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R o z h o d n u t í 
Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně 
příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti OKIN GROUP, a.s., se sídlem 
Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1, IČ 27449734, zastupující investora akce společnost PFCE Prague 
investments s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490, o povolení  
provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě 
zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:  

1) D o d a t e č n ě  povoluje dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona změnu stavby 
vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny 
umístěné v 6. NP budovy A2 objektu Zlatý Anděl na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5, 
spočívající v náhradě tří kotlů Viessmann Paromat Triplex o jmenovitém tepelném příkonu     
1179 kW (celkový tepelný příkon 3 537 kW) třemi kotli Viessmann Vitoplex 200 SX2 
o jmenovitém tepelném příkonu 1170 kW (celkový tepelný příkon po změně  3510 kW), při 
osazení nových kotlů původními hořáky Weishaupt G-7/1-D v provedení ZD-LN, investora 
společnosti PFCE Prague investments s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, 
IČ 29012490.  

2) P o v o l u j e  dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona  provoz změněného vyjmenovaného 
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu (kód 1.1.) – plynové kotelny o celkovém 
tepelném příkonu 3510 kW (tři teplovodní kotle  Viessmann Vitoplex 200 typ SX2 o tepelném 
příkonu 1170 kW s hořáky Weishaupt G-7/1-D v provedení ZD-LN) umístěné v 6. NP budovy 
A2 objektu Zlatý Anděl na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5, investora  společnosti  PFCE 
Prague investments s.r.o. se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490. 
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3)  S t a n o v í  závazné podmínky pro provoz uvedeného stacionárního zdroje:  

a) Povinnost plnění specifických emisních limitů dle bodu 1. (Specifické emisní limity pro spalovací 
stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 
50 MW) části II Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.  

b) Způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování:  
-  povinnost prokazovat plnění specifických emisních limitů jednorázovým měřením emisí dle ust. 
§ 3 odst. 2 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. jednou za 3 kalendářní roky, 
ne však dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího jednorázového měření,  
-   povinnost provádět měření emisí v souladu s ustanovením § 4-6 vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb.  

O d ů v o d n ě n í 

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 15.11.2012 žádost 
společnosti OKIN GROUP, a.s., se sídlem Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1 o povolení provozu 
stacionárního zdroje (plynové kotelny) na adrese Bozděchova 2/344, Praha 5.Dnem doručení žádosti 
bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.  Žádost byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou 
č. 7 k zákonu a odborným posudkem. Z předložených podkladů správní orgán zjistil, že byla na 
předmětném zdroji provedena změna, která dosud nebyla projednána a povolena dle legislativy 
ochrany ovzduší. Protože měl správní orgán k dispozici všechny podklady potřebné i pro povolení 
změny zdroje, projednal žádost o povolení provozu současně jako žádost o dodatečné povolení 
změny zdroje. 

Společnost OKIN GROUP, a.s. zastupovala v době podání investora společnost Centrum Zlatý Anděl 
s.r.o., která v průběhu správního řízení dnem 31.12.2012 zanikla a jejím právním nástupcem se stala 
společnost PFCE Prague investments s.r.o., IČ 29012490. Žadatel tuto skutečnost doložil dne 
9.1.2013 předložením dokumentu „Oznámení o fůzi“. 

Při rekonstrukci kotelny, umístěné v 6. NP budovy A2, byly nahrazeny nevyhovující tři kotle 
Viessmann Paromat Triplex o jmenovitém tepelném příkonu 1179 kW třemi kotli Viessmann 
Vitoplex 200 typ SX2 o jmenovitém tepelném příkonu 1170 kW. Po výměně kotlů činí celkový 
příkon kotelny 3510 kW. Nové kotle jsou vybaveny původními dvoustupňovými hořáky Weishaupt 
G-7/1-D v provedení ZD-LN. Kotle jsou odkouřeny komínovým tělesem nad střechu objektu. 
Spotřeba zemního plynu za období 10/2011 – 10/2012  činila 117 770 m3.  

Předmětný vyjmenovaný stacionární spalovací zdroj je uveden v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 
1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW 
včetně. 

Odborný posudek vypracoval Ing. Zbyněk Krayzel, držitel osvědčení o autorizaci ke zpracování 
odborných posudků dle ustanovení § 32 zákona s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona 
rozhodnutím MŽP č.j. 2850/780/11/LH.  

V odborném posudku je uvedeno, že realizovanou změnou plynových kotlů při využití původních 
hořáků nedojde k navýšení emisí do ovzduší. Zařízení  bude schopno plnit emisní limity platné i po 
1. lednu 2018.  

Autorizované měření emisí provedla měřící skupina MRU s.r.o., autorizovaná pro měření emisí dle § 
32 zákona, s přihlédnutím k ustanovení § 42 odst. 1 zákona, rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí č.j. 397/820/10/Hl  s platností do 31.1.2015.   
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Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí dosáhly hmotnostní koncentrace 
znečišťujících látek ve spalinách na plynovém kotli K1 hodnot pro oxidy dusíku (NOx)  71,8 mg/m3 a 
pro oxid uhelnatý (CO) 3,4 mg/m3 , na plynovém kotli K2 hodnot pro NOx  74,1 mg/m3 a pro CO 
4,6 mg/m3, na plynovém kotli K3 hodnot pro NOx  78,6 mg/m3 a pro CO 4,1 mg/m3, vše v suchém 
plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % objemová. Vzorek spalin byl 
odebrán z kouřovodu za zařízením. Na proměřovaném zařízení byla provedena tři jednotlivá měření, 
každé v trvání 15 minut za běžných podmínek. Měření proběhlo v souladu s ustanovením Části I 
přílohy č. 1 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. Měřením byla prokázána schopnost zdroje plnit 
specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.  

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha 
(ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k dodatečnému povolení 
změny a k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření čj. 
ČIŽP/41/OOO/1217343.001/13/PLV ze dne 3.1.2013 ČIŽP uvedla, že z předloženého protokolu o 
autorizovaném měření emisí je patrné, že instalovaná zařízení jsou schopna plnit emisní limity dle 
platné legislativy o ochraně ovzduší a proto vydává souhlasné stanovisko k dodatečnému povolení 
změny a uvedení zdroje do provozu.  

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší 
prověřil předloženou žádost, odborný posudek, protokol z autorizovaného měření emisí a další 
související podklady a konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaná změna zdroje 
vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí.  

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako 
orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření 
tohoto odboru podle zvláštních předpisů.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města 
Prahy. 

 
 

 Otisk úředního razítka 

Ing. Josef  J a n o t a 
vedoucí oddělení ochrany ovzduší 

Příloha: dokumentace  

Rozdělovník 
Na doručenku: PFCE Prague investments s.r.o., Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, IČ 29012490 
prostřednictvím OKIN GROUP, a.s.,  Pařížská 9/68, 110 00 Praha 1, IČ 27449734 

Co:  ČIŽP – OI Praha (datová schránka)  

 OZP MHMP – spis, evidence 
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