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Úsek kvality ovzduší - Oddělení emisí a zdrojů

Výzkumné činnosti pro rozvoj inventarizace a projekce:
Zlepšování kvality a úplnosti údajů Registru emisí (REZZO)
Výzkum v oblasti emisních faktorů
Aktualizace metodiky pro emise z vytápění domácností
Model projekce emisí

Skupina Registr emisí
Skupina EU Reporting

Řešené projekty:
2020-2026 ARAMIS (TA ČR)
2018-2022 MEMORESP (TA ČR)

Hlavní cíle:
Emisní inventury a projekce, Reportingová hlášení
Podklady pro modelové hodnocení úrovně znečišťování
Podpora ohlašování do ISPOP
Spolupráce na koncepcích a legislativě 



Obsah prezentace:
• Emisní databáze
• Datové prvky
• Používané aplikace Get&Go

• Rozeslání další várky (komplet nebo jen nové?)
• Formulář 2023
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Povinné ohlašování do ISPOP

Emise jsou zjišťovány jinými způsoby
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Datové toky informací o emisích a zdrojích



Rozdělení zdrojů znečišťování podle způsobu sledování emisí
Druh 
zdroje

Vyjmenované stacionární zdroje
Nevyjmenované stacionární 
zdroje

Mobilní zdroje

Kategorie REZZO 1, REZZO 2 REZZO 3 REZZO 4

Obsahuje

Stacionární zařízení ke spalování paliv 
o celkovém tepelném příkonu vyšším než 
0,3 MW, spalovny odpadů, jiné zdroje 
(technologické spalovací procesy, průmyslové 
výroby apod.).

Stacionární zařízení ke spalování paliv 
o celkovém tepelném příkonu do 0,3 
MW vč. spotřeby paliv 
v domácnostech, nevyjmenované 
stacionární technologické zdroje 
a další činnosti produkující emise 
(viz dále). 

Silniční, železniční, lodní a letecká 
doprava osob a přeprava nákladu, 
u silniční dopravy dále otěry brzd 
a pneumatik, abraze vozovky** 
a odpary z palivových systémů 
benzinových vozidel, provoz 
nesilničních strojů a mechanismů 
při údržbě zeleně a lesů apod.

Původ dat
Ohlášené emisní údaje vyjma zjednodušených 
hlášení* podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 415/2012 
Sb.

Vypočtené emise z aktivitních údajů, získaných např. ze SLDB, výrobních a 
energetických statistik, sčítání dopravy a registru vozidel apod., a emisních 
faktorů.

Způsob 
evidence

Zdroje jednotlivě sledované
REZZO 1 – ohlašované emise
REZZO 2 – emise vypočítávané z ohlášených 
údajů a emisních faktorů.

Zdroje hromadně sledované. Zdroje hromadně sledované.



Legislativní základ pro vedení Registru emisí a zdrojů
• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

• § 7, odst. (1) Výsledky posuzování a vyhodnocení úrovní znečištění vede 
ministerstvo v informačním systému kvality ovzduší. Součástí informačního 
systému kvality ovzduší je také registr emisí a stacionárních zdrojů, ve 
kterém jsou vedeny údaje o stacionárních zdrojích a množství znečišťujících 
látek, které jsou vnášeny do ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů, a 
registr dopadů znečištění ovzduší na ekosystémy, ve kterém jsou vedeny údaje 
o dopadech znečištění ovzduší na ekosystémy.

• § 17, odst. (3), písm. c) ukládá mj. povinnost každoročního 
ohlašování údajů souhrnné provozní evidence formou určenou zákonem 
25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP



Legislativní základ pro sběr údajů o zdrojích a emisích:
• Vyhláška 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování
• § 26, odst. (2) Náležitosti souhrnné provozní evidence jsou stanoveny v 

příloze č. 11 k této vyhlášce.

• Příloha č. 11: NÁLEŽITOSTI SOUHRNNÉ PROVOZNÍ 
EVIDENCE obsahuje seznam položek v členění do 5 bodů (5 listů 
F_OVZ_SPE) vč. vysvětlivek a návodu pro vyplnění údajů

• Zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP zavádí povinnou formu ohlašování 
ve formátu datových standardů, vyhlášených pro příslušné ohlašované období



Datové prvky při zpracování údajů o zdrojích a emisích –
Procesy, Toky, Sklady:
Procesy
• Stažení XML a metadat do uložiště dat
• Import XML do emisní databáze zahrnující např. 

automatizované opravy neočekávaných údajů, propojování 
lokalizačních údajů a doplňování neohlašovaných nebo 
chybějících údajů; vč. vytváření logu každého subprocesu

• Nadstavbové procesy (EINSTEIN) vč. vytvoření logu
• Generování kontrolních mailů a vypořádání nálezů (vč. oprav 

nebo doplnění údajů – hromadné, ruční individuální)
• Exporty definovaných sestav



Datové prvky pokr.:
Toky

• Přenos XML a doprovodných informací (JSON)
• Řízená a operativní komunikace elektronickou poštou 

Sklady
• Sklad XML, metadat hlášení (ORACLE) a dalších dat
• Emisní databáze
• Standardizované výstupy (pro webové prezentace)

Příklad dalších využívaných dat
• RÚIAN - roční aktualizace údajů o parcelách a adresních 

místech
• RES ČSÚ - roční aktualizace údajů NACE



Časový sled datových toků:
• 1. Stahování a import XML a JSON - 1. pol. dubna
• Generování kontrolních mailů (SKM) pro interní kontrolu – květen
• Vložení „výjimek“ do SKM - květen
• 1. Generování a rozeslání kontrolních mailů (SKM) – začátek června
• Vypořádání nálezů SKM a vkládání nových „výjimek“ - červenec a srpen
• 2. Stahování a import XML a JSON - 1. pol. září
• 2. Generování a rozeslání kontrolních mailů (SKM) – 2 .pol. září
• Vypořádání nálezů SKM a vkládání nových „výjimek“ – říjen a listopad
• 3. Stahování a import XML a JSON - 1. pol. prosince
• Zpracování podkladů pro reporting – leden
• Opravy názvů provozoven, parametrů komínů (EINSTEIN), souřadnic apod. – únor a 

březen
• Zveřejnění přehledů zdrojů REZZO 1 v mapovém navigátoru – začátek dubna

Průběžně jsou cca od července používány aktuální údaje o zdrojích a emisích za předchozí 
rok pro ročenky, výroční zprávy apod., vč. poskytování dat v rámci klientských zakázek.



Popisy k vyobrazeným náhledům:
Náhledy na vybrané aplikace Emisní databáze, která je součástí aplikace Get&Go
(provozuje oddělení ISKO)
• Aplikace WS Client – stahování XML a tabulek JSON
• Aplikace Archiv zpracovaných souborů AZS - import XML
• Správce provozoven – základní databáze ohlášených a doprovodných dat vč. map
• Příklady výstupů Správce provozoven – detailní i agregované přehledy, mapy, tabulky
• Aplikace EMIS Model – podklady pro hodnocení úrovně znečištění
• Ukázka výstupů G&G Report - tabulka emisních faktorů pro výpočty emisí (z paliv, výrob, aj.)
• Správce číselníků – ukázka pohledu administrátora a uživatele
• Nápovědy Get&Go – ukázka popisu k sestavě pro reporting (EMEP Export)
• Náhled na záznam výsledku kontroly testu SKM – záznam v Get&Go a komunikace 

rozesílaná elektronickou poštou
• Soubory hromadných oprav (HO) ukázky – opravy spotřeb a/nebo výhřevností paliv, opravy 

a doplnění údajů o spalovacích zdrojích a spalovnách, doplnění údajů v položce Původní IČP



































Děkuji za pozornost

Pavel Machálek
Oddělení emisí a zdrojů
pavel.machalek@chmi.cz
+420 244 032 429


