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1
NA¤ÍZENÍ

Moravskoslezského kraje ã. 1/2004
ze dne 20. kvûtna 2004,

kter˘m se vydává Krajsk˘ program sniÏování emisí Moravskoslezského kraje

Rada kraje se dne 20. 5. 2004 usnesla vydat na zákla-
dû ustanovení § 6 odst. 6 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon
o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
a v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zá-
kona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, toto nafiízení:

âl. 1
Základní ustanovení

Úãelem tohoto nafiízení je vydat Krajsk˘ program
sniÏování emisí Moravskoslezského kraje.

âl. 2

Krajsk˘ program sniÏování emisí Moravskoslezské-
ho kraje ve struktufie dle pfiílohy ã. 2 zákona o ochranû
ovzdu‰í je obsaÏen v pfiíloze k tomuto nafiízení a tvofií
jeho nedílnou souãást.

âl. 3
Vyhodnocení realizace

Krajsk˘ úfiad pfiedloÏí vÏdy do 31. prosince kalendáfi-
ního roku radû kraje situaãní zprávu o kvalitû ovzdu‰í na
území kraje za pfiede‰l˘ kalendáfiní rok a o postupu rea-
lizace úkolÛ stanoven˘ch tímto nafiízením.

âl. 4
LhÛty aktualizace

Aktualizace Krajského programu sniÏování emisí
Moravskoslezského kraje bude provedena do konce ro-
ku 2008.

âl. 5
Úãinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po
vyhlá‰ení ve Vûstníku právních pfiedpisÛ Moravskoslez-
ského kraje.

Ing. EvÏen To‰enovsk ,̆ v. r.
hejtman kraje

Ing. Zdislav Wantula, v. r.
námûstek hejtmana kraje
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Pfiíloha
k nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 1/2004

Krajsk˘ program sniÏování emisí Moravskoslezského kraje

Poznámka: Krajsk˘ program sniÏování emisí Moravskoslezského kraje bude v dal‰ím textu naz˘ván „Program“.

1 Cíle Programu

1.1 Základní cíle a souvislosti Programu

Primárním cílem Programu je dosáhnout k roku 2010 doporuãen˘ch hodnot emisních stropÛ1) pro oxid sifiiãit˘
(SO2), oxidy dusíku (NOX), tûkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) stanoven˘ch pro Moravskoslezsk˘ kraj.

SO2 NOX VOC NH3

Nafiízení vlády 351/2002 Sb. 29,7 kt/rok 33,9 kt/rok 22,7 kt/rok 6,0 kt/rok

Doporuãené emisní stropy pro NOx, SO2, VOC a NH3 pro Moravskoslezsk˘ kraj.

Základním cílem Programu je dále omezování emisí tûch zneãi‰Èujících látek (ãi jejich prekurzorÛ), u kter˘ch by-
lo zji‰tûno pfiekraãování imisních limitÛ,2) a stabilizace emisí tûch zneãi‰Èujících látek, u kter˘ch k pfiekraãování imis-
ních limitÛ nedochází.

1.2 Vedlej‰í cíle a souvislosti Programu jsou:

– pfiispût k omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“, zejména oxidu uhliãitého a metanu,
– pfiispût k ‰etrnému nakládání s energiemi a pfiírodními zdroji,
– pfiispût k omezování vzniku odpadÛ.

Základní vertikální souvislostí Programu je vazba na Národní program sniÏování emisí âeské republiky a na Ná-
rodní program sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû vel-
k˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.3) Kromû toho jsou v˘znamné vazby zejména na následující koncepãní
materiály, pfiipravené na národní úrovni:

– Státní politika Ïivotního prostfiedí âR
– Státní energetická politika a Státní energetická koncepce
– Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ 
– Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu
– Státní dopravní politika a materiály navazující
– Spoleãn˘ regionální operaãní program
– Operaãní program Infrastruktura
– Celková strategie Fondu soudrÏnosti

1) Vyhlá‰en˘ch v nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb., kter˘m se stanoví závazné emisní stropy pro nûkteré látky zneãi‰Èující ovzdu‰í a zpÛsob pfiípravy a pro-
vádûní emisních inventur a emisních projekcí, ve znûní nafiízení vlády ã. 417/2003 Sb.

2) Vyhlá‰en˘ch nafiízením vlády ã. 350/2002 Sb., kter˘m se stanoví imisní limity a podmínky a zpÛsob sledování, posuzování, hodnocení a fiízení kvality
ovzdu‰í, ve znûní nafiízení vlády ã. 60/2004 Sb.

3) Vyhlá‰en˘ch nafiízením vlády ã. 112/2004 Sb., o Národním programu sniÏování emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek, oxidu sifiiãitého a oxidu dusíku ze
stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.
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Na horizontální úrovni je v˘znamná vazba na Územní energetickou koncepci Moravskoslezského kraje, Kon-
cepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, Plán odpadového hospodáfiství Moravskoslezského
kraje a v ‰ir‰ích souvislostech na Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje.

1.3 Prioritou ochrany ovzdu‰í Moravskoslezského kraje v oblasti omezování emisí zneãi‰Èu-
jících látek jsou, s pfiihlédnutím k doporuãen˘m hodnotám krajsk˘ch emisních stropÛ,1)

následující zneãi‰Èující látky (skupiny látek):

– Oxidy dusíku
– Tûkavé organické látky
– Oxid sifiiãit˘

1.4 Prioritou ochrany ovzdu‰í Moravskoslezského kraje v oblasti zlep‰ování kvality ovzdu‰í
jsou, s pfiihlédnutím k imisním limitÛm a k oblastem se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í ,2) ná-
sledující zneãi‰Èující látky (skupiny látek):

– Suspendované ãástice (pfiedev‰ím velikostní frakce PM10)
– Polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádfiené jako benzo(a)pyren
– Benzen
– Arzen
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2 V˘chozí situace – obraz emisní situace

2.1 SWOT anal˘za

Silné stránky Slabé stránky Rizika PfiíleÏitosti

Emisní problematika

Rozhodující podíl emisí Kraj emituje nejvût‰í V rámci integrovaného V rámci integrovaného 
hlavních zneãi‰Èujících látek mnoÏství CO, druhé nejvût‰í povolování se nepodafií sníÏit povolování se podafií sníÏit 

je emitován zvlá‰tû mnoÏství SO2, NOX emise zneãi‰Èujících látek. emise zneãi‰Èujících látek.
velk˘mi zdroji (IPPC). a tuh˘ch látek a tfietí 

nejvût‰í mnoÏství VOC. 

Podíl dopravy na emisích Emise NOX pfiekraãují Emisní strop pro NOX SníÏení emisí NOX

hlavních zneãi‰Èujících látek hodnotu krajského nebude dodrÏen. úsporami energie 
je pod republikov˘m emisního stropu. a opatfieními u zvlá‰tû 

prÛmûrem. velk˘ch zdrojÛ.

Imisní problematika

Nedochází k pfiekraãování Plo‰né pfiekraãování V pfiípadû V horizontu roku 2005 
imisních limitÛ pro ochranu imisních limitÛ pro suspendovan˘ch ãástic a zejména 2010 lze oãekávat 

zdraví pro oxid sifiiãit ,̆ ochranu zdraví pro frakce PM10 hrozí stabilizaci aÏ dal‰í 
oxid dusiãit ,̆ oxid uhelnat ,̆ suspendované ãástice nedodrÏení imisních limitÛ mírné sniÏování podlimitní 

olovo, rtuÈ a amoniak. frakce PM10 a benzo(a)pyren k roku 2005 a v pfiípadû imisní zátûÏe oxidem sifiiãit˘m,
a cílov˘ch imisních limitÛ ozónu riziko nedodrÏení oxidem uhelnat˘m, 

pro ozón. cílov˘ch imisních limitÛ oxidem dusiãit˘m, olovem, 
k roku 2010. rtutí a amoniakem. 

Nedochází k pfiekraãování Lokální pfiekraãování V oblastech, vyhlá‰en˘ch V horizontu roku 2005 
imisního limitu pro imisních limitÛ pro arzen, za oblasti se zhor‰enou a zejména 2010 lze oãekávat 

ochranu vegetace pro nikl, benzen a kadmium. kvalitou ovzdu‰í Ïije více pokles aÏ eliminaci v˘mûry 
oxid sifiiãit ,̆ pfiekraãování neÏ 75 % obyvatel kraje. oblastí s pfiekroãen˘mi 

imisního limitu pro imisními limity pro oxidy dusíku,
ochranu vegetace pro arzen, nikl, benzen a kadmium

oxidy dusíku je nevelké. a do urãité míry také pro 
suspendované ãástice PM10 , 

benzo(a)pyren a ozón.
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2.2 „Makroemisní“ anal˘za

Hlavní zneãi‰Èující látky

Emise hlavních zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í se na území Moravskoslezského kraje v období 2000 aÏ 2002 vy-
víjely takto (v kt/rok):

2000 2001 2002

Tuhé zneãi‰Èující látky (TZL) 7,6 7,4 8,3

Oxid sifiiãit˘ (SO2) 28,8 30,1 29,5

Oxidy dusíku (NOX) 37,4 37,1 36,5

Oxid uhelnat˘ (CO) 162,2 160,1 157,8

Amoniak (NH3) (3,7) 6,4 3,8 (4,8)

Tûkavé organické látky (VOC) (19,8) 22,8 18,2

Zdrojem dat je âHMÚ, údaje v závorkách byly zji‰tûny nezávisl˘mi ‰etfieními (VÚZT, Ekotoxa Opava, SVÚOM).

Podíl jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek na
území Moravskoslezského kraje je v období 2000 aÏ 2002 následující:

Látka Rok REZZO 1 REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4

2000 60,2 % 9,1 % 21,4 % 9,2 %

TZL 2001 59,2 % 8,1 % 23,2 % 9,5 %

2002 56,6 % 7,7 % 26,2 % 9,5 %

2000 87,1 % 3,3 % 7,8 % 1,8 %

SO2 2001 87,5 % 2,8 % 8,0 % 1,7 %

2002 90,6 % 2,2 % 5,1 % 2,1 %

2000 62,5 % 1,2 % 2,6 % 33,7 %

NOX 2001 62,2 % 1,2 % 2,7 % 33,9 %

2002 60,0 % 1,1 % 2,5 % 36,4 %

2000 78,5 % 1,1 % 6,3 % 14,1 %

CO 2001 78,0 % 1,0 % 6,7 % 14,3 %

2002 77,9 % 0,7 % 3,9 % 17,5 %

2000 19,0 % 38,0 % 43,0 % 0,0 %

NH3 2001 – – – –

2002 22,4 % 20,5 % 57,1 % 0,0 % 

2000 47,0 % 13,7 % 16,8 % 22,5 %

VOC 2001 – – – –

2002 – – – –
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Porovnáním podílÛ jednotliv˘ch kategorií zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích Moravskoslezského
kraje s celorepublikov˘mi prÛmûry lze dojít k následujícím závûrÛm:

– podíl zvlá‰È velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1) na celkov˘ch emisích kraje v˘raznû
pfievy‰uje republikov˘ prÛmûr (viz Národní program sniÏování emisí âeské republiky) v pfiípadû tuh˘ch lá-
tek, oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhelnatého a amoniaku;

– podíl stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 2) na celkov˘ch emisích kraje je u v‰ech  uveden˘ch
zneãi‰Èujících látek nízk˘ a zhruba na úrovni republikového prÛmûru;

– podíl mal˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 3) na celkov˘ch emisích kraje je v pfiípadû amoniaku na
úrovni republikového prÛmûru, u v‰ech ostatních uveden˘ch zneãi‰Èujících látek je v˘raznû niÏ‰í;

– podíl mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 4) na celkov˘ch emisích kraje je u v‰ech relevantních
zneãi‰Èujících látek v˘raznû niÏ‰í neÏ republikov˘ prÛmûr.

Porovnání emisí hlavních zneãi‰Èujících látek mezi jednotliv˘mi kraji je uvedeno v následující tabulce (emise 2002
v kt/rok):

Kraj Tuhé látky SO2 NOX CO VOC NH3

Praha 1,23 2,55 18,66 32,94 12,00 0,12

Stfiedoãesk˘ 8,74 28,15 39,42 62,46 30,00 6,95

Libereck˘ 2,32 4,95 8,50 18,62 8,30 0,88

Ústeck˘ 5,83 81,08 74,32 37,09 24,30 11,30

Karlovarsk˘ 1,99 17,45 12,32 12,50 6,00 1,49

PlzeÀsk˘ 4,35 12,29 16,06 29,26 14,80 7,08

Jihoãesk˘ 5,73 12,02 18,55 34,76 13,80 9,37

Pardubick˘ 3,77 18,72 22,39 24,60 11,40 4,30

Královéhradeck˘ 3,59 7,81 12,15 27,22 10,50 4,83

Olomouck˘ 3,26 6,57 15,74 27,05 11,00 3,53

Moravskoslezsk˘ 8,29 29,52 36,54 157,82 18,20 3,80

Jihomoravsk˘ 3,24 4,27 21,68 37,44 17,90 8,98

Vysoãina 4,05 4,69 12,71 25,25 12,40 6,37

Zlínsk˘ 2,37 7,35 11,22 19,05 9,40 3,20

âR 58,76 237,42 320,26 546,06 200,00 72,20

Regionální distribuce emisí základních zneãi‰Èujících látek; zdroj âHMÚ.

Z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, Ïe zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území Moravskoslezského kraje emitují v porov-
nání s ostatními kraji:

– nejvût‰í mnoÏství oxidu uhelnatého,
– druhé nejvût‰í mnoÏství tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku,
– tfietí nejvût‰í mnoÏství tûkav˘ch organick˘ch látek.

Z celkového vyhodnocení makroemisní situace v Moravskoslezském kraji vypl˘vá, Ïe rozhodující podíl emisí
hlavních zneãi‰Èujících látek je emitován kategorií zvlá‰È velk˘ch a velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (REZZO 1),
která se zde pohybuje vysoce nad republikov˘m prÛmûrem. Podíl emisí z ostatních kategorií zdrojÛ je naopak vesmûs
pod republikov˘m prÛmûrem.
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Z posouzení emisní situace na úrovni jednotliv˘ch okresÛ Moravskoslezského kraje vypl˘vá, Ïe rozhodující
mnoÏství emisí základních zneãi‰Èujících látek je emitováno v okresech:

– Ostrava-mûsto
– Fr˘dek Místek
– Karviná

Persistentní organické polutanty

Celkové emise persistentních organick˘ch polutantÛ (POPs) v roce 2000 a jejich zdrojová struktura jsou uvede-
ny v následující tabulce:

Látka Emise (kg/rok) Podíl REZZO 1 Podíl REZZO 2 Podíl REZZO 3 Podíl REZZO 4

PAH 114 000 29 % 1 % 69 % 1 %

PCB 21,1 42 % 3 % 48 % 7 %

PCDD/F 0,126 85 % 2 % 10 % 3 %

Z uveden˘ch informací vypl˘vá, Ïe:

– dominantním pÛvodcem emisí polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH) jsou malé zdroje, v˘znam-
n˘m pÛvodcem jsou velké zdroje,

– dominantním pÛvodcem emisí polychlorovan˘ch dibenzodioxinÛ a dibenzofuranÛ (PCDD/F) jsou velké
zdroje, nezanedbateln˘ podíl mají zdroje malé,

– rozhodujícími pÛvodci emisí polychlorovan˘ch bifenylÛ (PCB) jsou velké a malé zdroje,
– pfiíspûvek stfiedních zdrojÛ k emisím POPs je zanedbateln ,̆ pfiíspûvek mobilních zdrojÛ je nezanedbateln˘

pouze v pfiípadû PCB,
– podíl velk˘ch zdrojÛ na celkov˘ch emisích POPs je v˘raznû vy‰‰í neÏ republikov˘ prÛmûr.

Z posouzení emisní situace na úrovni jednotliv˘ch okresÛ Moravskoslezského kraje vypl˘vá, Ïe rozhodující
mnoÏství emisí POPs je emitováno v okresech:

– Ostrava-mûsto
– Fr˘dek Místek
– Karviná

TûÏké kovy

Údaje o emisích tûÏk˘ch kovÛ (TK) se meziroãnû velmi v˘raznû li‰í, jelikoÏ nebyla tato povinnost mûfiení emisí
TK pro zvlá‰tû velké zdroje legislativnû vymezena. Situace se zmûní po roce 2005, kdy v‰echny jmenovitû urãené
zdroje dle § 17 vyhlá‰ky ã. 356/2002 Sb. budou mûfieny mimo jiné na emise TK. Z dostupn˘ch informací roku 2000 vy-
pl˘vá, Ïe rozhodující mnoÏství emisí kadmia, arzenu, niklu a rtuti je emitováno zdroji na území okresu Fr˘dek-Mís-
tek. Nejv˘znamnûj‰ím zdrojem emisí tûÏk˘ch kovÛ v kraji jsou T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. Pfiedpokládá se v˘-
znamn˘ podíl TK také u zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í provozovan˘ch spol. VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s., ISPAT
NOVÁ HUË, a. s., a dal‰ích v˘znamn˘ch zdrojÛ. V roce 2000 byly v kategorii zdrojÛ REZZO 1 na území Moravskos-
lezského kraje evidovány následující emise tûÏk˘ch kovÛ:

– Cd 0,135 t
– Hg 0,028 t
– As 0,030 t
– Ni 0,292 t
– Pb 2,862 t
– a v kategorii zdrojÛ REZZO 2 pouze emise 0,006 t niklu
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2.3 „Mikroemisní“ anal˘za

Tuhé zneãi‰Èující látky

Témûfi 50 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují tfii zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í:

– VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.
– T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. – v˘roba surového Ïeleza
– ISPAT NOVÁ HUË, a. s. – závod 10 Kunãice (koksovna)

Více neÏ 80 % emisí tuh˘ch látek z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem dvanáct zdro-
jÛ a více neÏ 90 % celkem devatenáct zdrojÛ.

Oxid sifiiãit˘

40 aÏ 50 % emisí oxidu sifiiãitého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují dva zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

– ISPAT NOVÁ HUË, a. s. – závod 4 Kunãice (energetika)
– Dalkia âeská republika, a. s. – Elektrárna Tfiebovice

Více neÏ 80 % emisí oxidu sifiiãitého z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem deset zdro-
jÛ a více neÏ 90 % celkem ‰estnáct zdrojÛ.

Oxidy dusíku

50 aÏ 60 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují ãtyfii zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

– Dalkia âeská republika, a. s., – Elektrárna Tfiebovice
– âEZ, a. s. – Elektrárna Dûtmarovice
– ISPAT NOVÁ HUË, a. s. – závod 4 Kunãice (energetika)
– VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.

Více neÏ 80 % emisí oxidÛ dusíku z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem deset zdrojÛ
a více neÏ 90 % celkem sedmnáct zdrojÛ.

Oxid uhelnat˘

Témûfi 90 % emisí oxidu uhelnatého z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují ãtyfii zdroje zneãi‰Èo-
vání ovzdu‰í:

– VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.
– T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. – v˘roba surového Ïeleza
– ISPAT NOVÁ HUË, a. s. – závod 13 Kunãice (ocelárna)
– T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. – Oceláfiská v˘roba

Více neÏ 97 % emisí oxidu uhelnatého z celkov˘ch emisích kraje v kategorii REZZO 1 emituje celkem deset
zdrojÛ.
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Amoniak

Témûfi 50 % emisí amoniaku z celkov˘ch emisí kraje v kategorii REZZO 1 emitují ãtyfii zdroje zneãi‰Èování
ovzdu‰í:

– GT 92, s. r. o. – v˘krmna prasat
– P·VP, s. r. o. – plemenná farma
– Mavet, a. s. – provoz ÎV SluÏovice
– Mavet, a. s. – provoz ÎV Bfiezová 

V kategorii REZZO 1 je v Moravskoslezském kraji zahrnuto celkem dvacet sedm velk˘ch zdrojÛ emisí amoniaku.

2.4 Zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í (ZVZZO)

V Moravskoslezském kraji bylo ke dni 22. 12. 2003 evidováno 143 zafiízení, podléhajících regulaãnímu reÏimu po-
dle zákona ã.76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované prevenci), ve znûní zákona ã. 521/2002 Sb. Nejménû 113 tûchto za-
fiízení spadá zároveÀ do kategorie zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í podle zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Podíl zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í na celkov˘ch emisích hlavních zneãi‰Èujících látek na území
Moravskoslezského kraje je uveden v následující tabulce (data za rok 2000 v t/rok):

Tuhé látky SO2 NOX CO NH3

Celkové emise 
ze stacionárních zdrojÛ 6 739 28 190 24 731 138 865 3 719

Celkové emise 7 587 28 883 37 422 162 235 3 719

Emise ze zdrojÛ ZVZZO 4 168 24 461 22 601 118 409 626

Podíl zdrojÛ ZVZZO 
na emisích 61,8 % 86,8 % 91,4 % 85,3 % 16,8 %
ze stacionárních zdrojÛ

Podíl zdrojÛ ZVZZO 
na celkov˘ch emisích 54,9 % 84,7 % 60,4 % 73,0 % 16,8 %

Bilance emise z ZVZZO na území Moravskoslezského kraje z údajÛ âHMÚ.

Z tabulky vypl˘vá, Ïe pro emise tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku a oxidu uhelnatého jsou zvlá‰tû vel-
ké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í naprosto rozhodující a poskytují proto redukãní potenciál, vyuÏiteln˘ v rámci integro-
vaného povolování podle zákona o integrované prevenci. Urãit ,̆ i kdyÏ v˘raznû men‰í, potenciál sníÏení emisí po-
skytují zvlá‰tû velké zdroje i v pfiípadû emisí amoniaku.
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Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje (ELCP)

Na území Moravskoslezského kraje bylo k 31. 12. 2002 provozováno 19 stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích
zdrojÛ (velk˘ch spalovacích zdrojÛ, jejichÏ tepeln˘ pfiíkon je alespoÀ 50 MW). Podíl tûchto zdrojÛ na celkov˘ch emi-
sích tuh˘ch látek, oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku na celkov˘ch emisích na území Moravskoslezského kraje je uveden
v následující tabulce (údaje 2000 v kt/rok):

Látka ELCP REZZO 1–4 Podíl ELCP REZZO 1 Podíl ELCP

Tuhé látky 10,733 17,60 19,6 % 14,38 16,7 %

SO2 19,350 28,88 67,2 % 26,32 73,5 %

NOX 15,593 37,42 41,6 % 23,05 67,6 %

Distribuce emisí TZL, SO2 a NOx dle kategorií zdrojÛ na území Moravskoslezského kraje.

Stávající zvlá‰tû velké spalovací zdroje jsou zafiazeny do Národního programu sníÏení emisí tuh˘ch látek, oxidu
sifiiãitého a oxidÛ dusíku ze stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ. Základním poÏadavkem programu je do-
drÏování v souãasné dobû platn˘ch emisních limitÛ za podmínky zachování prÛmûrné sirnatosti paliva a prÛmûrného
mnoÏství emisí  na úrovni prÛmûru let 2000 aÏ 2002. Jedinou v˘jimkou v Moravskoslezském kraji je âEZ a. s., Elekt-
rárna Dûtmarovice, které byl navíc stanoven individuální emisní strop pro oxid sifiiãit˘ ve v˘‰i 2000 tun roãnû s úãin-
ností od 1. 1. 2008.

2.5 Emise z dopravy

V˘sledky nezávislého v˘poãtu emisí z dopravy jsou uvedeny v následujících tabulkách za rok 2000:

Celkov˘ pfiehled

Zneãi‰Èující látka Emise z dopravy celkem (t/rok) Emise ze silniãní dopravy (%)

Tuhé látky 1 074 81,3 %

Uhlovodíky 6 956 91,0 %

Oxid sifiiãit˘ 209 33,5 %

Oxidy dusíku 17 542 83,5 %

VOC 5 704 91,0 %

Amoniak 0,12 83,3 %

Bilance emisí z dopravy a podíl silniãní dopravy na emisích z REZZO 4 v Moravskoslezském kraji.

Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy mezi druhy vozidel (t/rok)

Zneãi‰Èující látka Osobní automobily Lehké nákladní TûÏké nákladní Autobusy
automobily automobily

Tuhé látky 11,5 % 13,7 % 53,6 % 21,2 %

PM10 11,7 % 13,9 % 53,3 % 21,1 %

SO2 51,5 % 13,6 % 23,1 % 11,8 %

NOX 41,5 % 7,3 % 41,5 % 9,7 %

Uhlovodíky 77,5 % 3,2 % 14,4 % 4,9 %

Benzen 91,1 % 1,1 % 5,7 % 2,1 %

Emise v rozdûlení podle druhÛ vozidel.
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Rozdûlení emisí ze silniãní dopravy podle komunikací (%)

Tuhé látky SO2 NOX Uhlovodíky Benzen

Dálnice 
a silnice I. tfiídy 68 % 66 % 69 % 64 % 63 %

Silnice II. tfiídy 20 % 21 % 20 % 23 % 23 %

Ostatní 
komunikace 12 % 13 % 11 % 14 % 14 %

Rozdûlení emisí z dopravy podle tfiíd komunikací

Z v˘sledkÛ v˘poãtÛ vypl˘vá, Ïe:

– podíl silniãní dopravy na emisích hlavních zneãi‰Èujících látek z dopravy je dominantní ve v‰ech pfiípadech
s v˘jimkou oxidu sifiiãitého,

– emise z osobních vozidel mají dominantní podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy v pfiípadû uhlovo-
díkÛ a benzenu, mírnû nadpoloviãní podíl v pfiípadû oxidu sifiiãitého a více neÏ 40% podíl v pfiípadû oxidÛ
dusíku,

– emise z tûÏk˘ch nákladních vozidel mají rozhodující podíl v pfiípadû emisí tuh˘ch látek a více neÏ 40% po-
díl v pfiípadû oxidÛ dusíku,

– silnice I. tfiídy mají zhruba dvoutfietinov˘ podíl na celkov˘ch emisích ze silniãní dopravy u v‰ech sledova-
n˘ch zneãi‰Èujících látek.

2.6 Prioritou Moravskoslezského kraje z hlediska podílu na zneãi‰tûní ovzdu‰í jsou, s pfii-
hlédnutím k podílu na celkov˘ch emisích kraje, následující provozovatelé zdrojÛ zneãi‰-
Èování ovzdu‰í:

– âEZ, a. s.
– Dalkia âeská republika, a. s.
– ISPAT NOVÁ HUË, a. s.
– OKD, OKK, a. s.
– T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s.
– VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.

a dále jednotlivé lokální a plo‰né zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í:

– malé zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í v lokalitách s pfievahou místních topeni‰È na pevná paliva,
– plo‰né zdroje pra‰nosti na území areálÛ provozovatelÛ zdrojÛ uveden˘ch v˘‰e,
– obsluÏné komunikace mûst Ostrava, Havífiov, Karviná, Fr˘dek-Místek, Opava, Tfiinec, Orlová, âesk˘ Tû‰ín,
– Nov˘ Jiãín, Kopfiivnice, Bohumín, Fren‰tát pod Radho‰tûm, Studénka.
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3 Vztah k Národnímu programu sniÏování emisí âeské republiky

Program se zcela shoduje s Národním programem sniÏování emisí âR (návrh Ministerstva Ïivotního prostfiedí,
duben 2004) v oblasti cílÛ, které jsou buì identické (dodrÏování imisních limitÛ, podpora úspor energie, omezování
emisí skleníkov˘ch plynÛ), nebo z Národního programu sniÏování emisí âR odvozené (doporuãené hodnoty kraj-
sk˘ch emisních stropÛ).

Program je z hlediska nástrojÛ a opatfiení vÛãi Národnímu programu sniÏování emisí âR komplementární. Za-
tímco Národní program sniÏování emisí âR zakládá a nebo modifikuje nástroje a opatfiení, které jsou v kompetenci
ústfiedních orgánÛ státní správy (zejména legislativní kroky), krajsk˘ Program je zamûfien na nástroje a opatfiení, kte-
ré jsou v kompetenci kraje, krajského úfiadu nebo v kompetenci obcí.

4 Vztah k Územní energetické koncepci

Program se ãásteãnû pfiekr˘vá s Územní energetickou koncepcí jak v oblasti cílÛ (podpora úspor energií, podpo-
ra uÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie), tak v oblasti nástrojÛ (energetické audity, podpora zmûny vy-
tápûní atp.).

5 Vztah k dal‰ím koncepãním dokumentÛm

Program je v souladu s následujícími dokumenty:
– Státní politika Ïivotního prostfiedí âR (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit)
– Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl podpory úspor energií)
– Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘ cíl

podpory úspor energií)
– Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“)
– Státní dopravní politika a materiály navazující (spoleãn˘ cíl omezování emisí zneãi‰Èujících látek z dopravy

do ovzdu‰í)
– Spoleãn˘ regionální operaãní program (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Operaãní program Infrastruktura (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Celková strategie Fondu soudrÏnosti (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje (spoleãn˘ cíl v oblasti sniÏování produkce

emisí)

6 Vztah k Státnímu programu podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ

Program se ãásteãnû pfiekr˘vá se Státním programem podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ jak v oblas-
ti cílÛ (podpora úspor energií, podpora uÏívání obnoviteln˘ch a druhotn˘ch zdrojÛ energie), tak v oblasti nástrojÛ
(energetické audity, podpora zmûny vytápûní atp.).
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7 Vztah ke Krajskému programu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Moravskoslezského kraje je formulován jako „nadstavba“ Krajské-
ho programu sniÏování emisí Moravskoslezského kraje. Zatímco Krajsk˘ program sniÏování emisí pokr˘vá v‰echny
zneãi‰Èující látky, pro které byly vyhlá‰eny krajské emisní stropy anebo imisní limity, a t˘ká se celého území kraje,
Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í je zamûfien pouze na ty zneãi‰Èující látky, u kter˘ch bylo zji‰tûno pfie-
kraãování imisních limitÛ a t˘ká se pfiednostnû tûch ãástí území kraje, na kter˘ch k pfiekroãení do‰lo a kde byly vy-
hlá‰eny oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í. V podmínkách Moravskoslezského kraje je tedy Krajsk˘ program ke
zlep‰ení kvality ovzdu‰í zamûfien na následující zneãi‰Èující látky:

– suspendované ãástice velikostní frakce PM10,
– benzen,
– polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) vyjádfiené jako benzo(a)pyren,
– nikl,
– arzen,
– kadmium
– ozón,
– oxidy dusíku.

Krajsk˘ program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Moravskoslezského kraje pracuje se souborem nástrojÛ a opatfiení,
definovan˘m v rámci Krajského programu sniÏování emisí Moravskoslezského kraje s tím, Ïe z nich vybírá prioritní
nástroje a opatfiení, vhodné pro aplikaci u zájmov˘ch zneãi‰Èujících látek v zájmov˘ch územích (oblastech se zhor‰e-
nou kvalitou ovzdu‰í).2)

7.1 Obecné zásady strategie Programu

Krajsk˘ program sniÏování emisí Moravskoslezského kraje je formulován tak, aby znamenal pfii splnûní stanove-
n˘ch cílÛ co nejmen‰í ekonomick˘ i administrativní dopad na v‰echny dotãené subjekty (vefiejná správa, obyvatel-
stvo, soukrom˘ sektor). Velk˘ dÛraz je proto kladen na:

– normativní a organizaãní opatfiení,
– nepfiímou podporu aktivit k omezování emisí (moÏnost zahrnout pfiíslu‰ná kriteria jednak do nenárokov˘ch

rozhodovacích procesÛ vefiejné správy, jednak do podmínek obchodních soutûÏí, vyhla‰ovan˘ch správními
úfiady ãi jimi pfiímo ovlivÀovan˘mi organizacemi),

– ekonomické nástroje pfiímé finanãní podpory, které jsou navrhovány dynamicky (tj. kaÏdá disponibilní ãást-
ka mÛÏe pomoci ke sníÏení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í),

– normativní nástroje s vysok˘m stupnûm flexibility (integrovaná povolení u zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ, plány
sníÏení emisí u zdroje, plány zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje),

– dobrovolné aktivity v‰eho druhu (zejména dobrovolné dohody),
– vyjednávání mezi správními orgány a provozovateli zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ãi jejich organizacemi s cí-

lem nalézt ekonomicky schÛdné postupy omezování emisí,
– v˘chovu a osvûtu s cílem pfiesvûdãit co nejvût‰í ãást vefiejnosti o nutnosti realizace opatfiení k omezení emi-

sí a pfiivést ji k vzorcÛm chování pfiízniv˘m z hlediska omezování emisí,
– pfiednostní vyuÏívání stávajících odluãovacích zafiízení u stávajících zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í.

Prioritou Programu jsou velké a zejména zvlá‰tû velké zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, protoÏe jejich podíl na cel-
kov˘ch krajsk˘ch emisích vût‰iny zneãi‰Èujících látek je rozhodující.
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8 V˘voj a monitorování kvality ovzdu‰í a emisí

8.1 V˘voj emisní situace

V˘voj emisní situace na území Moravskoslezského kraje v období 1990 aÏ 2002 se neli‰í od v˘voje v ostatních
krajích i v âeské republice jako celku. Ve období 1990 aÏ 1999 do‰lo k v˘raznému poklesu emisí v‰ech zneãi‰Èujících
látek, zpoãátku vlivem doãasného poklesu v˘roby a restrukturalizace prÛmyslu, pozdûji vlivem nábûhu úãinnosti no-
vé legislativy k ochranû ovzdu‰í. V období 2000 aÏ 2002 lze emisní situaci na území Moravskoslezského kraje oznaãit
v zásadû za stabilizovanou. Tato stabilizace v‰ak není dostateãná k tomu, aby byly dodrÏovány v‰echny stanovené
imisní limity a aby bylo bezpeãnû dosaÏeno dodrÏování doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisích stropÛ.1)

V následující tabulce je uveden v˘voj emisí hlavních zneãi‰Èujících látek ze stacionárních zdrojÛ na území Mo-
ravskoslezského kraje v období 1994 aÏ 2002. Uveden˘ ãasov˘ interval byl zvolen tak, aby byl „odfiltrován“ efekt
zmûn pfied rokem 1994 (ukonãení provozu nûkter˘ch podnikÛ, doãasn˘ pokles v˘konnosti národního hospodáfiství),
které sice pfiispûly k omezení emisí, nebyly v‰ak vyvolány opatfieními k ochranû ovzdu‰í.

t/rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

TZL 258 273 234 476 226 252 220 784 111 484 118 063 117 376 116 710 117 500

SO2 292 495 261 317 272 800 259 385 139 174 131 406 128 830 129 566 128 920

NOx 245 654 238 261 235 085 226 432 123 063 123 289 122 776 124 481 123 230

CO 284 833 275 348 250 191 239 075 191 574 148 231 138 986 137 150 130 160

V˘voj emisí TZL, SO2, NOx a CO v Moravskoslezském kraji 1994 – 2002.

8.2 V˘voj imisní situace

V˘voj imisní situace nad územím Moravskoslezského kraje v období 1990 aÏ 2002 se pfiíli‰ neli‰í od v˘voje
v ostatních krajích i v celé âeské republice. V dÛsledku v˘razného poklesu emisí logicky do‰lo také k poklesu imisní
zátûÏe. V období 2000 aÏ 2002 v‰ak lze pfiesto konstatovat, Ïe v Moravskoslezském kraji pfietrvává plo‰n˘ problém
s pfiekraãováním imisních limitÛ pro ochranu lidského zdraví pro suspendované ãástice velikostní frakce PM10 a po-
lycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), vyjádfiené jako benzo(a)pyren a lokální problém s pfiekraãováním imisních
limitÛ pro ochranu lidského zdraví pro benzen, nikl, kadmium a arzen. Stejnû jako v celé âeské republice jsou plo‰nû
pfiekraãovány cílové imisní limity pro ozón.

8.3 Monitorování kvality ovzdu‰í a zji‰Èování emisí

Na území Moravskoslezského kraje v roce 2002 bylo provozováno celkem 43 mûfiicích stanic, z nichÏ 27 stanic
provozuje âesk˘ hydrometeorologick˘ ústav (âHMÚ), 10 stanic hygienická sluÏba, 3 stanice organizace MZe, 2 sta-
nice energetické a prÛmyslové podniky a jedna stanice je komunální monitoring. Poãet i rozmístûní stanic lze pova-
Ïovat za vyhovující, spektrum mûfien˘ch látek by v‰ak mûlo b˘t pfiizpÛsobeno aktuální imisní situaci v kraji. Je nutné
zdÛraznit, Ïe probûhla v reÏii âHMÚ a Ministerstva Ïivotního prostfiedí optimalizace mûfiicí sítû automatizovan˘ch
mûfiicích stanic, pfiiãemÏ poãet mûfiicích stanic âHMÚ se sníÏil.

Zji‰Èování emisí provádí autorizované osoby v souladu se zákonem o ochranû ovzdu‰í. Protokoly z mûfiení zasíla-
jí provozovatelé zdrojÛ zneãi‰Èujících ovzdu‰í krajsk˘m úfiadÛm (REZZO 1), obecním úfiadÛm s roz‰ífienou pÛsobností
(REZZO 2), âeské inspekci Ïivotního prostfiedí (âIÎP) (REZZO 1) a obecním úfiadÛm (ãást zdrojÛ REZZO 3).
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9 PoÏadavky Úmluvy a Protokolu

PoÏadavky Úmluvy Evropské hospodáfiské komise OSN o dálkovém zneãi‰Èování ovzdu‰í, pfiekraãujícím hrani-
ce státÛ a jejích protokolÛ (první a druh˘ protokol o sífie, protokol o dusíku, protokol o tûkav˘ch organick˘ch látkách,
protokol o persistentních organick˘ch polutantech, protokol o tûÏk˘ch kovech a protokol o omezování acidifikace,
eutrofizace a tvorby pfiízemního ozónu), byly z velké ãásti pfiejaty do ãeské právní úpravy ochrany ovzdu‰í a jsou
v pfiíslu‰n˘ch termínech naplÀovány. Specifick˘m problémem Moravskoslezského kraje jsou pomûrnû vysoké mûrné
emise jak tûÏk˘ch kovÛ, tak i persistentních organick˘ch polutantÛ. Základním nástrojem pro omezování emisí tûch-
to zneãi‰Èujících látek je integrované povolování podle zákona o integrované prevenci.

10 Hodnocení dosaÏitelnosti emisních stropÛ stanoven˘ch kraji k roku 2010

Aktuální hodnoty krajsk˘ch emisí látek, pro které jsou vyhlá‰eny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních stro-
pÛ – oxidu sifiiãitého (SO2), oxidÛ dusíku (NOX), tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) a amoniaku (NH3) – jsou v ná-
sledující tabulce srovnány s navrhovan˘mi doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stropÛ (údaje v kt):

SO2 NOX VOC NH3

Emise 2000 28,8 37,4 (19,8) (3,7)

Emise 2001 30,1 37,1 22,8 6,4

Emise 2002 29,5 36,5 18,2 3,8 (4,8)

Emisní strop1) 29,7 33,9 22,7 6,0

Emisní bilance základních zneãi‰Èujících látek 2000 – 2002, zdroj âHMÚ, údaje v závorce nezávislá ‰etfiení (VÚZT, Ekotoxa Opava, SVÚOM).

Z porovnání aktuálních emisních dat za roky 2000 aÏ 2002 s doporuãen˘mi hodnotami krajsk˘ch emisních stro-
pÛ lze, s pfiihlédnutím k anal˘zám proveden˘ch v rámci tohoto Programu, uãinit následující závûry:

– v pfiípadû oxidu sifiiãitého se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu; z anal˘zy trendÛ vy-
pl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je pomûrnû malé;

– v pfiípadû oxidÛ dusíku se aktuální emise pohybují o 8 aÏ 10 % nad úrovní emisního stropu; z vyhodnocení
trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu je pomûrnû vysoké;

– v pfiípadû tûkav˘ch organick˘ch látek (VOC) se aktuální emise pohybují okolo hodnoty emisního stropu,
pfiípadnû pod ní; z anal˘zy trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je pomûrnû
malé;

– v pfiípadû amoniaku se aktuální emise pohybují spí‰e v˘raznû pod hodnotou emisního stropu; z anal˘zy
trendÛ vypl˘vá, Ïe riziko nedodrÏení emisního stropu k roku 2010 je velmi malé.

11 Rozbor stavu a hodnocení plnûní emisních limitÛ a ostatních limitních 
hodnot a dal‰ích podmínek provozování zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í 
na území kraje

Naprostá vût‰ina regulovan˘ch, tedy zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, provozo-
van˘ch na území Moravskoslezského kraje, plní emisní limity a dal‰í poÏadavky, stanovené jim pfiedchozí právní
úpravou (zákon ã. 309/1991 Sb. a vyhlá‰ka ã. 117/ 1997 Sb.).

V rámci novû pfiijaté právní úpravy (zákon ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a navazující provádûcí pfiedpisy) do-
‰lo k vyhlá‰ení nûkter˘ch nov˘ch a zpfiísnûní nûkter˘ch stávajících emisních limitÛ a k stanovení nov˘ch technick˘ch
poÏadavkÛ na provoz zdrojÛ. Provozovatelé zdrojÛ, které nejsou schopny dodrÏet novû stanovené poÏadavky, byli po-
vinni pfiedloÏit plány sníÏení emisí u zdroje, v nichÏ popsali zpÛsob, jak˘m hodlají zajistit plnûní poÏadavkÛ. Termíny
dosaÏení jsou dle typu technologie zdroje rÛzné.
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12 PodpÛrné aktivity pro omezování emisí na území kraje

Nejv˘znamnûj‰ími podpÛrn˘mi aktivitami pro omezování emisí na území Moravskoslezského kraje bude reali-
zace programÛ, které jsou zamûfieny na fie‰ení jin˘ch problémÛ, ke sníÏení emisí v‰ak pfiesto pfiímo ãi nepfiímo pfii-
spûjí. Jedná se zejména o:

– Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje
– Dopravní koncepce Moravskoslezského kraje
– Plán odpadového hospodáfiství Moravskoslezského kraje
– Státní program podpory úspor energie a obnoviteln˘ch zdrojÛ
– Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 

K omezení emisí zneãi‰Èujících látek do ovzdu‰í Moravskoslezského kraje pfiispûje také realizace následujících
koncepãních dokumentÛ, pfiijat˘ch na národní úrovni:

– Státní politika Ïivotního prostfiedí âR (ochrana ovzdu‰í je jednou z hlavních priorit)
– Státní energetická koncepce (spoleãn˘ cíl podpory úspor energií)
– Národní program hospodárného nakládání s energií a vyuÏívání jejích obnoviteln˘ch zdrojÛ (spoleãn˘ cíl

podpory úspor energií)
– Národní program ke zmírnûní dopadÛ zmûny klimatu (spoleãn˘ cíl omezování emisí „skleníkov˘ch plynÛ“)
– Státní dopravní politika a materiály navazující (spoleãn˘ cíl omezování emisí zneãi‰Èujících látek z dopravy

do ovzdu‰í)
– Spoleãn˘ regionální operaãní program (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Operaãní program Infrastruktura (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)
– Celková strategie Fondu soudrÏnosti (ochrana ovzdu‰í je jednou z priorit)

13 Základní nástroje sniÏování emisí

Pfiehled nástrojÛ Programu

Do Programu sniÏování emisí Moravskoslezského kraje jsou zafiazeny následující normativní, ekonomické, orga-
nizaãní, institucionální, informaãní a dobrovolné nástroje:

13.1 Normativní nástroje

NOR1: Územní plánování a územní rozhodování
NOR2: Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR3: Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR4: Integrované povolení k v˘stavbû zvlá‰tû velkého zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR5: Povolení k uvedení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í do zku‰ebního i trvalé-

ho provozu
NOR6: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch v˘rob s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních

zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR7: Povolení k zámûrÛm na zavedení nov˘ch technologií s dopadem na ovzdu‰í u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch

a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR8: Povolení ke zmûnám staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR9: Integrované povolení k stávajícímu zvlá‰tû velkému zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR10: Povolení ke zmûnám pouÏívan˘ch paliv, surovin nebo druhÛ odpadÛ a ke zmûnám vyuÏívání technologic-

k˘ch zafiízení zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
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NOR11: Povinnost volit pfii v˘stavbû nov˘ch a rekonstrukci stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
nejlep‰í dostupné techniky

NOR12: Podmínûná (technická moÏnost a ekonomická pfiijatelnost) povinnost vyuÏívat u nov˘ch staveb nebo pfii
zmûnách stávajících staveb centrální zdroje tepla, pfiípadnû alternativní zdroje a ovûfiit moÏnost kombino-
vané v˘roby tepla a energie

NOR13: MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí (resp. opatfiení k omezování pouÏití surovin a v˘robkÛ, z nichÏ emise
vznikají) namísto dodrÏování emisních limitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR14: MoÏnost aplikace plánu zavedení zásad správné zemûdûlské praxe u zdroje namísto dodrÏování emisních li-
mitÛ u vybran˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

NOR15: Povolení ke spalování nebo spoluspalování odpadÛ
NOR16: Zákaz spalovaní urãit˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í
NOR17: MoÏnost omezit spalování rostlinn˘ch materiálÛ
NOR18: Stanovení látek, pro které budou u zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ uplatnûny obecné emisní limity
NOR19: Zpracování provozních fiádÛ
NOR20: Energetick˘ audit
NOR21: Územní energetická koncepce
NOR22: âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst
NOR23: Zavedení zón sníÏené rychlosti
NOR24: Zavedení environmentálních zón
NOR25: Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel

13.2 Ekonomické nástroje

EKO1: Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í
EKO2: Investice do energetické infrastruktury
EKO3: Investice do úspor energie
EKO4: Finanãní podpory provozovatelÛm stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
EKO5: Finanãní podpory domácnostem
EKO6: Placen˘ vjezd do urãit˘ch ãástí mûst
EKO7: Finanãní podpora hromadné dopravy
EKO8: Podpora v˘stavby hromadn˘ch garáÏí
EKO9: Finanãní podpora pfii obnovû vozového parku
EKO10: Podpora zavádûní a uÏívání vozidel s alternativním pohonem
EKO11: Podpora dodateãn˘ch technick˘ch opatfiení u vozidel

13.3 Organizaãní nástroje

ORG1: Technicko-organizaãní opatfiení u plo‰n˘ch zdrojÛ s cílem omezení sekundární pra‰nosti
ORG2: Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky
ORG3: Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících VOC
ORG4: Regulaãní fiád
ORG5: Sledování dodrÏování ‰títkování energetick˘ch spotfiebiãÛ
ORG6: Parkovací politika
ORG7: Infrastrukturní opatfiení
ORG8: Optimalizace fiízení dopravy
ORG9: Rozvoj kvality hromadné osobní dopravy
ORG10: SniÏování pfiepravní nároãnosti území
ORG11: Rehabilitace pû‰í a cyklistické dopravy, pû‰í zóny, zklidnûné ulice
ORG12: Vy‰‰í vyuÏití kapacity vozidel IAD, hromadná doprava o nízké kapacitû fiízená poptávkou
ORG13: Podpora práce doma (teleworking)
ORG14: Podpora v‰ech forem elektronické komunikace
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13.4 Institucionální nástroje

INST1: Optimalizace vefiejné správy ochrany ovzdu‰í
INST2: Odborná podpora v˘konu vefiejné správy ochrany ovzdu‰í

13.5 Informaãní nástroje

INF1: Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í
INF2: Poskytování informací, v˘chova a osvûta
INF3: Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí
INF4: Získávání a zpracovávání informací o v˘znamn˘ch zdrojích zneãi‰Èování
INF5: Podpora v˘voje modelov˘ch nástrojÛ
INF6: Rozvoj monitorovací sítû nad rámec dan˘ právními pfiedpisy

13.6 Dobrovolné nástroje

DOB1: Dobrovolné dohody s provozovateli zdrojÛ nebo jejich organizacemi
DOB2: Podpora uÏívání Ekologicky ‰etrn˘ch v˘robkÛ
DOB3: Podpora zavádûní dobrovoln˘ch aktivit
DOB4: Demonstraãní projekty

Prioritní nástroje Programu

Z hlediska regulaãních nástrojÛ/opatfiení, které má kraj k dispozici (vãetnû moÏnosti jich relativnû snadn˘m zpÛ-
sobem vyuÏít), jsou prioritou zvlá‰tû velké zdroje, u kter˘ch je na úrovni kraje moÏná individuální regulace, a dále ma-
lé zdroje, u kter˘ch je na úrovni kraje moÏná plo‰ná regulace a ve velmi omezeném rozsahu také regulace individu-
ální. V pfiípadû mobilních zdrojÛ existuje celá ‰kála regulaãních nástrojÛ, vût‰ina z nich v‰ak je buì velmi nákladná
(infrastrukturní opatfiení, rÛzné formy finanãních podpor hromadné dopravy), nebo obtíÏnû sociálnû akceptovatelná,
a tedy i obtíÏnû politicky prosaditelná (zpoplatnûní vjezdu, omezování dopravy).

V pfiípadû stávajících velk˘ch a stfiedních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou regulaãní nástroje, které má kraj k dis-
pozici, velmi omezené, protoÏe dodrÏují-li tyto zdroje zákonem a provádûcími pfiedpisy stanovené povinnosti, nelze
jiÏ dal‰í sníÏení emisí Ïádn˘m zpÛsobem zajistit.

Prioritní základní nástroje a opatfiení

V pfiedchozí podkapitole je zafiazeno 62 moÏn˘ch nástrojÛ/opatfiení, z toho vût‰ina jako nástroje základní (tedy
takové, které jsou zaloÏeny právními pfiedpisy, a proto b˘t aplikovány musí). I kdyÏ realizace kaÏdého z nich zpÛsobí
pokles emisí zneãi‰Èujících látek (vût‰ina nástrojÛ/opatfiení smûfiuje k omezení emisí více zneãi‰Èujících látek), a tím
také sníÏení imisní zátûÏe, míra jejich úãinnosti a naléhavosti je pochopitelnû rÛzná. Z toho dÛvodu je nutno stanovit
soubor základních nástrojÛ/opatfiení prioritních, tedy takov˘ch, které je nutno realizovat co nejdfiíve anebo v co nej-
vût‰ím rozsahu.

Stanovení priorit je provedeno zvlá‰È pro:

– základní nástroje/opatfiení nápravné (t˘kající se stávajících zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í),
– základní nástroje/opatfiení preventivní (t˘kající se zdrojÛ budoucích),
– zdroje stacionární a zdroje mobilní (vãetnû zdrojÛ liniov˘ch).
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Prioritní nástroje a opatfiení k regulaci stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Nápravné nástroje a opatfiení

Zásadním obecnû nápravn˘m nástrojem, kter˘ vede – byÈ nepfiímo – k omezení emisí zneãi‰Èujících látek ze
spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, je podpora úspor energie (EKO3 – Investice do úspor energie).

Prioritou v této kategorii je v podmínkách Moravskoslezského kraje zejména  NOR9 (Integrované povolení
k stávajícím zvlá‰tû velk˘m zdrojÛm zneãi‰Èování ovzdu‰í). Tento nástroj, kter˘ se bude t˘kat omezené skupiny nej-
vût‰ích stacionárních zdrojÛ, umoÏÀuje stanovovat ve znaãném rozsahu individuální podmínky provozu zdroje (vãet-
nû individuálních emisních limitÛ) ve vztahu k lokální imisní situaci. Jeho v˘znam bude zásadní pro omezení emisí tu-
h˘ch látek, oxidÛ dusíku, benzenu, amoniaku, tûkav˘ch organick˘ch látek, polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ
(PAH) a tûÏk˘ch kovÛ (zejména Ni, As).

Prioritou v oblasti mal˘ch spalovacích zdrojÛ zneãi‰Èování bude kombinace nástrojÛ EKO1 (Poplatky za zneãi‰-
Èování ovzdu‰í), EKO5 (Finanãní podpora domácnostem) a EKO4 (Finanãní podpora provozovatelÛm zdrojÛ), pod-
pofiená aplikací nástroje EKO2 (Investice do energetické infrastruktury). U dal‰ích mal˘ch zdrojÛ je nutno pfied-
nostnû aplikovat nástroje ORG2 (Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tuhé látky) a ORG3
(Technicko-organizaãní opatfiení u mal˘ch zdrojÛ emitujících tûkavé organické látky). Prioritou v oblasti plo‰n˘ch
zdrojÛ emisí prachu bude pochopitelnû nástroj ORG1 (Opatfiení k omezení sekundární pra‰nosti).

Preventivní nástroje a opatfiení

Prioritou bude následující sekvence nástrojÛ:
– NOR1 (Územní plánování a územní rozhodování),
– NOR2 (Povolení k umisÈování staveb zvlá‰tû velk˘ch, velk˘ch a stfiedních zdrojÛ),
– NOR3 (Povolení staveb velk˘ch a stfiedních zdrojÛ) nebo NOR4 (Integrované povolení k nov˘m zvlá‰tû velk˘m

zdrojÛm),
s tím, Ïe bude nutno co nejvíce omezit umisÈování zdrojÛ emisí tuh˘ch látek a oxidÛ dusíku do imisnû zatíÏen˘ch lo-
kalit a v˘znamn˘ch dopravních tahÛ a také do blízkosti zdrojÛ sekundární pra‰nosti. Do tûchto lokalit by nemûly b˘t
umisÈovány ani v˘znamné zdroje ãi cíle dopravy.

Velmi dÛleÏit˘m preventivním nástrojem je dále INF3 (Posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí – EIA), a to zejmé-
na v tûch pfiípadech, kdy se jedná o stavby, které nejsou zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í ve smyslu zákona o ochranû
ovzdu‰í (liniové stavby, objekty, které budou v˘znamn˘m zdrojem ãi cílem automobilové dopravy), a u kter˘ch se
proto nástroje NOR2 a NOR3 nemohou uplatnit.

13.7 Priority ochrany ovzdu‰í v oblasti omezování emisí a zlep‰ování kvality ovzdu‰í jsou
závazné pro orgány kraje, orgány obcí a âeskou inspekci Ïivotního prostfiedí (âIÎP)
zejména pfii:

– vydávání povolení podle § 17 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ
(zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

– vydávání integrovan˘ch povolení podle § 13 zákona ã. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování
zneãi‰tûní, o integrovaném registru zneãi‰Èování a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o integrované pre-
venci), ve znûní zákona ã. 521/2002 Sb.,

– vydávání stanovisek podle § 10 zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a o zmûnû nû-
kter˘ch souvisejících zákonÛ (zákon o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí), ve znûní zákona ã. 93/2004 Sb.,

– vydávání povolení a stanovisek podle odst. 1 písm. a) a k) § 50 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

– vydávání opatfiení k nápravû a zákazu provozu stacionárního zdroje podle § 38 zákona ã. 86/2002 Sb., o ochra-
nû ovzdu‰í a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ (zákon o ochranû ovzdu‰í), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
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13.8 Orgány kraje, orgány obcí a âIÎP budou pfiihlíÏet k prioritám ochrany ovzdu‰í v oblasti
omezování emisí a zlep‰ování kvality ovzdu‰í, uveden˘ch v tomto programu pfii vydávání
povolení, souhlasÛ, stanovisek podle ustanovení zákonÛ, které nejsou uvedeny 
v odstavci A.13.7, a dále pfii pfiípravû územních plánÛ.

13.9 Orgány kraje, orgány obcí, Státní fond Ïivotního prostfiedí (SFÎP) a âeská energetická
agentura (âEA) budou pfii rozhodování o pfiím˘ch finanãních podporách pfiihlíÏet 
k prioritám ochrany ovzdu‰í, uveden˘ch v tomto programu.

13.10 Orgány kraje, orgány obcí, SFÎP a âEA budou pfii rozhodování o podpofie projektÛ, navr-
hovan˘ch pro získání finanãních prostfiedkÛ z centrálních anebo zahraniãních podpÛr-
n˘ch fondÛ a programÛ, pfiihlíÏet k prioritám ochrany ovzdu‰í, 
uveden˘ch tomto programu.

V Programu jsou dále zafiazeny, jako pfiedmût pfiímé ãi spí‰e nepfiímé podpory, dal‰í konkrétní nástroje a opatfie-
ní k omezení emisí prioritních zneãi‰Èujících látek, pro které jsou stanoveny hodnoty krajsk˘ch emisních stropÛ – oxi-
du sifiiãitého, oxidÛ dusíku a tûkav˘ch organick˘ch látek, zejména:

– podpora rozsáhlej‰ího odsífiení v ISPAT NOVÁ HUË, a. s. – závod 4 Kunãice (energetika), a Dalkia âeská
republika, a. s. – Elektrárna Tfiebovice,

– podpora ‰ir‰í aplikace primárních opatfiení ke sníÏení emisí oxidÛ dusíku u zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch spalo-
vacích zdrojÛ,

– podpora projektÛ zamûfien˘ch na sníÏení pra‰nosti (primární i sekundární) u zvlá‰tû velk˘ch a velk˘ch
zdrojÛ (pfiedev‰ím sníÏení emisí prachu u zdroje VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s. – v˘roba surového Ïeleza,
a zdroje T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. – v˘roba surového Ïeleza),

– podpora zavádûní fluidního spalování v kotlích druhé generace u vybran˘ch provozovatelÛ (napfi. Dalkia
âeská republika, a. s. – Elektrárna Tfiebovice),

– podpora pfiechodu na kvalitnûj‰í Ïeleznou rudu (eliminace emisí z pfiedúpravy u VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.
– v˘roba surového Ïeleza, a T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s. – v˘roba surového Ïeleza),

– podpora instalace kontinuálních a semikontinuálních zafiízení na odluãování tûkav˘ch organick˘ch látek
(lakovny, slévárny apod.)

Prioritní nástroje a opatfiení k regulaci mobilních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í

Poznámka: Rozdíl mezi nápravn˘mi a preventivními nástroji/opatfieními není ve srovnání se stacionárními zdroji v pfií-
padû mobilních (a liniov˘ch) zdrojÛ snadno definovateln .̆

Nápravné nástroje a opatfiení

V této oblasti je nutno zamûfiit pozornost na nástroj NOR25 (Operativní kontrola emisních parametrÛ vozidel),
pfiípadnû také nástroje EKO9 (Finanãní podpora pfii obmûnû vozového parku) a EKO11 (Podpora dodateãn˘ch tech-
nick˘ch opatfiení u vozidel).



âástka 5/2004 Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje Strana 174

Preventivní nástroje a opatfiení

Zásadní dlouhodobou prioritou bude nástroj ORG7 (Infrastrukturní opatfiení – v˘stavba kapacitních komuni-
kaãních sítí, rozvoj sítû kolejové hromadné dopravy). Kromû toho je v‰ak vhodné vûnovat pozornost i dal‰ím nástro-
jÛm/opatfiením, které mohou pfiinést pomûrnû rychl˘ efekt. Jedná se zejména o:

ORG9 (Rozvoj kvality hromadné dopravy napfi. prostfiednictvím vymezení a postupného roz‰ifiování vyhraze-
n˘ch jízdních pruhÛ)

ORG8 (Optimalizace dopravní signalizace napfi. preferencí vozidel hromadné dopravy)
ORG6 (Parkovací politika)
NOR22 (âásteãné ãi úplné omezení vjezdu do nûkter˘ch ãástí mûst) 

Prioritní doporuãené nástroje/opatfiení

Z doporuãen˘ch nástrojÛ/opatfiení, zafiazen˘ch do Programu, jsou prioritou:

NOR13 (MoÏnost aplikace plánu sníÏení emisí u zdroje)
DOB1 (Dobrovolné dohody)
DOB3 (Podpora dobrovoln˘ch aktivit)

V rámci Programu bylo navrÏeno 62 nástrojÛ/opatfiení, pfiiãemÏ 24 základních a 4 doporuãené nástroje byly na-
vrÏeny jako prioritní. Tato skuteãnost v‰ak neznamená, Ïe by ostatní nástroje/opatfiení nemûly b˘t aplikovány vÛbec.
Tyto nástroje/opatfiení by mûly b˘t aplikovány pfiimûfien˘m zpÛsobem v souladu s ekonomick˘mi a administrativní-
mi moÏnostmi Moravskoslezského kraje.

Kromû priorit, uveden˘ch v˘‰e, je samozfiejmû nutno vûnovat trvale zv˘‰enou pozornost celé skupinû nástro-
jÛ/opatfiení informaãních, zejména pak:

INF1 (Získávání a zpracovávání informací v oblasti ochrany ovzdu‰í)
INF2 (Poskytování informací, v˘chova a osvûta)
INF3 (EIA – posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí)
a také prÛbûÏnû aplikovat institucionální nástroj INST1 (Optimalizace vefiejné správy).

Dílãí konkrétní opatfiení

Do Programu jsou dále zafiazena následující dílãí konkrétní opatfiení:

Opatfiení 1: Stanovení podmínek ochrany ovzdu‰í pro vefiejné zakázky zadávané/ovlivÀované krajem
Opatfiení 2: Zv˘‰ení úãinnosti odstraÀování prachov˘ch ãástic z povrchu komunikací a sníÏení sekundární pra‰nosti

z dopravy
Opatfiení 3: Pasportizace zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í (zvlá‰tû velké a velké zdroje)
Opatfiení 4: Technická opatfiení na v˘znamn˘ch technologick˘ch zdrojích zneãi‰Èování ovzdu‰í (v˘roba koksu, aglo-

merace Ïelezné rudy, v˘roba surového Ïeleza, v˘roba oceli)



Strana 175 Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje âástka 5/2004

14 Finanãní zaji‰tûní Programu

Program sniÏování emisí Moravskoslezského kraje pfiedpokládá vícezdrojové financování ochrany ovzdu‰í. Za
nejv˘znamnûj‰í zdroje finanãních prostfiedkÛ lze povaÏovat:

– vlastní zdroje provozovatelÛ zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
– rozpoãet kraje
– obecní rozpoãty
– podporu ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
– podporu ze strukturálních fondÛ a Fondu soudrÏnosti

Vzhledem k tomu, Ïe prioritní skupinou zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í, poskytující nejvût‰í potenciál omezení emi-
sí, jsou zvlá‰tû velké zdroje, je zfiejmé, Ïe v˘znamn˘ podíl prostfiedkÛ bude vynaloÏen provozovateli tûchto zdrojÛ –
soukrom˘m sektorem.

Vefiejné prostfiedky by mûly b˘t soustfiedûny do následujících prioritních oblastí:

– podpora zmûny zpÛsobu vytápûní ve vefiejn˘ch objektech
– podpora úspor energie ve vefiejn˘ch objektech
– podpora zmûny zpÛsobu vytápûní v domácnostech (vãetnû infrastruktury)
– podpora omezování sekundární pra‰nosti z komunikací a dal‰ích vefiejn˘ch ploch

V pfiípadû podpor z centrálních zdrojÛ (SFÎP a fondy EU) je nutno vzít v potaz, Ïe Moravskoslezsk˘ kraj je,
spolu s hlavním mûstem Prahou, územím s v˘raznû nejvíce zneãi‰tûn˘m ovzdu‰ím.

14.1 Prioritou ochrany ovzdu‰í Moravskoslezského kraje v oblasti finanãních podpor 
z tuzemsk˘ch a zahraniãních zdrojÛ jsou, s pfiihlédnutím k v˘‰e uveden˘m vûcn˘m 
prioritám, následující typy projektÛ:

– projekty v oblasti omezování pra‰nosti (primární i sekundární),
– projekty v oblasti úspor energie,
– projekty v oblasti zámûny vytápûní (zemní plyn, CZT, obnovitelné zdroje),
– projekty v oblasti dopravní infrastruktury (obchvaty mûst),
– projekty v oblasti podpory hromadné dopravy.

15 Mezikrajová spolupráce, vãetnû pfieshraniãní

Mezikrajová spolupráce by se mûla zamûfiit, kromû v˘mûny informací a spoleãného postupu v pfiípadû zdrojÛ
zneãi‰Èování ovzdu‰í, které mají dopad na nûkolik krajÛ, pfiedev‰ím na formulaci spoleãn˘ch projektÛ, zam˘‰len˘ch
k podpofie v rámci podpÛrn˘ch programÛ EU. V fiadû pfiípadÛ je totiÏ problémem nedostatek dostateãnû „velk˘ch“
projektÛ (napfi. limitní hodnotou pro udûlení podpory z Fondu soudrÏnosti je ãástka 10 milionÛ EUR).

V oblasti pfieshraniãní spolupráce je nutno zamûfiit se na jednání o omezení pfieshraniãních tokÛ zneãi‰Èujících lá-
tek z Polské republiky.
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16 Souhrn stanoven˘ch poÏadavkÛ a lhÛt k dosaÏení cílÛ Programu

Konkrétní úkoly pro orgány Moravskoslezského kraje (MSK) a dal‰ích institucí v kraji

Název úkolu Termín Odpovídá Spolupráce

Vyjednat rozsah sníÏení emisí tuh˘ch 
zneãi‰Èujících látek (TZL) a persistentních âIÎP, MÎP âR, 
organick˘ch látek u zdrojÛ Závod 10 – Koksovna

30. 10. 2007 MSK
provozovatel zdrojÛ

provozovatele ISPAT NOVÁ HUË, a. s.

Vyjednat rozsah sníÏení emisí oxidu sifiiãitého (SO2) 
a oxidu dusíkÛ (NOX) u zdrojÛ Závod 4 30. 10. 2007 MSK âIÎP, MÎP âR, 

– Energetika provozovatele ISPAT NOVÁ HUË, a. s. provozovatel zdrojÛ

Vyjednat rozsah sníÏení emisí tuh˘ch 
zneãi‰Èujících látek (TZL), persistentních âIÎP, MÎP âR, 
organick˘ch látek a tûÏk˘ch kovÛ u zdrojÛ 30. 10. 2007 MSK provozovatel zdrojÛ
V˘roba surového Ïeleza provozovatele 
T¤INECKÉ ÎELEZÁRNY, a. s.

Vyjednat rozsah sníÏení emisí tuh˘ch 
zneãi‰Èujících látek (TZL), persistentních âIÎP, MÎP âR, 
organick˘ch látek a tûÏk˘ch kovÛ u zdrojÛ

30. 10. 2007 MSK
provozovatel zdrojÛ

provozovatele VYSOKÉ PECE Ostrava, a. s.

Vyjednat rozsah sníÏení emisí oxidu sifiiãitého
(SO2) a oxidu dusíkÛ (NOX) u zdrojÛ Elektrárna âIÎP, MÎP âR,
Tfiebovice provozovatele Dalkia

30. 10. 2007 MSK
provozovatel zdrojÛ

âeská republika, a. s.

Vyjednat rozsah sníÏení emisí oxidu dusíkÛ
(NOX) u zdrojÛ Elektrárna Dûtmarovice 30. 10. 2007 MSK

âIÎP, MÎP âR,

provozovatele âEZ, a. s.
provozovatel zdrojÛ

Vyjednat rozsah sníÏení emisí tuh˘ch
zneãi‰Èujících látek (TZL) a persistentních
organick˘ch látek u zdrojÛ Koksovna 30. 10. 2007 MSK

âIÎP, MÎP âR,

Jan ·verma a Koksovna Svoboda provozovatele
provozovatel zdrojÛ

OKD, OKK, a. s.

Vydat integrovaná povolení pro konkrétní
stávající zvlá‰tû velké zdroje

30. 10. 2007 MSK Provozovatelé zdrojÛ

Vyjednat v rámci integrovaného povolování
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ
co nej‰ir‰í aplikaci primárních opatfiení

30. 10. 2007 MSK Provozovatelé zdrojÛ

ke sníÏení emisí oxidÛ dusíku

Vyjednat v rámci integrovaného povolování
u stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ co nej‰ir‰í
aplikaci opatfiení ke sníÏení primární
i sekundární pra‰nosti (vãetnû moÏného

30. 10. 2007 MSK Provozovatelé zdrojÛ

stanovení depoziãních limitÛ na hranici
prÛmyslov˘ch areálÛ)

Vyjednat v rámci integrovaného povolování
u relevantních stávajících zvlá‰tû velk˘ch zdrojÛ
co nej‰ir‰í aplikaci opatfiení ke sníÏení emisí

30. 10. 2007 MSK Provozovatelé zdrojÛ

benzenu.
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Název úkolu Termín Odpovídá Spolupráce

Vyjednat v rámci integrovaného povolování
u relevantních stávajících zvlá‰tû velk˘ch
technologickc˘ch zdrojÛ co nej‰ir‰í aplikaci

30. 10. 2007 MSK Provozovatelé zdrojÛ

opatfiení ke sníÏení emisí oxidÛ dusíku

Vyjednat v rámci stavebních a obdobn˘ch fiízení
u relevantních stfiedních a mal˘ch zdrojÛ
zneãi‰Èování opatfiení ke sníÏení emisí tuh˘ch 1. 1. 2010 obce Provozovatelé zdrojÛ
zneãi‰Èujících látek (TZL) a tûkav˘ch
organick˘ch látek (VOC)

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech aplikovat plány
sníÏení emisí u zdrojÛ emitujících VOC

1. 6. 2004 MSK Provozovatelé zdrojÛ

Aplikovat plány sníÏení emisí u ostatních
technick˘ch zdrojÛ neplnících novû vyhlá‰ené 1. 1. 2005 MSK Provozovatelé zdrojÛ
ãi zpfiísnûné emisní limity

Schválit plány sníÏení emisí u stávajících
zvlá‰tû velk˘ch spalovacích zdrojÛ

1. 1. 2008 MSK MÎP âR

Ve v‰ech vhodn˘ch pfiípadech aplikovat plány
zavedení zásad správné zemûdûlské praxe

1. 1. 2005 MSK Provozovatelé zdrojÛ

stát / MSK / obce /
Zajistit provedení energetick˘ch auditÛ pfiíspûvkové
ve vefiejn˘ch budovách

29. 10. 2007
organizace/právnické

a fyzické osoby

Úkoly prÛbûÏné

Posoudit moÏnost návrhÛ zón s ãásteãn˘m / orgány státní správy
úpln˘m omezením vjezdu ve mûstech

PrÛbûÏnû Obce
a policie

Podpofiit provádûní operativních kontrol
emisních parametrÛ vozidel

PrÛbûÏnû obce a Policie âR MSK

âIÎP a provozovatelé
Aplikovat obecné a individuální emisní limity PrÛbûÏnû MSK

zdrojÛ

stát, MSK, obce,
Podporovat investice do úspor energie PrÛbûÏnû

âEA, SFÎP
Pfiíjemci podpor

Podporovat investice do vyuÏívání stát, MSK, obce,
obnoviteln˘ch zdrojÛ energie

PrÛbûÏnû
âEA, SFÎP

Pfiíjemci podpor

Podporovat v˘mûnu star˘ch kotlÛ ve vefiejném stát, MSK, obce,
sektoru

PrÛbûÏnû
âEA, SFÎP

Pfiíjemci podpor

Nepfiímo podporovat omezování emisí tuh˘ch stát, MSK, obce,
látek z mal˘ch a stfiedních zdrojÛ

PrÛbûÏnû
âEA, SFÎP

Pfiíjemci podpor

Nepfiímo podporovat omezování emisí VOC stát, MSK, obce,
z mal˘ch a stfiedních zdrojÛ

PrÛbûÏnû
âEA, SFÎP

Pfiíjemci podpor

Podporovat v˘stavbu silniãních obchvatÛ PrÛbûÏnû stát, MSK, obce, ¤SD âR

Podporovat modernizaci komunikací PrÛbûÏnû stát, MSK, obce, ¤SD âR

UpfiednostÀovat ekologicky ‰etrné v˘robky orgány obcí a krajem
v pfiím˘ch nákupech (zejména nízkoemisní kotle PrÛbûÏnû MSK zfiízené / fiízené
a vodou fieditelné nátûrové hmoty) organizace
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Název úkolu Termín Odpovídá Spolupráce

Nepfiímo podporovat uÏívání ekologicky
‰etrn˘ch v˘robkÛ

PrÛbûÏnû stát, MSK, obce

Orgány obcí a krajem
Stanovovat podmínky ochrany ovzdu‰í zfiízené / fiízené
pro vefiejné zakázky

PrÛbûÏnû MSK
organizace

Podporovat zv˘‰ení úãinnosti odstraÀování
prachov˘ch ãástic z povrchu komunikací

PrÛbûÏnû MSK, obce ¤SD âR

Nástroje a opatfiení emisního programu



Strana 179 Vûstník právních pfiedpisÛ Moravskoslezského kraje âástka 5/2004

17 Termíny a zpÛsob kontrol prÛbûÏného plnûní Programu

17.1 Indikátory plnûní Programu

Vzhledem k tomu, Ïe hlavním cílem Programu je jednak dosaÏení doporuãen˘ch hodnot krajsk˘ch emisních
stropÛ pro stanovené látky v horizontu roku 2010, jednak dosaÏení ve stanoven˘ch lhÛtách poÏadovan˘ch hodnot
imisních limitÛ pro stanovené látky, jsou hlavní indikátory, na jejichÏ základû bude vyhodnocována realizace Pro-
gramu, navrÏeny takto:

– meziroãní zmûna celkov˘ch emisí látek, pro které byly vyhlá‰eny doporuãené hodnoty krajsk˘ch emisních
stropÛ (oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, amoniaku a tûkav˘ch organick˘ch látek),

– meziroãní zmûna v˘mûry vyhlá‰en˘ch oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í,
– meziroãní zmûna v˘mûry chránûn˘ch oblastí, kde je pfiekraãován imisní limit pro ochranu ekosystému pro

oxidy dusíku,
– meziroãní zmûna v˘mûry oblastí, kde jsou pfiekraãovány cílové imisní limity pro ozón,
– meziroãní zmûna prÛmûrn˘ch roãních koncentrací pro zneãi‰Èující látky, u kter˘ch není indikováno v˘razné

pfiekraãování imisních limitÛ (oxid sifiiãit ,̆ oxid dusiãit ,̆ oxid uhelnat ,̆ olovo, kadmium, rtuÈ a amoniak).

17.2 Cyklus vyhodnocování realizace Programu 

Z povahy navrÏen˘ch indikátorÛ vypl˘vá jako nejvhodnûj‰í roãní cyklus vyhodnocování, kter˘ by probûhl za da-
n˘ rok vÏdy ve ãtvrtém ãtvrtletí roku následujícího (emisní data z databáze REZZO jsou obvykle k dispozici v záfií
a lze pfiedpokládat, Ïe ve stejné dobû budou Ministerstvem Ïivotního prostfiedí vyhla‰ovány aktualizace oblastí se
zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í).

Vhodnou formou vyhodnocení se jeví situaãní zpráva, která by byla pfiedkládána ke konci kalendáfiního roku pro
informaci zastupitelstvu kraje a po jejím vzetí na vûdomí by byla zvefiejÀována.

18 ZpÛsob provádûní opatfiení a korekcí Programu vyvolan˘ch na základû 
závûrÛ kontrol a prÛbûÏného plnûní tohoto Programu

¤ádná aktualizace (zfiejmû rozsáhlej‰í) bude provedena do pûti let po vyhlá‰ení tohoto Programu, tedy cca v pro-
sinci 2008.

Kromû uveden˘ch fiádn˘ch aktualizací bude nutno provést mimofiádnou aktualizaci Programu v pfiípadû, nasta-
ne-li jedna z následujících situací:

– dojde k v˘znamné zmûnû právních pfiedpisÛ v oblasti ochrany ovzdu‰í anebo v oblastech souvisejících,
– dojde k mimofiádnému déle trvajícímu zhor‰ení kvality ovzdu‰í,
– ukáÏe se na základû tfií po sobû následujících roãních vyhodnocení Programu zhor‰ující se trend v˘voje jed-

noho ãi více indikátorÛ,
– objeví se „nov˘“ problém (napfi. zv˘‰ení imisní zátûÏe látkou, která dosud není regulována).
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19 Názvy a sídla orgánÛ ochrany ovzdu‰í kraje a dal‰ích správních úfiadÛ

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje
odbor Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
28. fiíjna 117
702 18 Ostrava

20 Jména, adresy a podpisy osob, odpovûdn˘ch za plnûní Programu

Ing. Hynek Orság, v. r.
vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství krajského úfiadu

Ing. Milan Machaã, v. r.
vedoucí oddûlení ochrany ovzdu‰í, EIA a IPPC 
odboru Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství krajského úfiadu
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Zvefiejnûní poãtu volen˘ch ãlenÛ
zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dá-
le jen „zákon o krajích“), ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva v kraji s poãtem obyvatel

a) do 600 000 obyvatel 45 ãlenÛ
b) nad 600 000 do 900 000 obyvatel 55 ãlenÛ
c) nad 900 000 obyvatel 65 ãlenÛ

Podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o krajích je pro stanovení poãtu ãlenÛ zastupitelstva rozhodující poãet oby-
vatel kraje k 1. lednu roku, v nûmÏ se volby konají.

Vzhledem k tomu, Ïe podle údajÛ âeského statistického úfiadu, krajské reprezentace Ostrava, mûl Moravsko-
slezsk˘ kraj ke dni 1. ledna 2004 celkem 1 260 277 obyvatel, oznamuji v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona
o krajích, Ïe v podzimních volbách do zastupitelstva Moravskoslezského kraje bude voleno 65 ãlenÛ zastupitelstva
kraje.

JUDr. Eva Kafková, v. r.
fieditelka krajského úfiadu
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