontinuální m&!ení bude pro provozovatele uheln"ch 
elektráren povinné a+ od srpna 2021. 

N'kte%í provozovatelé v$ak ji# v sou!asnosti pro své vlastní pot%eby m'%í emise rtuti 
ob'ma metodami – jednorázov' i kontinuáln'. Provozovatelé mají povinnost ka#d" 
rok ohlásit mno#ství vypou$t'n"ch emisí rtuti i dal$ích polutant) do Integrované-
ho registru zne!i$+ování (IRZ),12 p%i!em# mají dle !l. 5 odst. 4 evropského na%ízení 
166/2006 ES13 povinnost ohlásit nejlep$í dostupné informace o*emisích. 
 

12 / Viz Integrovan" registr zne!i$+ování. Dostupné online: h,ps://www.irz.cz/.

13 / Na%ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) !. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kter"m se z%izuje evropsk" registr únik) 
a*p%enos) zne!i$+ujících látek a kter"m se m'ní sm'rnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

# 3

https://www.irz.cz/
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Kde systém selhává

Z anal"zy Frank Bold vypl"vá, #e a!koli provozovatelé mají p%esn'j$í informace 
o*emisích rtuti z*kontinuálního m'%ení, ohla'ují orgán*m státu pouze ni+'í 
hodnoty nam'%ené jednorázov'.

Kontinuální m'%ení má vy$$í vypovídací hodnotu, proto#e probíhá neustále, vzta-
hují se na n'j p%ísné po#adavky na kalibraci a pravideln' se vyhodnocuje jeho kvali-
ta.  Jednorázové m'%ení oproti tomu funguje tak, #e se emisní koncentrace zji$t'né 
v*krátkém !asovém úseku vynásobí objemem odpadního plynu za rok – tudí# nebere 
v úvahu fluktuaci emisí a je mén' p%esné. 

V %ízeních o v"jimkách z emisních limit) rtuti, které n'které elektrárny po#adují, se 
ukázalo, #e n'kte%í provozovatelé mají ji# n'kolik let podrobné informace o emisích 
rtuti, ale vykazují ú%ad)m jen údaje zji$t'né p%i jednorázovém m'%ení.

Tyto hodnoty jsou v't$inou vzhledem k v"$e zmín'né nep%esnosti oproti hodnotám 
z*kontinuálního m'%ení zna"n& ni+'í – n&kdy i n&kolikanásobn&.

P,ÍKLAD: Provozovatel elektrárny Chvaletice v roce 2017 ohlásil do IRZ emise rtuti 
ve*v"$i 73,2 kg, a!koli m'l prokazateln' k dispozici údaje z kontinuálního m'%ení, 
z*nich# vypl"vá, #e reálné emise rtuti byly 266,74 kg. Protokoly z kontinuálního 
m'%ení rtuti v*roce 2017 provozovatel pozd'ji p%edlo#il ú%ad)m v %ízení o v"jimce 
z*nov"ch emisních limit) pro rtu+.
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Spole"n& za právo d#chat
"ist&j'í vzduch! 

Na$e anal"za dokazuje, #e orgány státu ani ve!ejnost nemají informace:

• o tom, jaké mno#ství rtuti je vypou$t'no do #ivotního prost%edí
• ani jak" je potenciál ke sni#ování emisí. 

Prvním krokem k ochran' #ivotního prost%edí je p%itom v#dy %ádné informování 
o*jeho stavu. Inventarizace emisí rtuti do zá%í 2022 pat%í také mezi povinnosti (R  
jako#to signatá%e Minamatské úmluvy o rtuti. V úvodu bylo uvedeno, #e (R je 
dokonce 4.)nejv&t'ím zne"i'(ovatelem rtutí v Evrop&14 – toto umíst'ní vypl"vá 
z oficiálních statistik zalo#en"ch na hlá$ení provozovatel) a je tedy pravd'podobn' 
podhodnocené.

Frank Bold se domnívá, #e provozovatelé zám'rn"m vykazováním mén' p%es-
n"ch údaj) poru$ují povinnost vykazovat nejlep$í dostupné informace o emisích 
dle*!l.*5*odst. 4 evropského na%ízení 166/2006 ES.15

Frank Bold proto v této souvislosti podává podn&t $eské inspekci +ivotního pro-
st!edí k zahájení !ízení o p!estupku proti provozovatel)m, u kter"ch je v'domé 
podvykazování emisí rtuti prokázáno – nap%. (EZ, a.s., Elektrárna Po!erady, a.s., 
Sev.En EC, a.s.

Zdroj zne"i't&ní a rok Ohlá'ené emise do Integrova-
ného registru zne"i'(ování na 
základ& jednorázového m&!ení 
(kg/rok)

Skute"né emise zji't&né 
kontinuálním m&!ením 
(kg/rok)

Chvaletice 2017 73,2 266,74

Chvaletice 2018 154 316

Po"erady 2017 188 611

Po"erady 2019 383 517

Pruné!ov II 2019 184 323

Ledvice K6 2019 223 259

14 / European Environment Agency (2018). Mercury in Europe’s environment. Dostupné online: h,ps://www.eea.europa.eu/
publications/mercury-in-europe-s-environment.

15 / Na%ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) !. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kter"m se z%izuje evropsk" registr únik) 
a*p%enos) zne!i$+ujících látek a kter"m se m'ní sm'rnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment
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Ú!ady odvrací zrak. Dovolíme jim to? 

T%i v"$e uvedené problémy ve svém souhrnu znemo+-ují ú"innou ochranu 
ovzdu'í. Provozovatelé mohou ke krajskému ú%adu vykazovat zkreslené údaje 
o emisích, a+ u# z d)vodu ode!tu chyby m'%ení nebo mén' p%esné metody. 

Orgány státu v!etn' Ministerstva #ivotního prost%edí ode!et nadm'rné chyby 
m'%ení tolerují a)neplánují jeho zm&nu.16 O podvykazování emisí rtuti se orgány 
státu dozvídají pouze mimochodem v*r)zn"ch správních %ízeních. Vzhledem 
k nedostatku podrobn"ch informací o emisích z jednotliv"ch zdroj) nemá ani 
ve%ejnost #ádnou mo#nost, jak postup provozovatel) kontrolovat a upozor-ovat 
na mo#ná pochybení.

Je proto t%eba, aby: 

1. Ministerstvo #ivotního prost%edí a krajské ú%ady zm&nily svou praxi v)poskyto-
vání podrobn#ch údaj* o*emisích z uheln"ch elektráren. Frank Bold se v sou!as-
nosti domáhá ochrany práva na podrobné informace o emisích p%ed soudem. 

2. Ministerstvo #ivotního prost%edí zm&nilo vyhlá'ku ". 415/2012 Sb., která upra-
vuje ode!et odchylky m'%ení tak, aby bylo mo#né ode!ítat nanejv"$e reálnou 
odchylku. Frank Bold na tento problém dlouhodob' upozor-uje ministerstvo 
i*odbornou ve%ejnost. 

3. Ministerstvo #ivotního prost%edí a (eská inspekce #ivotního prost%edí dbaly na to, 
aby provozovatelé vykazovali do Integrovaného registru zne!i$+ování nejlep'í 
dostupné údaje o emisích rtuti. Frank Bold proto nyní podává podn't k pro$et%ení 
mo#ného p%estupku n'kter"ch uheln"ch elektráren.

16 / Viz nap%. vyjád%ení M.P: h,ps://www.mzp.cz/cz/news_190430-reakce-na-tvrzeni-aktivistu-Greenpeace-Hnuti%20Duha-
-Frank-Bold-mereni-rtuti.

https://www.mzp.cz/cz/news_190430-reakce-na-tvrzeni-aktivistu-Greenpeace-Hnuti%20Duha-Frank-Bold-mer
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Frank Bold je mezinárodní t$m právník'. Od roku 1995 pomáháme
ob#an'm, obcím i firmám. Od No&ovic po Brusel, v Brn( i v Haagu.
)e&íme aktuální spole#enské v$zvy.  

* Frank Bold Society, z.s., Brno, zá"í 2020

Aktuální informace o "innosti: www.frankbold.org

Sledujte nás na Facebooku: facebook.com/frankboldlive

Podpo!te nás: frankbold.org/podporte-nas

                    m!ní sv!t. Právem.
Budoucnost pot"ebuje svobodnou
spole#nost a odpov!dné firmy.


