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ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV 

 

ÚSEK KVALITY OVZDUŠÍ 

ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ 

 
 

 

 

 

 

 

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE za provozovnu 

s přemístitelnými zdroji. 

 

Příklad pro ohlášení za zařízení provozované v průběhu ohlašovaného roku 

na jednom místě 
 

 

Recyklační linka používaná jako drtící linka v kamenolomu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento text může být během ohlašovacího období průběžně doplňován a aktualizován. Případné připomínky 

k jeho obsahu můžete zasílat na adresu spe@chmi.cz. 
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Registrace provozoven pro ohlašování souhrnné provozní evidence podle § 17, odst. (3),  písm c) 

zákona č. 201/2012 Sb., popř. podání poplatkového přiznání podle § 15, odst.(8) zákona č.201/2012 

Sb. se provádí po přihlášení do systému CRŽP (Centrální registr životního prostředí). 

 

Pro registraci provozovny platí obecné pokyny pro provozovnu zdrojů s povolením provozu na více místech 

uvedené zde.  

 

Pokud je v ohlašovaném roce podáváno hlášení za zařízení, které bylo provozováno v celém ohlašovaném 

roce pouze na jednom místě (např. použití mobilní recyklační linky jako drtící a třídící linky 

v kamenolomu), uvede se tato informace v příslušné položce na listu 1. Zároveň je pro takové hlášení 

v případě ohlášení emisí (list L2 spalovací, list L3 technologický) povinné vyplnění údajů na listu č. 4 

(údaje o komínech a výduších). Vyplnění údajů o souřadnici místa provozu zdroje i další parametry úniku 

emisí jsou důležité pro následné využití k hodnocení úrovně znečištění (modelování kvality ovzduší). 

Množství emisí se vypočítává podle emisních faktorů publikovaných ve Věstníku MŽP prosinec/2022.. 

 

Ohlašování přemístitelných zdrojů nelze kombinovat s ohlášením jakýchkoliv jiných stacionárních zdrojů. 

 

 

 

Náhled na doplněný oddíl pro vyplnění Provozovny s přemístitelnými zdroji s novou položkou pro 

označení hlášení za provozovnu s celoročním provozem na jednom místě 

 

V hlášení SPE na listu 1 se v řádku Týkají se údaje provozovny s povolením KÚ pro přemístitelné zdroje? 

označí „ANO“ a z číselníku krajských úřadů se vybere příslušný kraj. 

Pro údaje za rok 2022 a další roky se v řádku Provoz na jednom místě označí „ANO“, viz příklad: 

 

 
 

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/PRIKLAD16_recyklace.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_mzp_2022/$FILE/SOTPR-Vestnik_prosinec-20221220.pdf
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Postup při vyplnění hlášení s využitím „Předvyplnění daty z předchozího autorizovaného hlášení“:  

 

Stav po „Vyplnění formuláře“:  v řádku Provoz na jednom místě není vybráno označení 

 

 
 

 

Pokud není položka označena, objeví se po kliknutí na On-line kontrolu upozornění: 

 

 

Správné vyplnění zástupné provozovny, pokud bylo zařízení po celý rok provozováno na jednom místě: 

 

 

Příklad vyplnění formuláře SPE viz níže. 

 Postup stanovení údajů souřadnic paty komínu viz níže. 
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1. Pro provozovnu s přemístitelným zdrojem je 

potřeba zvolit zatržítko ANO a vybrat Název 

příslušného krajského úřadu. 

2. U nové položky „Provoz na jednom místě?“ 

se zvolí zatržítko ANO 

Vhodný Název pro provozovnu 

s přemístitelným zdrojem 

Upozornění: 

 

Zdroj, jehož provoz byl v celém 

ohlašovaném roce pouze na 1 místě 

povinně vyplní údaje na listu č.4 

(údaje o komínech a výduších), viz 

list výduchu 

 

 

Adresa a název ÚTJ s kódem 

sídla krajského úřadu, který 

povolení provozu vydal. 
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 Vzor vyplnění listu 3 pro technologický zdroj: 

 

 

Vyplnění doplňujícího 

názvu zařízení 

Název výrobku a množství 

Na listě 3 jsou vykázány 

vypočtené celkové emise 

TZL dle tabulky 

emisních faktorů ve 

Věstníku MŽP. 
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Vzor vyplnění listu 4 pro výduchy: 

 
 

 
 

 

Zdroj provozovaný v celém ohlašovaném roce pouze na 1 místě 

povinně vyplní údaje na listu č.4 (údaje o komínech a výduších)   
 

Vyplní se souřadnice místa provozu 



Datum poslední revize: 16.03.2023 

 

                  

Postup stanovení údajů souřadnic paty komínu 

Zeměpisné souřadnice paty komínu nebo výduchu je možné buď změřit přístrojem GPS, nebo odečíst 

z internetu. Postup odečtení souřadnic z internetu je následující: 

1) V internetovém prohlížeči se spustí stránka např. https://www.mapy.cz/ 

2) Do vyhledávacího okna se zadá adresa provozovny. 

 
3) Myší se změní typ mapy na „Letecká“. 

 

4) Provede se podrobnější přiblížení lokality (kolečkem myši nebo tlačítky ). 

5) Pravým tlačítkem myši se klikne na místo, jehož souřadnice chceme zjistit a v nabídce, která se tím 

vyvolá, vybereme „Přidat vlastní bod“. 

 
 

6) V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí souřadnice, které je možné přímo zadat do formuláře. 

 

https://www.mapy.cz/

