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Právní úprava požadavků na kvalitu paliv z hlediska 
ochrany ovzduší a výhled do budoucna 

 

Kurt Dědič 
Ministerstvo životního prostředí ČR , Odbor ochrany ovzduší,  

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, 
 

Emise ze spalovacích procesů vypouštěné do ovzduší mají přímý i nepřímý negativní 

vliv na životní prostředí a na lidské zdraví, proto je nutné účinně množství emisí 

omezovat. K tomu slouží především emisní limity stanovené pro jednotlivé 

znečišťující látky (tedy požadavky na plynné výstupy ze spalovacího procesu) 

stanovené nařízením vlády č. 352/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb., a také 

požadavky na vstupy do spalovacího procesu (tedy na paliva). Stanovováním 

kvalitativních požadavků na paliva jsou suplovány omezené technické  

a technologické možnosti řízení spalovacího či technologického procesu a snižování 

emisí na výstupu. Nepostradatelnou je tato právní úprava zvláště u těch zdrojů 

znečišťování ovzduší, pro něž  nejsou stanoveny emisní limity (malé zdroje). 

 

Požadavky na kvalitu paliv jsou v ČR upraveny vyhláškou č. 357/2002 Sb., kterou se 

stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Vyhláška rozděluje 

paliva do podle jejich skupenství a na specifické druhy paliv stanovuje specifické 

požadavky. 

Vzhledem k tomu, že tato právní úprava nepokrývá problematiku požadavků na 

kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší zcela optimálně, přistoupilo MŽP k její 

novelizaci. Důvodů bylo více. Patří mezi ně zejména nutnost zpřesnit některá 

ustanovení vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES  

a zajistit lépe získávání informací pro podávání zpráv Evropské komisi, na základě 

zkušeností s aplikací stávající vyhlášky zefektivnit řešení požadavků na kvalitu paliv 

oproti platnému znění a především s ohledem na požadavky ochrany životního 

prostředí a lidského zdraví a na vývoj a situaci v průmyslové sféře a u spotřebitelů 

paliv. Jako nezbytná se jeví změna v úpravě tzv. alternativních paliv, která je 

z pohledu zákona o ochraně ovzduší velmi složitě uchopitelná. Problematicky se také 

jeví to, že vyhláška stanovuje požadavky jen na některé druhy paliv, v některých 

případech dokonce přísnější na paliva, která jsou z hlediska ochrany životního 

prostředí obecně více žádoucí než na paliva, která mají na životní prostředí 



 163

významněji negativní dopady. Nezanedbatelnou roli hraje také charakter zdrojů, 

v nichž jsou paliva spalována. To však z pohledu této vyhlášky není až tak 

významné, neboť to, v jakém zdroji je palivo využíváno zohledňují zejména jiné 

právní předpisy upravující emisní limity a další podmínky provozování zdrojů 

znečišťování ovzduší. Jedná se zejména o nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o emisních limitech a dalších 

podmínkách provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

Platná ani budoucí vyhláška neřeší požadavky na kvalitu odpadů, které podle zákona 

o ochraně ovzduší nemohou být použity jako palivo (tedy spáleny za podmínek 

stanovených pro spalování „klasických“ paliv). Pro spalování a spoluspalování 

odpadu platí z hlediska ochrany ovzduší kromě požadavků stanovených zákonem  

o ochraně ovzduší také požadavky stanovené nařízením vlády č. 354/2002 Sb., 

v platném znění. 

 

MŽP předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, která by 

měla stávající vyhlášku č. 357/2002 Sb. nahradit. Vyhláška byla rovněž zveřejněna 

na internetových stránkách MŽP, aby se k ní mohla vyjádřit široká odborná veřejnost. 

V současné době probíhá vyhodnocování vznesených připomínek. 


