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R O Z H O D N U T Í 

 
 
 
 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OOP MHMP), 
jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona 
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci) a podle 
ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů projednal v řízení vedeném podle zákona o integrované 
prevenci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád), na základě ohlášení  provozovatele Pražská teplárenská 
a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, I Č 45273600 (dále jen 
provozovatel zařízení), kterého v řízení na základě plné moci ze dne 10.12.2009 
zastupuje Ing. Marika Morávková (vedoucí oddělení ekologie), podle ustanovení 
§ 16 odst. 1, písm. b) zákona o integrované prevenci, plánovanou změnu 
v provozu zařízení „Teplárna Malešice", Teplárenská 1, 108 15 Praha 10  (dále 
jen zařízení), a na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených 
podkladů rozhodl podle ustanovení § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci 
o 8. změně integrovaného povolení  takto: 
 
Vymezená ustanovení integrovaného povolení vydaného  OOP MHMP pod č.j.: 
MHMP-141137/2005/OOP-VIII-482/R-23/07/Hor ze dne 25 .09.2007, které nabylo 
právní moci dne 19.10.2007 ve zn ění pozd ějších zm ěn, se m ění takto:  

 

1. Na str. 9 integrovaného povolení v kapitole 4. „ Podmínky zajiš ťující ochranu 
zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prost ředí, zejména ochranu 
ovzduší, p ůdy, lesa, podzemních a povrchových vod, p řírody a krajiny“ text 
v bod ě 4.1.1. podkapitoly 4.1. „Ochrana ovzduší“ se ruší,  nový text v bod ě 
4.1.1. zní:  
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4.1.1. V souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon o ochraně ovzduší) a ve smyslu § 17 odst. 2 písm. g) 
citovaného zákona se povoluje vydání změny  provozního řádu zvláště 
velkého zdroje znečišťování ovzduší „Teplárna Malešice“ (Soubor opatření 
ochrany ovzduší PTMA – Místní provozní předpis MPP/PTMA/TMAI,II,III/4, 
příloha č. 1 k tomuto rozhodnutí, počet stran celkem 42, počet příloh 2) 
vypracovaný na základě ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, 
v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. 

 
2.  Na stran ě 10 integrovaného povolení se v podkapitole 4.1. „O chrana 

ovzduší“  mění bod 4.1.6., který po zm ěně zní:  
 

4.1.6. Schvaluje aktualizaci „Plánu snížení emisí“ v podobě emisních stropů    
znečišťujících látek TZL, SO2  a NOx pro roky 2010 a 2013. 

 
  TZL SO2  NOx 
  t/rok t/rok t/rok 

 rok 2010 70  1900 873 

 rok 2013 70     1950 878 

 
3. Na stran ě 12 integrovaného povolení v kapitole 9. „Zp ůsob monitorování 

emisí a p řenosů, případně technických opat ření k jejich omezování, v četně 
specifikace metodiky m ěření, včetně jeho frekvence, vedení záznam ů 
o monitorování“ se v podkapitole 9.1. m ění bod 9.1.2., který po zm ěně zní:  

 
 

9.1.2. TMA III:  
 

Provozovatel zařízení bude provádět u zařízení zdroje K21 a K22 kontinuální 
měření emisí v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 205/2009 Sb. metodami 
a postupy kontinuálního měření na každém kotli u znečišťujících látek  NOx 
(vyjádřených jako NO2) a CO, u znečišťujících látek TZL a SO2 bude provádět 
jednorázové měření v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky 
č. 205/2009 Sb. na každém kotli dvakrát za kalendářní rok, ne dříve než po 
uplynutí tří měsíců od data předchozího jednorázového měření. 
 
 
 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 

Dne 16.12.2010 obdržel OOP MHMP ohlášení zástupce provozovatele zařízení 
o plánované změně v provozu zařízení podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) 
zákona o integrované prevenci, ve kterém zástupce provozovatele požádal o zrušení 
povinnosti kontinuálního měření emisí TZL a SO2 v případě spalování zemního plynu 
na kotlích K21 a K22 na základě změny legislativy. 
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OOP MHMP obdržel elektronickou poštou dne 20.12.2010 ohlášení zástupce 
provozovatele zařízení o plánované změně v provozu zařízení podle ustanovení 
§ 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci, ve kterém zástupce 
provozovatele požádal o přesunutí 7 tun emisí z hodnoty emisního stropu pro NOx 
z teplárny Malešice na hodnotu emisního stropu znečišťujících látky NOx výtopny 
Juliska podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu 
snižování emisí stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen NV 
č. 372/2007 Sb.). Ohlášení plánované změny bylo doručeno OOP MHMP písemně 
dne 22.12.2010. 

OOP MHMP oznámil dopisem SZn.: S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-400/Ryb ze 
dne 20.12.2010, podle ust. § 46 správního řádu, provozovateli zařízení zahájení 
řízení z moci úřední.  

Dne 07.01.2011 zástupce provozovatele doplnil ohlášení a předložil ke schválení 
aktualizovaný provozní řád zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší „Teplárna 
Malešice“ (Soubor opatření ochrany ovzduší PTMA – Místní provozní předpis 
MPP/PTMA/TMAI,II,III/4). 

Provozní řád byl, v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně 
ovzduší, zaslán dopisem S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-11/11/Ryb dne 
11.01.2011 k vyjádření ČIŽP OI Praha. 

Dne 25.01.2011 obdržel OOP MHMP vyjádření ČIŽP ke změně provozního řádu 
zdroje Teplárna Malešice pod č.j.: ČIŽP/41/OOO/1011006.002/11/PST ze dne 
24.01.2011, ve kterém je uvedeno, že ČIŽP OI Praha nemá k předloženému 
dokumentu připomínky a souhlasí s návrhem změny provozního řádu. 

OOP MHMP umožnil zástupci provozovatele zařízení seznámit se s podklady pro 
rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dne 02.02.2011. 
Provozovatel zařízení této možnosti nevyužil. 

OOP MHMP v bodě 3 tohoto rozhodnutí zrušil povinnost kontinuálního měření emisí 
TZL a SO2 při spalování zemního plynu na kotlích K21 a K22 a stanovil povinnost 
jednorázového měření emisí těchto látek. 

OOP MHMP v bodě 2 tohoto rozhodnutí schválil aktualizaci „Plánu snížení emisí“ 
v podobě emisních stropů  znečišťujících látek TZL, SO2 a NOx pro roky 2010 a 2013 
-  povolil vzájemnou výměnu části emisního stropu znečišťující látky NOx 

mezi teplárnou Malešice a výtopnou Juliska podle ust. § 4 odst. 1 a § 2 NV 
č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 
spalovacích zdrojů. 7 tun ze stanoveného emisního stropu znečišťující látky NOx 

z teplárny Malešice převzala výtopna Juliska na rok 2010 a na další roky. Oba zdroje 
jsou zahrnuty do Programu a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 NV č. 372/2007 Sb. 

OOP MHMP v bodě 1 tohoto rozhodnutí povolil vydání změny provozního řádu 
zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší „Teplárna Malešice“. 

Na základě ohlášení plánované změny a předložených podkladů, OOP MHMP 
došel, podle ust. § 19a odst. 2 k závěru, že se nejedná o podstatnou změnu 
v provozu zařízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Pro přehlednost provedených změn integrovaného povolení OOP MHMP uvádí 
v příloze č. 2 „úplné znění“ jeho výroku. 
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Vydání této změny integrovaného povolení není předmětem správního poplatku ve 
smyslu položky 96 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 

Poučení účastníka: 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ustanovení § 81 správního řádu podat 
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo namítaná nesprávnost rozhodnutí nebo 
řízení, jež mu předcházelo. Odvolání je možné podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 
oznámení účastníkovi, a to k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným 
u OOP MHMP. Odvolání se podává v počtu  1 stejnopisu. Nepodá-li účastník 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady OOP MHMP. 

 

 

 

 

Přílohy 
1. Provozní řád (Soubor opatření ochrany ovzduší PTMA – Místní provozní předpis 

MPP/PTMA/TMAI,II,III/4). 

2. „Úplné znění“ výroku integrovaného povolení. 

 

 

 

 

 

   Ing. Josef P a v l í k  
       pověřený vedením odboru 
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Rozdělovník SZn.: S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-39/R-6/11 /Zul:  
 
Účastník řízení (na doru čenku) – s p řílohou:  
Pražská teplárenská a.s.  
Ing. Marika Morávková 
Partyzánská 1/7 
170 00  Praha 7 
IČ: 45273600 
 
Na vědomí (po nabytí právní moci)- bez p řílohy: 
Hlavní město Praha   
p. Josef Nosek 
náměstek primátora hl. m. Prahy 
Mariánské náměstí 2 
110 00  Praha 1 
 
Městská část Praha 10       
Vršovická 68 
101 38  Praha 10 
IČ: 00063941 
 
Městská část Praha 9     
Sokolovská 324/14 
180 49  Praha 9 
IČ: 00063894 
 
Magistrát hlavního města Prahy  
odbor ochrany prostředí 

- orgán ochrany ovzduší (odd. III) 
Jungmannova 35/29 
110 00  Praha 1 
 
Česká inspekce životního prostředí          
oblastní inspektorát Praha 
oddělení integrace  
Wolkerova 40  
160 00  Praha 6 
IČ: 41693205 
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy  
Rytířská 12 
p.s. 203 
110 01  Praha 1 
IČ: 71009256 
 
Ministerstvo životního prostředí                
odbor posuzování vlivů na životní prostředí  
a integrované prevence 
Vršovická 1442/65 
100 10  Praha 10 
IČ: 00164801 
 
Ministerstvo životního prostředí                
odbor výkonu státní správy I 
Kodaňská 1441/46 
101 00   Praha 10 
IČ: 00164801 
  
spis 2x 
evidence rozhodnutí 
 


