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k materiálu Ministerstva životního prostředí 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být 

tuhé palivo z  odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem  

 

V Praze dne 9. března 2023 
Č. j.: 30/6000/2023 

 

A. Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu  

1. V zásadě oceňujeme snahu MŽP umožnit přechod z odpadového režimu na neodpadový 

v souvislosti s palivy z odpadů. Tento návrh vyhlášky se věnuje pouze tuhým palivům z odpadu a 
částečně palivům z biomasy, přičemž ale nadále požaduje, aby spalování TAP z odpadů (kromě 

biomasy) mimo odpadový režim nakonec podléhalo podmínkám a limitům pro spalování odpadu. 

Návrh je tak de facto pokračováním současného stavu a vnímáme, že jeho cílem je tak jen 
zjednodušení administrativy pro některé stávající situace a subjekty schopné plnit limity pro 

spalování odpadů. Tento cíl vyhlášky je však potřeba zdůraznit v samotném návrhu i důvodové 
zprávě, aby nedošlo k dojmu, že se jím nastavují obecná, plošně platná a uzavřená kritéria pro 

přechod odpad – neodpad v případě paliv z odpadů. Protože je v reakci na snižování závislosti na 

fosilních palivech a Rusku třeba plně využít energetického potenciálu různých typů paliv, usnadnit 
jejich výrobu, a současně tak podpořit uplatnění principů cirkulární ekonomiky v praxi, vnímáme, 

že je tato vyhláška jakousi první fází těchto snah, přičemž požadujeme, aby byly urychleně 
zahájeny práce na dalších vyhláškách či novelizacích, které by zahrnovaly plynná a kapalná 

paliva, a také na hledání řešení a nastavení pravidel pro TAP z odpadů s principem, že pokud 
daný odpad splňuje určité požadavky pro TAP (bude vymezeno), mělo by na něj být nahlíženo jako 

na standardní palivo (výrobek), jež dané zařízení může v konkrétním kotli spalovat, a to za 

podmínek stanovených ve stávajícím integrovaném povolení. Dobrou inspirací v tomto smyslu 
může být např. palivová vyhláška na Slovensku či předpisy v Německu. Aktuálně předložený návrh 

vyhlášky by tak neměl do budoucna znemožnit rozšíření energetického využití TAP z  odpadů na 

další subjekty, právě naopak. Požadujeme tedy zpracování samostatné vyhlášky v tomto ohledu. 

2. Požadujeme v další fázi novelizace vyhlášky nastavení pravidel pro přechod 
odpad/neodpad pro odpadní dřevo ošetřené kreosotovými oleji – zejména železniční pražce a 

další podobné výrobky. Toto odpadní dřevo je již dále nerecyklovatelné a od roku 2030 bude také 
podléhat zákazu skládkování. Z těchto důvodů je jediným rozumným způsobem nakládání s tímto 

odpadem jeho energetické využití, tj. výroba tepla a elektrické energie v teplárnách.  V současné 
době je mnoho bývalých železničních pražců nevhodně používáno k různým účelům (např. i volně 

v zemědělské krajině) a tímto může docházet k poškození životního prostředí a zdraví lidí. Naší 

snahou je předložit funkční řešení, jak s tímto odpadem bezpečně nakládat a umožnit jeho využití, 

viz konkrétní připomínka níže. 

3. V rámci celého materiálu požadujeme nahradit pojem „odpadní biomasa“ pojmem 

„biomasa, která je ostatním odpadem“. Pojem odpadní biomasa není jednoznačně definován, je 

zavádějící a může být spojován i s využitím biomasy mimo odpadový režim. Vzhledem k tomu, že 
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se jedná o vyhlášku k zákonu o odpadech, měla by se vztahovat pouze na biomasu, která se 

z různých důvodů stala odpadem a tuto biomasu následně z tohoto režimu za definovaných 
podmínek vyvést. Na druhou stranu pojem „odpadní biomasa“ nemusí vylučovat biomasu, která 

je nebezpečným odpadem, proto je vhodné pracovat s  definovaným pojmem „ostatní odpad“. 

 

B. Zásadní konkrétní připomínky  k předloženému materiálu  

1. Připomínka k  názvu vyhlášky  

Požadujeme název vyhlášky upravit následovně:  

„VYHLÁŠKA ze dne …2023, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé 

palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy odpadem“. 

Odůvodnění: 

Vyhláška se obecně zabývá vyvedením tuhých odpadů z odpadového režimu, proto nemá smysl 
konkrétně uvádět palivo z biomasy, která se stala odpadem. Tato biomasa je vždy podmnožinou 

tuhých odpadů. Jedná se fakticky o speciální případ tuhého odpadu. K  problematičnosti pojmu 

„odpadní biomasa“ dále viz obecná připomínka. 

2. Připomínka k  § 1 

Požadujeme ustanovení upravit následovně: 

„Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví  

a) okamžik, kdy tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy přestávají přestává být 

odpadem, 

b) konkrétní účel, ke kterému smí být tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy využívány 

využíváno, 

c) požadavky na odpad vstupující do procesu recyklace nebo využití, ze kterých vznikne tuhé 

palivo z odpadu nebo palivo z odpadní biomasy, 

d) postup zpracování odpadu v rámci procesu recyklace nebo využití, během kterého vznikne 

tuhé palivo z odpadu nebo palivo z odpadní biomasy, 

e) kvalitativní kritéria, která musí tuhé palivo z odpadu a palivo z odpadní biomasy splnit, aby 

přestaly přesta lo být odpadem, 

f) požadavky na vzorkování a zkoušení,  

g) náležitosti průvodní dokumentace, 

h) některé požadavky na informace o odpadu, který je předáván do zařízení určeného k využití 

odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu,  

i) některé požadavky na vedení průběžné evidence o nakládání s odpady v zařízení určeném 

k využití odpadů, v němž se vyrábí tuhé palivo z odpadu nebo palivo z odpadní biomasy.“. 

Odůvodnění: 

Vyhláška se obecně zabývá vyvedením tuhých odpadů z odpadového režimu, proto nemá smysl 
konkrétně uvádět palivo z biomasy, která se stala odpadem. Tato biomasa je vždy podmnožinou 

tuhých odpadů. Jedná se fakticky o speciální případ tuhého odpadu. K  problematičnosti pojmu 

„odpadní biomasa“ dále viz obecná připomínka. 
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3. Připomínka k  § 2 p ísm.  c)  

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„c) se následně využije výhradně ve spalovacím stacionárním zdroji s kapacitou využití pa liva  z  

odpadu větší než 3 t za hodinu a  o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 20 MW, 

ve spalovněX ) s kapacitou využití paliva z odpadu větší než 3 t za  hodinu  nebo ve stacionárním 

zdroji, ve kterém probíhá výroba vápna nebo výroba cementu, které […] 

X )  Zákon č.  201/2012 Sb. ,  o ochraně ovzduší ,  ve znění pozdějších předpisů “. 

Odůvodnění: 

Požadujeme doplnit kapacitu využití paliva z odpadu větší než 3 t/hodinu aby bylo zajištěno, že 
dané zařízení musí plnit Závěry o BAT pro spalování odpadů. Tyto závěry jsou definovány pomocí 

zpracovatelské kapacity zařízení. Bez tohoto doplnění nemusí být vždy zajištěno, že daná zařízení 
budou plnit emisní limity a další podmínky spojené se Závěry o BAT pro spalování odpadů, protože 

nedosáhnou na prahovou hodnotu těchto závěrů. Dále je třeba doplnit jednoznačný odkaz na 
definici „spalovny“ dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, aby nedocházelo 

k výkladovým nejasnostem. 

4. Připomínka k § 2 p ísm.  c) bod u 3.  

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„3. jsou provozované v souladu s povolením provozu vydaným pro stacionární zdroj nebo 

spalovnu x )  uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší určenému k tepelnému  

zpracování odpadu“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme doplnit termín „spalovna“, aby bylo jednoznačně zajištěno zahrnutí jak spaloven, tak 

stacionárních zdrojů do působnosti tohoto ustanovení.  

5. Připomínka k  § 2 p ísm.  d) 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„d) jsou při jeho využití výhradně ve stacionárních zdrojích podle písmene c) stanoveny a plněny 
stejné požadavky na ochranu ovzduší jako jsou požadavky stanovené právními předpisy na 

ochranu ovzduší pro tepelné zpracování odpadu3),4)“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vypustit slovo „výhradně“, které v daném kontextu postrádá smysl. 

6. Připomínka k  § 2 p ísm.  e)  

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„e) je konkrétně vymezeno jako výstupní surovina palivo v povolení provozu stacionárníchho 

zdrojůe nebo spalovny podle písmene c), ve kterém bude používáno“. 

Odůvodnění: 

Požadujeme nahradit termín „vstupní surovina“ termínem „palivo“ který lépe odpovídá 

terminologii legislativy ochrany ovzduší. Dále by měl být doplněn termín „spalovna“, aby bylo 
jednoznačně zajištěno zahrnutí jak spaloven, tak stacionárních zdrojů do působnosti tohoto 

ustanovení. Dále je provedena jazyková úprava, v právních předpisech by mělo být přednostně 

používáno jednotné číslo. 
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7. Připomínka k § 2 p ísm.  f)  

Požadujeme vypustit předkladatelem navrhované ustanovení písm. f), tedy vypustit podmínku pro 

spalování TAP, vyrobených z odpadu 19 08 05 pouze v případě zajištění získávání fosforu: 

„f) je zajištěno získávání fosforu, pokud je tuhé palivo z odpadu vyrobeno z odpadu 19 08 05 kaly 

z čištění komunálních odpadních vod, a“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o ustanovení, které prakticky znemožní jakékoliv termické využití podle normy 
upravených čistírenských kalů ať už ve stávajících zařízeních, kde dochází k využívání termického 

potenciálu ve směsi s ostatními palivy (zej. cementárny, vápenky), tak i v připravovaných 

záměrech, neboť jeho aplikace vyžaduje zpracování pouze v jednodruhovém typu zařízení. 
Upozorňujeme, že na čistírnách odpadních vod je a bude využíváno i metody samostatného 

získávání fosforu selektivním srážením mimo přebytečný kal (například ve fugátu či kalové vodě či 
případně v kvarterním systému kombinované koagulace a filtrace) ať již železitými, hlinitými či 

vápenatými solemi (struvit) a tato opatření prokazatelně umožňují výrazně efektivnější 

znovuzískávání fosforu s výrazně nižší ekologickou stopou a bez přítomnosti dalších reziduí, než 
jeho případné získávání chemickou cestou (alkalickou či kyselou cestou – v tom případě při 

využití HCl opět s případným návazným srážením struvitu z kyselých roztoků) z popela 
jednodruhových spalovacích zařízení. I z toho důvodu jsou v Německu, kde je od roku 2029 

plánována (zatím) povinnost touto cestou fosfor získávat u ČOV nad 100 000 EO, sušené kaly, 

případně popel z monoincinerace zatím skladovány, nikoliv využívány k masové produkci fosforu 
či fosforečných hnojiv. Návrh písmena f) tak pokládáme za prosazení určitých lobbistických zájmů 

nikoliv však cestu, která by pro již vzniklé TAP z čistírenských kalů umožňovala při trvalé kontrole 

kvality podle vyhlášky jejich bezproblémové energetické využití.  

Získávání fosforu je možné za nižších nákladů extrakcí z kalové vody, účinnost je mezi 35 % až 

50 % . 

8. Připomínka k  § 2 – nové p ísmeno f) 

Požadujeme doplnit nové ustanovení, resp. ve spojení s předchozí připomínkou nahradit původně 

navrhovaný text písm. f) textem následujícího znění: 

„f) použití paliva z odpadu ve stacionárních zdrojích podléhá legislativě ochrany ovzduší Y )  pro  
spalování či spoluspalování odpadu jako by docházelo k odstranění nebo využití odpadu ve 

stacionárních zdrojích k tepelnému zpracování odpadu,   

Y )  Zákon č.  201/2012 Sb. ,  o ochraně ovzduší ,  ve znění pozdějších předpisů “. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení by mělo jednoznačně deklarovat, že podmínky pro využití paliva z odpadů se 

z hlediska ochrany ovzduší rovnají podmínkám jako by se dále jednalo o odpad (ne o palivo). Bez 
tohoto potvrzení, že palivo z odpadu je dále bráno v rámci legislativy ochrany ovzduší jako odpad, 

může docházet k výkladovým nejasnostem i s ohledem na aplikaci požadavků Závěrů o BAT pro 

spalování odpadů (jako jsou např. požadavky na měření emisí a emisní limity), která je definována 

v kapacitě zpracování odpadu a ne paliva.  

9. Připomínka k § 2 – nové p ísmeno g) 

Požadujeme vložit nové ustanovení písm. g) následujícího znění: 

„g) je při použití mimo výrobu vápna a cementu používáno výhradně jako palivo ve zdroji tepelné 

energie, který splňuje účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie dle vyhlášky č.  

441/2012 Sb. a energetickou účinnost dle přílohy č. 7 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a“. 
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Původní písm. g) označit jako písm. h). 

Odůvodnění: 

Je klíčové zajistit hospodárné využívání paliv z odpadů. Proto je nezbytné doplnit i základní 

požadavek na energetické využití odpadů dle odpadové legislativy (kritérium „R1“) a současně i 

dle legislativy zákona hospodaření energií a navazující vyhlášky č. 441/2012 Sb. , o stanovení 
minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Bez tohoto dop lnění hrozí 

plýtvání palivem z odpadů jako hodnotnou energetickou surovinou, čemuž je třeba zamezit 

zejména v době energetické krize.  

10. Připomínka k  § 3 

Požadujeme celý § 3 upravit následovně: 

„§ 3 

Palivo z odpadní biomasy 

(1) Palivo z odpadní biomasy přestává být odpadem v okamžiku ukončení procesu technologie 

zpracování, pokud  

a) je vyrobeno pouze z ostatních odpadů vymezených v tabulce č. 1.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce, 
se kterými není možné nakládat vhodnějším způsobem v souladu s hierarchií odpadového 

hospodářství, 

b) splňuje požadavky stanovené pro biomasu ke spalování ve stacionárních zdrojích podle 
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,  

c) splňuje nejvýše přípustný obsah škodlivin stanovený v tabulce č. 1.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce 

při dodržení rozsahu stanovovaných polycyklických aromatických uhlovodíků uvedeného v tabulce 

č. 1.3 přílohy č. 1 k této vyhlášce; splnění těchto hodnot nesmí být dosaženo ředěním,  

d) se následně využije výhradně jako palivo ve spalovacím stacionárním zdroji o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, který je provozovaný na území České republiky a 

konkrétně vymezený v průvodní dokumentaci, a  

e) se vyrábí v zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení 
podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva – 

Systémy managementu kvality – Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých 

alternativních paliv ze dne 1. září 2011.  

(2) Pokud je palivo z odpadní biomasy vyrobeno pouze z odpadů vymezených v tabulce č. 1.4 
přílohy č. 1 k této vyhlášce, které jsou výhradně rostlinným materiálem, splnění kritéria podle 

odstavce 1 písm. c) se nevyžaduje. 

Palivo z pevné b iomasy  

Palivo z pevné biomasy, která je ostatním odpadem a splňuje požadavky na b iomasu podle 
vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a  jejím zjišťování a  o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, přestává být odpadem v okamžiku 

výstupu z technologie zpracování,  pokud  

a) se následně využije výhradně jako palivo ve spalovacím stacionárním zdroji o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, který je provozovaný na území České republiky a 

konkrétně vymezený v průvodní dokumentaci a  
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b) vyrábí se v zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení 

podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá a lternativní pa liva  – 
Systémy managementu kvality – Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých 

a lternativních paliv ze dne 1.  září 2011. “. 

Dále požadujeme vypustit Přílohu č. 1 bez náhrady a následující Přílohy přečíslovat.  

Odůvodnění: 

Je klíčové zajistit, aby do ustanovení dle § 3 byla zahrnuta pouze biomasa, která se stala 

odpadem, který nemá nebezpečné vlastnosti (tj. jedná se o ostatní odpad) a zároveň splňuje 

požadavky dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. (= definice biomasy dle legislativy ochrany ovzduší a 
související evropské legislativy). Důvodem je, že pouze biomasa definovaná ve vyhlášce č. 

415/2012 Sb. má odlišné emisní limity a nemusí být i v případě, že je odpadem, spalována 
v režimu odpadu. Pokud biomasa nesplňuje požadavky dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. bude 

zahrnuta do §2 a spalována v režimu odpadu. Domníváme se, že biomasa je ve vyhlášce č. 
415/2012 Sb. dostatečně vymezena a nedává smysl ji dále omezovat v Příloze č. 1 v Tabulce č. 

1.1. Proto by mělo být z návrhu vypuštěno písm. a) a Tabulka 1.1 bez náhrady. Vzhledem k tomu, 

že se má jednat pouze o ostatní odpad a navíc definice biomasy ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. 
vylučuje dřevný odpad, který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké 

kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami postrádá smysl 
stanovovat limity pro obsah škodlivin nebo PAU. Jednalo by se o povinnost nad rámec zákona o 

ochraně ovzduší. Provádění rozborů na řadu škodlivin by bylo finančně náročné a s  ohledem na 

omezené množství odpadu vyhovujícího definici biomasy podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. by 
v praxi významně omezovalo jeho energetické využití bez přínosu pro životní prostředí. Z tohoto 

důvodu navrhujeme vypustit i odst. 2, který se k prokazování škodlivin vztahuje, jako nadbytečný. 

Dále může být vypuštěna celá Příloha č. 1 jako nadbytečná.  

11. Připomínka k  § 9 

Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna června 2023.“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná účinnost je příliš vzdálená. S ohledem na probíhající energetickou krizi je třeba, aby 

vyhláška nabyla účinnosti v co nejkratším termínu.  

12. Připomínka k  Příloze č .  1  

Požadujeme Přílohu č. 1 „Požadavky na palivo vyrobené z odpadní biomasy“ vypustit, následující 

Přílohy přečíslovat. 

Odůvodnění: 

Požadujeme vypustit Přílohu č. 1 jako nadbytečnou, srov. připomínku k § 3.  

 

C. Další připomínky k předloženému materiálu  

Upozorňujeme předkladatele, že ačkoliv je konsolidovaná pozice Hospodářské komory ČR 
k návrhu opatrně pozitivní a konstruktivní, uvnitř členské základny HK ČR existuje i mnohem 

rezervovanější disentní názor k předloženému materiálu, který uvádíme v tomto oddíle.  

1. Obdobně jako v předchozích návrzích vyhlášky není zcela zřejmé, co má být benefitem 

vyhlášky, protože z pohledu provozovatele tepláren a elektráren, v nichž by mělo být možné TAP 

spalovat, nebyl shledán žádný přínos. Důvody jsou následující:  
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a) Z hlediska zákona o posuzování vlivů na ŽP nelze předpokládat žádnou změnu, když 
výkladová praxe odboru EIA, která spoluspalování TAP definovala jako významnou změnu 

záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) v případě záměru kategorie I (nad 300 MW) nebo 

ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) u záměrů kategorie II (nad 50 MW). 

b) Z hlediska nastavení emisních limitů, když se uplatní všechny podmínky pro 

spoluspalování odpadů podle vyhlášky č. 415/2012 Sb. a zároveň (pro zařízení nad 50 
MWt). Závěry o BAT, které žádnou kategorii „TAP“ nebo ostatní odpad nezavádí a limity by 

i nadále musely být stanoveny jako počítané limity pro spoluspalování odpadů . 

c) Z hlediska stávající legislativy v odpadovém hospodářství, když Katalog odpadů stanovuje 

palivo vyrobené z odpadů jako odpady kat. č. 19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené 

z odpadu). 

Návrh vyhlášky je s ohledem na TAP z odpadů de facto pokračováním současného stavu, protože 
nadále klade velmi vysoké nároky na spalování těchto paliv mimo odpadový režim. Tyto nároky 

jsou přitom splnitelné až na malé výjimky výhradně ze strany spaloven odpadů nebo cementáren, 

jež mají na základě povolení k provozu oprávnění zpracovávat odpady. V návrhu chybí d efinice 
podmínek, za kterých palivo vyrobené z opadu přestává být odpadem, a může s ním být 

nakládáno jako s certifikovaným výrobkem. Navrhované znění významně omezuje možnost 
energetického využívání odpadů (při respektování hierarchie nakládání s odpady) v dalších 

sektorech včetně tepláren a průmyslových kotlích. To je v době, kdy se ČR i EU snaží 
dekarbonizovat a vymanit ze závislosti na fosilních palivech a Rusku zcela nepochopitelné. Paliva 

z odpadů jsou vhodnou a ekonomickou alternativou fosilních paliv a ČR by měla podporovat jejich 

rozvoj. 

S ohledem na tyto skutečnosti vzniká i nadále pochybnost o pozitivních dopadech vyhlášky pro 
provozovatele tepláren a elektráren, které by měly být koncovým zařízením pro využití TAP. Je 

zřejmé, že vyhláška bude řešit tíživou situaci provozovatelů třídíren odpadů, kteří mají problém 

s uplatněním výmětů, když ve smyslu zákona o odpadech, resp. přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
273/2021 Sb., jsou jednoznačně stanoveny podíly odpadu vznikajícího při úpravě odděleně 

soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, které mohou být spalovány v zařízení na 
energetické využití, nebo odstraněny a objemy výmětů přesahující tato procentní omezení jsou při 

jejich aktuální materiálové nevyužitelnosti na trhu neuplatnitelné. Vnímáme p roto navrženou 
právní úpravu spíše jako odstranění tohoto problému, když vyvedením z  režimu odpadů se 

neuplatní zákonná procentní omezení pro energetické využití. Je tak zcela rezignováno na 

materiálové využití odpadů ze separovaného sběru, když se prostřednictvím TAP tyto objemy 
výmětů opět energeticky využijí. Proto nepovažujeme navrženou právní úpravu za transparentní a 

systémovou. Za vhodnější bychom považovali úpravu vyhlášky č. 273/2021 Sb. tak, aby 

odpovídala reálné situaci na trhu s  odpady a reálným technologickým možnostem. 

2. Není zřejmé, z čeho vychází omezení pro následné využití TAP, když pro tuhé palivo 
z odpadu je stanoven tepelný příkon ve výši 20 MW. Jestliže se mají uplatnit požadavky pro 

tepelné zpracování odpadu podle vyhlášky č. 415/2012 Sb., pak budou pro odpady stanoveny 
emisní limity TZL, SO2, NOx, TOC, HCL, HF, těžkých kovů a PCDD/F ve všech výkonových 

kategoriích. Zároveň není jasné, které z technických podmínek pro spoluspalování odpadů 
uvedených v části II. přílohy č. 4 vyhlášky č. 415/2012 Sb. by se v případě spalování TAP uplatnily 

(bylo by nezbytné jednoznačně vymezit):  

a) V zásobníku odpadu stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících komunální odpad je 
trvale udržován podtlak a odsávaný vzduch přiváděn do ohniště. Pokud neprobíhá 

spalování, vzduch odsávaný ze zásobníku odpadu se odvádí do výduchu schváleného v 

rámci povolení provozu. 
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b) Odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího vzduchu řízeným způsobem ohřát ve 
všech místech profilu toku odpadního plynu, a to i za nejméně přízn ivých podmínek, na 

teplotu nejméně 850°C po dobu nejméně dvou sekund, měřeno v blízkosti vnitřní stěny 

nebo v jiném reprezentativním místě spalovací komory schváleném v rámci povolení 
provozu; pokud se spaluje nebezpečný odpad s obsahem organických sloučen in chloru 

vyjádřených jako chlor vyšším než 1 %, musí tato teplota dosáhnout nejméně 1100°C po 

dobu nejméně dvou sekund. 

c) Při uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování, v případě poklesu 

teploty pod stanovenou minimální mez podle písm. b) nebo v případě překročení 
některého ze specifických emisních limitů bude automaticky zabráněno přívodu odpadu 

do prostoru, kde dochází k tepelnému zpracování odpadu přímou oxidací.  

d) Nejméně jednou při prvním uvádění stacionárního zdroje, v němž je povoleno tepelné 

zpracování odpadu, do provozu a za předpokládaných nejméně příznivých provozních 
podmínek se ověří doba setrvání odpadního plynu při stanovené nejnižší teplotě za 

posledním přívodem spalovacího vzduchu podle bodu 2. Současně se zjišťuje obsah 

kyslíku v odpadním plynu. 

e) Aniž je dotčeno ustanovení bodu 2 písm. d), nesmí být doba trvání provozu stacionárních 

zdrojů tepelně zpracovávajících odpad při překročení specifických emisních limitů delší 
než 4 hodiny nepřetržitě a současně celková doba trvání provozu při překročení 

specifických emisích limitů v jednom kalendářním roce nesmí překročit 60 hodin. To platí 

pro všechny stacionární zdroje, jejichž odpadní plyny jsou svedeny do stejné technologie 

ke snižování emisí. 

Není zřejmé, z čeho vychází omezení pro následné využití, když pro palivo z odpadní biomasy je 

stanoven tepelný příkon vyšší než 5 MW. Pro spalování těchto TAP nejsou stanoveny žádné 
požadavky nad rámec podmínek pro spalování biomasy, což zejména u zdrojů 5–20 MW 

předpokládá jen provádění jednorázových měření základních znečišťujících látek s  omezenou 

četností. V této souvislosti upozorňujeme na kritéria udržitelnosti biomasy dle Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů (dále také jen „Směrnice RED II“), z nichž vyplývá povinnost 
provádět certifikaci systému sledování kritérií udržitelnosti spalované biomasy/paliv z biomasy v 

lokalitách, v nichž jsou biomasa nebo palivo z biomasy spalovány a zároveň v celém 

dodavatelském řetězci, tedy i u výrobců/dodavatelů TAP z biomasy (při spalování necertifikované 

biomasy by musely být nakupovány emisní povolenky) . 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že velká spalovací zařízení nebudou většinovými příjemci 

TAP, protože vzniká riziko, že v některých parametrech nebude bez zařízení k čištění spalin, 
realizovaných standardně v zařízení ZEVO, dosaženo limitů pro spoluspalování odpadů, což spolu 

s precizním monitoringem dle BAT, bude výrazným omezením pro využití tohoto ins titutu. 

Nastavení předpisu umožní příjem výmětů z třídíren do zařízení určených ke spalování odpadů.  

 


