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Z pozice zastřešujícího průmyslového Svazu vnímáme oblast ochrany ovzduší a souvisejících politik 

dlouhodobě jako jednu z našich priorit. Proto vítáme aktualizaci NPSE, jejž chápeme jako kritickou 

součást strategického rámce ochrany ovzduší. Musíme ovšem upozornit, že na národní úrovni 

musí dojít k efektivnímu provázání cílů, závazků a opatření obsažených ve Vnitrostátním plánu pro 

energetiku a klima (který má ČR předložit do konce r. 2019 Evropské komisi) a právě NPSE. 

Vzhledem ke značnému tematickému překryvu je vzájemná konzistence obou materiálů potřebná 

a nezbytná. S ohledem na dynamický legislativní vývoj pak požadujeme ještě další dílčí aktualizace 

předloženého materiálu tak, jak jsme zachytili v našich připomínkách níže. 

A. OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k termínu předložení materiálu 

Znění připomínky 

Požadujeme odložit předložení dokumentu vládě do dopracování úkolu „BA3 Podpora snížení podílu 

pevných fosilních paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích nespadajících pod systém EU ETS“ a 

zapracování jeho výsledků do NPSE. 

Odůvodnění 

Úkol považujeme za velmi významný a byl již několikrát odložen. Nedává smysl, aby se vláda zabývala 

dokumentem, kde jeden z klíčových úkolů, který může podobu NPSE významně ovlivnit, má termín 

dokončení v řádu jednoho či dvou měsíců po tomto projednání. Úkol je navíc v gesci MŽP, které může jeho 

realizaci urychlit. Odklad je žádoucí i s ohledem na co nejlepší provázání navrhovaných opatření s Národním 

klimaticko-energetickým plánem (NKEP), který má být předložen Evropské komisi do 31. prosince letošního 

roku. Domníváme se, že je třeba dá přednost kvalitě dokumentu před plněním termínů pro zpracování 

NPSE, které byly v evropské legislativě nastaveny nešťastně s ohledem na potřebu koordinace s NKEP. 
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2. Připomínka k provazbě materiálu na dokument Závěry vyplývající 

z Dialogu o čistém ovzduší 

Znění připomínky 

Požadujeme do návrhu NPSE doplnit opatření uvedená v materiálu Závěry vyplývající z Dialogu o čistém 

ovzduší a návrh dalšího postupu, který schválila vláda 8. července 2019 nebo uvést, proč nebyla jednotlivá 

opatření do NPSE doplněna. 

Odůvodnění 

Materiál obsahuje řadu opatření například v dopravě, která nebyla v NPSE zohledněna. Usnesení vlády z 8. 

července 2019 ukládá Ministru životního prostředí zohlednit v návrhu aktualizace Národního programu 

snižování emisí České republiky opatření doporučená v rámci Dialogu o čistém ovzduší. 

3. Připomínka k aktualizaci dat 

Znění připomínky 

V dokumentu je třeba aktualizovat data tak, aby odpovídala deklarovanému základnímu časovému rámci 

analytické části Programu, kterou má být období 2005-2017. 

Odůvodnění 

Na řadě míst jsou v tabulkách uváděna pouze starší data za roky 2015 nebo 2016, ačkoli novější údaje 

roku 2017 musí být již k dispozici. Jedná se např. o tabulky č. 1 a 2, tabulku 21, kde je vyhodnoceno plnění 

k roku 2016, tabulku 28, kde jsou uvedeny emise za rok 2016 atd. 

 

B. KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

4. Připomínka k čl. 5, str. 32 

Znění připomínky 

Požadujeme doplnit na konec odstavce: 

„Sektor „Lokální vytápění domácností“, zahrnující spotřebu paliv pro vytápění, vaření a ohřev teplé vody, 

představuje v současné době 21 % celkových emisí oxidu siřičitého, více než 43 % celkových emisí VOC, 

téměř 59 % celkových emisí primárních částic PM10, 74 % celkových emisí primárních částic PM2,5 a 98 % 

celkových emisí benzo(a)pyrenu.“ větu: „Sektor lokální vytápění domácností je zároveň největším zdrojem 

emisí EPS.“ 

Odůvodnění 

Je-li v případě sektoru veřejná energetika uvedeno, že je druhým největším zdrojem emisí EPS, pak je na 

místě uvést u sektoru lokální vytápění domácností, jakožto největšího emitenta, tento údaj také. 
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5. Připomínka k čl. 6, str. 43 

Znění připomínky 

Požadujeme upravit poslední věty následujících odstavců na data z roku 2017: 

„Příspěvek síranů z českých zdrojů se mimo území ČR pohybuje do 7 % ročního průměru PM2,5. Naopak 

sírany ze zahraničních zdrojů přispívají k ročnímu průměru PM2,5 na většině území ČR až 16 %. Podle emisní 

bilance za rok 2015 pochází emise oxidů síry v ČR z 60 % ze sektoru veřejná energetika a výroba tepla, ze 

14 % z lokálního vytápění domácností a zbytek jsou menší podíly dalších sektorů, které jednotlivě 

nepřekračují 7%.“ 

„Příspěvek dusičnanů z českých zdrojů se mimo území ČR pohybuje do 7 % (v bezprostředním příhraničí 

10 %) ročního průměru PM2,5. Naopak dusičnany ze zahraničních zdrojů přispívají k ročnímu průměru 

PM2,5 na většině území ČR až 20 %. Podle emisní bilance za rok 2015 pochází emise oxidů dusíku z 30 % ze 

sektoru veřejná energetika a výroba tepla, z 30 % ze silniční a nesilniční dopravy a zbytek jsou menší podíly 

dalších sektorů, které jednotlivě nepřekračují 5%.“ 

Odůvodnění 

Je třeba aktualizovat text, aby odpovídal základnímu časovému rámci 2005-2017. 

6. Připomínka k čl. 12, str. 76 

Znění připomínky 

Požadujeme následující aktualizaci odstavce k legislativě stanovující emisní normy CO2: 

- namísto nařízení 443/2009 a 510/2011 uvést nové nařízení 2019/631 (zveřejněno v OJ v dubnu 
2019; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631) 

- doplnit text „V roce 2019 bylo rovněž schváleno nařízení, kterým se poprvé stanovují emisní normy 
CO2 pro těžká užitková vozidla.“ 
 

Odůvodnění 

Požadavek vyplývá z aktuálního vývoje závazné evropské legislativy. 

7. Připomínka k SWOT analýze čl. 15, str. 89 

Znění připomínky 

Požadujeme konkretizaci odvětví / provozů (např. v poznámce pod čarou), na která se vztahuje tvrzení 

z tabulky v pravém sloupci: „Nedostatečná aplikace opatření k omezení prašnosti (primárních emisí 

i fugitivních emisí a resuspenze) v některých provozech.“ 

Odůvodnění 

Nedomníváme se, že identifikovaná slabá stránka je široce rozšířeným problémem mezi průmyslovými 

provozy. Proto požadujeme upřesnění konkrétních provozů nebo alespoň odvětví, v nichž předkladatel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631
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zmiňovanou nedostatečnou aplikaci opatření k omezení prašnosti identifikoval. Při zachování navrhované 

formulace hrozí punitivní zobecnění pro valnou většinu provozů či odvětví, jichž se tento problém netýká. 

8. Připomínka k SWOT analýze čl. 15, str. 90 

Znění připomínky 

Požadujeme následující úpravu textu: 

a) „Modernizace technologií ve stávajících zařízeních a omezování fugitivních emisí s využitím 

potenciálu aplikace BAT.“ 

b) „Využití potenciálu aplikace BAT u nově budovaných zařízení. Limity a opatření uváděná v závěrech 

o BAT jsou nepřekročitelné“. 

Odůvodnění 

BAT je možno aplikovat i při rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení, spadajících pod program 

Integrované prevence IPPC. Využití limitů stanovených pro BAT je samozřejmostí vyplývající ze zákona) 

u nově budovaných zařízení, ale i stávajících zařízení modernizovaných. 

9. Připomínka k čl. 19, str. 102, opatření AB26 

Znění připomínky 

U opatření AB26 požadujeme uvést jako spolugestora opatření MF a MMR. MMR požadujeme MMR dopsat 

také do příslušné karty na str. 142/143. 

Odůvodnění 

Požadavek na doplnění vyplývá z rozdělení gescí v rámci Národního akčního plánu čistá mobilita. 

10. Připomínka k čl. 19, str. 102, opatření AA7 

Znění připomínky 

U opatření AA7 požadujeme uvést jako spolugestora opatření MPO. 

Odůvodnění 

V rámci současného OP PIK a budoucího OPK MPO podporuje neveřejnou dobíjecí infrastrukturu. 

Požadavek na doplnění navíc zajistí provazbu s kartou opatření na str. 153. 

11. Připomínka k čl. 19, str. 102, opatření ED3 

Znění připomínky 

Požadujeme přesun opatření ED3 „Mezistátní spolupráce…“ z tabulky 38 na str. 102 mezi prioritní opatření 

v tabulce 37 na str. 102. 

Odůvodnění 
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Jedná se o druh opatření, který cílí na eliminaci dobře zdokumentovaného jevu přeshraničního přenosu 

emisí. Toto opatření jako Svaz průmyslu velmi podporujeme a považujeme je za nezbytné pro účelné 

snížení imisní bilance zejména v Moravskoslezském kraji. Toto opatření nemá substitut, nelze jej 

kompenzovat jinak, a proto požadujeme jeho prioritizaci. 

12. Připomínka k Příloze č. 1 „Karty opatření“, str. 138 

Znění připomínky 

V případě opatření BB12 Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů 

obnovitelné energie požadujeme provedení následujících úprav: 

1) uvést přínos opatření ke snížení emisí NOx do souladu s finálním cílem OZE pro rok 2030 ve  

Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu a odpovídajícím způsobem upravit popis 

opatření na str. 103. 

2) doplnit informaci o způsobu stanovení výše nákladů na implementaci opatření s vysvětlením, co zahrnují. 

3) doplnit text popisu opatření, stejně jako text implementace opatření z Modernizačního fondu i o další 

možné zdroje financování, zejména evropské fondy. 

 Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn – Popis opatření: 

V rámci Modernizačního fondu v systému EU-ETS  a dalších zdrojích veřejné podpory pro období 

2021-2030 budou nastaveny podmínky pro investiční podporu výroby elektřiny a tepla s důrazem 

na dosažení dodatečné úspory emisní NOx, a to mimo jiné skrze podporu rozvoje nespalovacích 

zdrojů OZE. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn – Implementace opatření: 

Modernizační fond EU-ETS a další zdroje veřejné podpory pro období 2021-2030. 

4) rozšířit spolugesci plnění také na MMR a MF. 

Odůvodnění 

Ad 1) Opatření by mělo být navázáno na výrobu elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů 

obnovitelné energie uvedenou v Národním klimaticko-energetickém plánu (NKEP) s ohledem na plnění 

konečného cíle ČR v oblasti podílu energie z OZE do roku 2030 a plnění emisního stropu NOx v roce 2030.  

Ad 2) Není vůbec zřejmé, jak byly stanoveny náklady na implementaci opatření ve výši 50 miliard Kč a co 

zahrnují. Zda se jedná o potřebné prostředky z veřejných rozpočtů nebo celkové nezbytné investice. 

S ohledem na výši této sumy by měl předkladatel uvést, jak k její výši dospěl.  

Ad 3) Způsob financování dosažení klimaticko-energetických cílů ČR do roku 2030 by měl být uveden 

v NKEP. Vzhledem k předpokladu, že v následující dekádě bude podpořen rozvoj výroby energie 

z nespalovacích OZE i z jiných zdrojů (podpora pod zákonem o obnovitelných zdrojích energie, strukturální 

fondy), a současně za předpokladu, že bude plněn požadavek snižování konečné spotřeby energie, budou 

i tyto dodatečné zdroje OZE přispívat ke snížení emisí NOx a měly by proto být započteny do plnění závazku. 
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Ad 4) S ohledem na možné využití evropských fondů pro financování opatření je třeba rozšířit spolugesci 

také na MMR a MF. 

13. Připomínka k Příloze č. 1 „Karty opatření“, opatření AB27, str. 154 

Znění připomínky 

Požadujeme do karty opatření AB27 na str. 154 doplnit odhalování odstraněných katalyzátorů 

i u benzinových motorů. 

Odůvodnění 

Dle informací od účastníků trhu není výjimečnou praxí ani odstranění katalyzátorů v případě benzinových 

motorů. 

14. Připomínka k Příloze č. 3 „Vyhodnocení plnění opatření stanovených 

NPSE“, opatření AA3, str. 173 

Znění připomínky 

V kartě opatření AA3 („Podpora urychlení obměny vozového parku osobních vozidel“ - rozšíření placení 

emisního poplatku na vozidla plnící emisní normu EURO 3), které by výrazně napomohlo omladit vozový 

park i z důvodu omezení dovozů starších ojetých vozidel do ČR (více jak 50 % dovozených osobních vozidel 

je starších 10 let, velký podíl vozidel je starších 15 let – tj. od EURO 3 níže), je pouhé konstatování, že v 

rámci novelizace odpadové legislativy se realizovat nebude a vše se ponechá na závěry Analýzy zpoplatnění 

vozidel v České republice. Závěry a doporučení této Analýzy a zejména následná implementace konkrétních 

kroků však nyní nejsou vůbec jisté (i s ohledem na dopady do daňové oblasti). S navrženým postupem tedy 

nelze souhlasit. Dle našeho názoru je třeba ke konkrétním krokům přistoupit co nejdříve. 

Odůvodnění 

Pokud jde o sektor dopravy, zmiňuje NPSE vysoké průměrné stáří a hodnotí dopady vyplývající ze struktury 

zastaralého vozového parku, ale následná opatření omezuje především na přírůstky nově registrovaných 

vozidel přirozenou cestou ve spojení s podporou rozvoje alternativních pohonů (tato opatření samozřejmě 

nerozporujeme a vítáme je). Téměř se však nezabývá nástroji pro zlepšení stavu vozového parku pomocí 

motivačních opatření působících na strukturu dovozu ojetých vozidel a zvýšení tlaku na technický stav 

emisních systémů. I s přihlédnutím ke struktuře a průměrnému stáří vozového parku v ČR by materiál této 

povahy měl dle našeho názoru klást podstatně větší důraz na opatření k jeho obnově. Dále materiál 

nezohledňuje další negativní aspekt stáří vozidla, kdy se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že starší vůz 

nesplňuje ani deklarovaný emisní limit platný v době jeho výroby. Mnohdy vysoké náklady na opravy 

emisních systémů starších vozidel vyvolávají velký tlak na nedodržování řádné údržby s výrazným 

negativním dopadem na produkci emisí. Řada studií dokládá, že nejvíce znečišťující vozidla jsou právě ta, 

u kterých jsou emisní systémy s poruchou. 

Pokud už příslušné opatření Národní program obsahuje (viz opatření AA3), jeho realizace se zpožďuje, 

případně jeho realizace není jistá. 

Pokud jde o náročnost zavádění opatření, zpoplatnění vozidel s emisní normou EURO 3 by neznamenalo 

zavádění nového nástroje, ale pouhou aktualizaci/novelizaci nástroje již existujícího; nepřineslo by tedy 
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novou administrativní zátěž a s tím související finanční náklady pro veřejný sektor. Naopak by přineslo další 

finanční zdroje, které by se mohly na omlazení vozového parku či na rozvoj nízkoemisní mobility v ČR využít. 

15. Připomínka k Příloze č. 1 „Karty opatření“ 

Znění připomínky 

Požadujeme doplnit novou kartu opatření s názvem: „Zavedení regulace odpojování od SZTE do energetické 

legislativy“ s gescí MPO a termínem do roku 2021. Jejím základem by byla regulace odpojování od SZTE ve 

smyslu článku 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů. 

Odůvodnění 

NPSE na několika místech upozorňuje na význam SZTE a problematiku jejich případného rozpadu. Ve SWOT 

analýze je mezi riziky v sektoru energetiky uvedeno: „Ztráta konkurenceschopnosti SZTE, odpojování 

domácností od SZTE a snížení efektivnosti výroby elektřiny a tepla ve zdrojích SZTE a s tím spojené riziko 

dalšího nárůstu počtu lokálních topenišť.“ Žádná konkrétní opatření však v této oblasti navržena nejsou. 

Návrh se snaží uvedené riziko částečně omezit. 

16. Připomínka k návrhu Usnesení vlády o Aktualizaci Národního 

programu snižování emisí ČR, část III bod 1 b) 

Znění připomínky 

Požadujeme uvést požadavek na snížení emisí oxidů dusíku do souladu s finálním cílem OZE pro rok 2030 ve 

Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, možnosti financování uvést obecně a 

rozšířit zainteresované resorty o MPO, MMR a MF. 

Odůvodnění 

Viz připomínka k opatření BB12 Zvýšení podílu výroby elektrické energie a tepla z nespalovacích zdrojů 

obnovitelné energie. 


