
 
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 

 

Doporučení k uplatnění novely vyhlášky č. 415/2012 Sb.,             
v praxi provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší  

a jejich ostatní povinnosti 
7. 12. 2017 

Číslo akce  10020075 
Místo konání   Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce  Ing. Nora Hácová, tel. 466 614 320 

Informace  Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena  1815,- Kč včetně DPH  

Lektor    Ing. Zbyněk Krayzel  
Program    Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a poslední novela       

č. 369/2016 Sb.  
 Vyhláška č. 415/2012 Sb., a její novely. Novela vyhlášky č. 415/2012 

Sb. Tato novela zapracovává mj. i Směrnici EU č. 2193/2015/EU                       
o středních spalovacích zdrojích a další změny a požadavky. Přináší 
důležité změny v emisních limitech, termínech jejich dosažení                
a mnoho dalších změn. Reaguje i na změny v klasifikaci zdrojů z novely 
č. 369/2016 Sb. Nosným programem bude nutná reakce na tyto 
změny a postup, jak se s nimi vypořádat v praxi provozovatelů 
zdrojů   

 Metodické pokyny a stanoviska MŽP budou komentovány u jednotlivých 
okruhů povinností 

 Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší – Metodický pokyn                        
ke sčítání kapacit a ostatní stanoviska ke klasifikaci  

 Emisní limity a podmínky provozu u zdrojů. Nové emisní limity                       
a termíny dosažení. Stanoviska MŽP k plnění EL.  

 Nové povinnost provozovatelů vyjmenovaných zdrojů, novela 
zákona č. 369/2016 Sb. 

 Závazná stanoviska k umístění a provedení stavby, povolení provozu 
zdrojů, změny paliv, surovin a dalších okolností na zdrojích  

 Programy zlepšování kvality ovzduší a povolovací agenda 
 Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách                    

u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF  
 Povinnosti v oblasti měření emisí a jeho rozsahy, upuštění od měření             

- možnosti a povinnosti.  
 Provozní řády. Konkrétní příklady kapitol a povinností.  
 Provozní evidence. Konkrétní příklady kapitol  
 Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu                      

o měření, rozptylové studie) 
 Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona, diskuse a závěr  

Časový 
harmonogram 

8,30 – 9,00  prezence 
9,00 - 15,00  odborný program  

Organizační 
pokyny 

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 5. 12. 2017 na adresu:  
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686 
532 27  Pardubice 
Naše DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank 
Pardubice, variabilní symbol 10020075 nebo hotově v den konání akce.  
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