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Popis testu T11 
 

Novým údajem vyplňovaným od roku 2017 v souhrnné provozní 

evidenci je označení provozovny, u níž byly zdroje ve vykazovaném 

kalendářním roce provozovány na několika místech. 
 

 
 

Pro podávání hlášení za příslušný rok za přemístitelné stacionární zdroje provozované na 

území kraje, pro něž vydal příslušný Krajský úřad povolení (např. mobilní recyklační linky, 

mobilní štěpkovače dřeva, apod.), požaduje novela vyhl. č. 415/2012 Sb. (vyhl. 452/2017 Sb., 

příloha č. 11) ohlašování za zástupnou provozovnu. Doporučuje se proto postupovat podle 

pokynů uvedených v tomto dokumentu. 

 

 

Pokud bylo označení Provozovny s přemístitelnými zdroji v hlášení SPE za příslušný rok  

uvedeno omylem, je zapotřebí provést opravu podáním tzv. Doplněného hlášení, ve kterém 

se vybere označení „NE“: 

 

 
 

 

Náležitosti hlášení za přemístitelné stacionární zdroje provozované na území kraje 

 

V každém kraji, v němž má provozovatel přemístitelného zdroje vydáno povolení k provozu, 

je povinností každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (SPE) za 

zaregistrovanou „zástupnou“ provozovnu.  

 

Příklad textu povolení provozu „přemístitelného zdroje“: 

Povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší vyjmenovaného zdroje 

znečišťování ovzduší „mobilní recyklační linka stavebních hmot“. Recyklační linka bude 

provozována na různých místech Středočeského kraje dle potřeby provozovatele. 

 

Jako adresa provozovny se bude od hlášení za rok 2018 uvádět výhradně adresa příslušného 

povolovacího orgánu ochrany ovzduší (krajského úřadu nebo Magistrátu Praha). Seznam 

krajských úřadů a jejich adres vč. dalších údajů je uveden zde: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_prik_cz.html - viz 

odkaz Provozovny s přemístitelnými zdroji - seznam (MS Excel) adres a GPS souřadnic 

krajských úřadů.  

Od r. 2018 se vyplnění listu 4 u Provozovny s přemístitelnými zdroji nebude požadovat. 
 

 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_prik_cz.html
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V některých případech může být součástí povolení takového zařízení také možnost provozu 

na konkrétní adrese:  

V mimosezónní době a v době, kdy není linka v provozu, je umístěna v Recyklačním středisku 

v obci xxxx na pozemcích parc. č. xxx, k.ú. xxx. 

 

Pro rozhodnutí, zda je nutné v takovém případě podávat hlášení za dvě provozovny (jednu se 

zástupnou adresou a druhou s konkrétní adresou Recyklačního střediska), je třeba posoudit 

především dopad do vykazovaných emisí, tj. zda bude provozovatel zjišťovat množství emisí 

(zpravidla výpočtem), nebo nebude. Pokud ano a bude předpoklad, že příspěvek k celkovým 

emisím zařízení bude na konkrétní lokalitě uvedené v povolení provozu (Recyklačním 

středisku v obci xxxx na pozemcích parc. č. xxx, k.ú. xxx) významný, rozdělí provozovatel 

hlášení za příslušný rok na dvě samostatné provozovny.  

 

Emise, vykázané na zástupné adrese krajského úřadu zařazuje ČHMÚ do bilance hromadně 

sledovaných stacionárních zdrojů. List 4 - Údaje o komínech a výduších se u takových 

provozoven nebude vykazovat. 

 

Pokud bude podáno hlášení SPE za konkrétní lokalitu, bude se vyplňovat standardně 

s adresou umístění zdroje, ÚTJ, emisemi na listu 3 a souřadnicemi výduchu nebo fiktivního 

výduchu na listu č. 4.  

 

V případě složitějších kombinací, např. využívání mobilní recyklační linky v kamenolomu 

jiného provozovatele, se doporučuje řešit způsob ohlášení, mj. tak s ohledem na případné 

podání Poplatkového přiznání, s příslušným krajským úřadem. 

 

 

Pozn.: U zdrojů, jako jsou mobilní recyklační linky, mobilní štěpkovače dřeva, apod. se na 

listu 3 „Údaje souhrnné provozní evidence jiných stacionárních zdrojů“ v položkách 6-8 

nevyplňuje spotřeba nafty, použité pro pohon zařízení a ani množství emisí, vypočtené z této 

spotřebované nafty.  
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Příklad vygenerovaného mailu pro kritérium k01:  

Předmět: Chybový protokol - hlášení SPE rrrr (ID: 372277)  
Text mailu:  
(úvodní část) 
Toto je automaticky generovaný e-mail (ID: 372277) z emisní databáze ISKO (ČHMÚ Praha), prosím 
neodpovídejte na něj. 
 
Níže zobrazený protokol obsahuje seznam údajů uvedených ve Vašem hlášení SPE za rok rrrr, 
převzatém z ISPOP ke dni dd.mm.rrrr, které byly posouzeny jako možné chyby. 
 
Bližší informace ke kontrolám hlášení naleznete na: 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/kontrola.html 
 
Pokud jste již tyto údaje opravili nově podaným hlášením, považujte tento mail za bezpředmětný. 
Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

(označení provozovny, kritéria a výpis chybových hlášek) 
IČP:XXXXXXXXX, Provozovna: XYZ 
 
Test T11_k03 - Přemístitelné provozovny 
Toto není chybový protokol, ale pouze upozornění. V údajích SPE za rok rrrr je provozovna označena 
na listu č. 1 jako provozovna s povolením KÚ pro přemístitelné zdroje, které vydal Magistrát hl. m. 
Prahy. 
Adresa provozovny uvedená na listu č. 1, oddíl 1.2 Údaje o provozovně - název a sídlo provozovny 
neodpovídá adrese uvedeného krajského úřadu.  
 
Pokud je zdroj provozován ve více krajích, musí být pro každý kraj zaregistrována samostatná 
provozovna a podáno samostatné hlášení SPE.  
Do adresních údajů provozovny se vkládají dle přílohy č. 11 k vyhlášce 452/2017 Sb. (novela vyhl. 
415/2012 Sb.) adresní údaje krajského úřadu, který vydal povolení provozu. 
 
Pokyny k ohlašování přemístitelných zdrojů naleznete zde: 
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/SPE_Kontrola_T11.pdf 
V případě potřeby kontaktujte správce databáze REZZO (spe@chmi.cz). 
 

 
Opravené hlášení se podává pouze za provozovnu, u níž bylo označení 

Provozovny s přemístitelnými zdroji na Listu 1 

    
použito nesprávně (nebo omylem).  

 

 

V případě potřeby kontaktujte příslušný krajský úřad nebo správce databáze REZZO 

(spe@chmi.cz). 


