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472
Â DY
Ï EDSE DA VLA
PR
vyhlasÏuje
uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), jak vyplyÂvaÂ ze zmeÏn provedenyÂch zaÂkonem cÏ. 521/2002 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 92/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 186/2004 Sb., zaÂkonem cÏ. 695/2004 Sb.,
zaÂkonem cÏ. 180/2005 Sb. a zaÂkonem cÏ. 385/2005 Sb.

Â KON
ZA
o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

§2
ZaÂkladnõÂ pojmy

Â S T P RVN IÂ
CÏ A

(1) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
ovzdusÏõÂ se rozumõÂ
a) vneÏjsÏõÂm ovzdusÏõÂm ovzdusÏõÂ v troposfeÂrÏe, s vyÂjimkou ovzdusÏõÂ na pracovisÏtõÂch urcÏenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem2) a v uzavrÏenyÂch prostoraÂch,
(daÂle jen ¹ovzdusÏõÂª),
b) znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtkou jakaÂkoliv laÂtka vnesenaÂ do
vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ nebo v neÏm druhotneÏ vznikajõÂcõÂ,
kteraÂ maÂ prÏõÂmo a nebo muÊzÏe mõÂt po fyzikaÂlnõÂ
nebo chemickeÂ prÏemeÏneÏ nebo po spolupuÊsobenõÂ
s jinou laÂtkou sÏkodlivyÂ vliv na zÏivot a zdravõÂ lidõÂ
a zvõÂrÏat, na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, na klimatickyÂ systeÂm
ZemeÏ nebo na hmotnyÂ majetek,
c) znecÏisÏt'ovaÂnõÂm ovzdusÏõÂ vnaÂsÏenõÂ jedneÂ nebo võÂce
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek do ovzdusÏõÂ v duÊsledku lidskeÂ
cÏinnosti vyjaÂdrÏeneÂ v jednotkaÂch hmotnosti za jednotku cÏasu,
d) emisõÂ vnaÂsÏenõÂ jedneÂ nebo võÂce znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
do zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
e) emisnõÂm limitem nejvyÂsÏe prÏõÂpustneÂ mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo pachovyÂch laÂtek vypousÏteÏneÂ do
ovzdusÏõÂ ze zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏeneÂ
jako hmotnostnõÂ koncentrace znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
v odpadnõÂch plynech nebo hmotnostnõÂ tok znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky za jednotku cÏasu nebo hmotnost
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky vztazÏenaÂ na jednotku produkce
nebo lidskeÂ cÏinnosti nebo jako pocÏet pachovyÂch

OCHRANA OVZDUSÏIÂ
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon v souladu s praÂvem EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ1) stanovõÂ
a) praÂva a povinnosti osob a puÊsobnost spraÂvnõÂch
uÂrÏaduÊ prÏi ochraneÏ vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ prÏed vnaÂsÏenõÂm
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek lidskou cÏinnostõÂ a prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu ZemeÏ, a s vyÂrobky, ktereÂ takoveÂ
laÂtky obsahujõÂ,
b) podmõÂnky pro dalsÏõÂ snizÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek puÊsobõÂcõÂch neprÏõÂznivyÂm
uÂcÏinkem na zÏivot a zdravõÂ lidõÂ a zvõÂrÏat, na zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ nebo na hmotnyÂ majetek,
c) naÂstroje ke snizÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na vnaÂsÏenõÂ radionukliduÊ do zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, ktereÂ je upraveno
zvlaÂsÏtnõÂm zaÂkonem1a).

1

) NaprÏõÂklad SmeÏrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizujõÂ a racionalizujõÂ zpraÂvy o provaÂdeÏnõÂ neÏkteryÂch
smeÏrnic tyÂkajõÂcõÂch se zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (91/692/EHS), SmeÏrnice Rady 96/62/ES ze dne 27. zaÂrÏõÂ 1996 o posuzovaÂnõÂ
a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
1a
) ZaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon) a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
2
) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jednotek na jednotku objemu nebo jako pocÏet
cÏaÂstic znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky na jednotku objemu,
emisnõÂm stropem nejvysÏsÏõÂ prÏõÂpustnaÂ uÂhrnnaÂ emise
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek vznikajõÂcõÂ v duÊsledku lidskeÂ cÏinnosti
vyjaÂdrÏenaÂ v hmotnostnõÂch jednotkaÂch za obdobõÂ
1 roku ze vsÏech zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, z jejich vymezeneÂ skupiny nebo z jednotliveÂho zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ na vymezeneÂm uÂzemõÂ,
uÂrovnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ hmotnostnõÂ koncentrace
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek v ovzdusÏõÂ nebo jejich depozice
z ovzdusÏõÂ na jednotku plochy zemskeÂho povrchu
za jednotku cÏasu,
provozovatelem zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹provozovatelª) praÂvnickaÂ osoba nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ skutecÏneÏ
provozuje; nenõÂ-li takovaÂ osoba, povazÏuje se za
provozovatele vlastnõÂk zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ3),
imisõÂ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏeneÂ hmotnostnõÂ
koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
imisnõÂm limitem hodnota nejvyÂsÏe prÏõÂpustneÂ
uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏenaÂ v jednotkaÂch
hmotnosti na jednotku objemu prÏi normaÂlnõÂ teploteÏ a tlaku,
mezõÂ tolerance procento imisnõÂho limitu nebo cÏaÂst
jeho absolutnõÂ hodnoty, o ktereÂ muÊzÏe byÂt imisnõÂ
limit prÏekrocÏen,
pachovyÂmi laÂtkami laÂtky nebo jejich smeÏs, ktereÂ
zpuÊsobujõÂ obteÏzÏujõÂcõÂ pachovyÂ vjem, charakterizovaneÂ pachovou jednotkou,
prÏõÂpustnou tmavostõÂ kourÏe nejvyÂsÏe prÏõÂpustnyÂ stupenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ vyjaÂdrÏenyÂ zabarvenõÂm
kourÏoveÂ vlecÏky nebo zjisÏteÏnyÂ v kourÏovodu metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
teÏkavou organickou laÂtkou (VOC) jakaÂkoli organickaÂ sloucÏenina nebo smeÏs organickyÂch sloucÏenin, s vyÂjimkou methanu, jejõÂzÏ pocÏaÂtecÏnõÂ bod
varu je mensÏõÂ nebo roven 250 8C, prÏi normaÂlnõÂm
atmosfeÂrickeÂm tlaku 101,3 kPa,
nejlepsÏõÂ dostupnou technikou (technikami) nejuÂcÏinneÏjsÏõÂ a nejpokrocÏilejsÏõÂ stupenÏ vyÂvoje pouzÏityÂch technologiõÂ a zpuÊsobuÊ jejich provozovaÂnõÂ,
ktereÂ jsou vyvinuty v meÏrÏõÂtku umozÏnÏujõÂcõÂm jejich
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zavedenõÂ v prÏõÂslusÏneÂm hospodaÂrÏskeÂm odveÏtvõÂ za
ekonomicky a technicky prÏijatelnyÂch podmõÂnek
a zaÂrovenÏ jsou nejuÂcÏinneÏjsÏõÂ v dosahovaÂnõÂ vysokeÂ
uÂrovneÏ ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ jako celku,
p) redukcÏnõÂm cõÂlem procento, o ktereÂ je nutno ve
stanoveneÂm termõÂnu snõÂzÏit emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek ze
vsÏech zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ umõÂsteÏnyÂch na
vymezeneÂm uÂzemõÂ, prÏõÂpadneÏ z vymezeneÂ skupiny
zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, ve srovnaÂnõÂ s rokem
stanovenyÂm jako referencÏnõÂ,
r) sveÏtelnyÂm znecÏisÏteÏnõÂm viditelneÂ zaÂrÏenõÂ umeÏlyÂch
zdrojuÊ sveÏtla, ktereÂ muÊzÏe obteÏzÏovat osoby nebo
zvõÂrÏata, zpuÊsobovat jim zdravotnõÂ uÂjmu nebo narusÏovat neÏktereÂ cÏinnosti a vychaÂzõÂ z umõÂsteÏnõÂ
teÏchto zdrojuÊ ve vneÏjsÏõÂm ovzdusÏõÂ nebo ze zdrojuÊ
sveÏtla, jejichzÏ zaÂrÏenõÂ je do vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ uÂcÏeloveÏ smeÏrovaÂno,
s) biopalivem kapalneÂ nebo plynneÂ pohonneÂ hmoty,
ktereÂ jsou uvedeny ve zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu3a), vyrobeneÂ z biomasy a urcÏeneÂ pro pohon
vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch,
t) biomasou pro uÂcÏely vyÂroby biopaliv pro mobilnõÂ
zdroje biologicky odbouratelnaÂ cÏaÂst vyÂrobkuÊ, odpaduÊ a zuÊstatkuÊ ze zemeÏdeÏlstvõÂ, lesnictvõÂ a prÏõÂbuznyÂch odveÏtvõÂ a biologicky odbouratelnaÂ cÏaÂst pruÊmysloveÂho a komunaÂlnõÂho odpadu,
u) jinaÂ paliva z obnovitelnyÂch zdrojuÊ paliva, kromeÏ
biopaliv, kteraÂ pochaÂzejõÂ z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
energie3b) a kteraÂ se pouzÏõÂvajõÂ v dopraveÏ,
v) stanovenyÂm objemem biopaliv minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ podle druhu, na ktereÂ je poskytovaÂna
opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcuÊm biopaliv financÏnõÂ podpora
biopaliv pro urcÏeneÂ obdobõÂ,
w) opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcem biopaliva osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ biopaliva za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem3c) a ktereÂ byl podle vlaÂdou schvaÂlenyÂch zaÂsad zaÂvaznyÂm zpuÊsobem prÏideÏlen podõÂl na stanoveneÂm objemu pro urcÏeneÂ obdobõÂ,

) NaprÏõÂklad obcÏanskyÂ zaÂkonõÂk, obchodnõÂ zaÂkonõÂk, zaÂkon cÏ. 219/2000 Sb., o majetku CÏeskeÂ republiky a jejõÂm vystupovaÂnõÂ
v praÂvnõÂch vztazõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3a
) VyhlaÂsÏka cÏ. 227/2001 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na pohonneÂ hmoty pro provoz vozidel na pozemnõÂch komunikacõÂch a zpuÊsob sledovaÂnõÂ a monitorovaÂnõÂ jejich jakosti.
3b
) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. zaÂrÏõÂ 2001 o podporÏe elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
energie na vnitrÏnõÂm trhu s elektrÏinou.
3c
) ZaÂkon cÏ. 61/1997 Sb., o lihu a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon
o lihu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
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x) urcÏenyÂm obdobõÂm obdobõÂ, po ktereÂ je poskytovaÂna financÏnõÂ podpora biopaliv3d).
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ se rozumõÂ
a) zachaÂzenõÂm s regulovanyÂmi laÂtkami jejich vyÂroba,
dovoz, vyÂvoz, uvedenõÂ na trh, skladovaÂnõÂ, sbeÏr,
recyklovaÂnõÂ, regenerovaÂnõÂ a znesÏkodnÏovaÂnõÂ; zachaÂzenõÂm je teÂzÏ pouzÏitõÂ regulovaneÂ laÂtky ve vyÂrobnõÂm procesu a pouzÏitõÂ pro karanteÂnnõÂ a dezinfekcÏnõÂ uÂcÏely ochrany zbozÏõÂ prÏed prÏepravou,
b) zachaÂzenõÂm s vyÂrobky, ktereÂ obsahujõÂ regulovaneÂ
laÂtky, jejich vyÂroba, dovoz, vyÂvoz, uvedenõÂ na trh,
sbeÏr a skladovaÂnõÂ vyrÏazenyÂch vyÂrobkuÊ, jejich servis a jejich recyklace,
c) recyklacõÂ vyÂrobkuÊ zpracovaÂnõÂ vyrÏazenyÂch vyÂrobkuÊ za uÂcÏelem znovuzõÂskaÂnõÂ regulovanyÂch laÂtek
a materiaÂloveÂ vyuzÏitõÂ4a).
(3) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona v oblasti ochrany
klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ se rozumõÂ
a) klimatickyÂm systeÂmem ZemeÏ vesÏkeraÂ atmosfeÂra,
hydrosfeÂra, biosfeÂra, geosfeÂra a jejich vzaÂjemneÂ
puÊsobenõÂ,
b) zmeÏnou klimatu takovaÂ zmeÏna, kteraÂ je vaÂzaÂna
prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo na lidskou cÏinnost meÏnõÂcõÂ
slozÏenõÂ globaÂlnõÂ atmosfeÂry a kteraÂ je vedle prÏirozeneÂ promeÏnnosti klimatu pozorovaÂna za srovnatelnyÂ cÏasovyÂ uÂsek,
c) laÂtkami ovlivnÏujõÂcõÂmi klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ
oxid uhlicÏityÂ, methan, oxid dusnyÂ, cÏaÂstecÏneÏ a zcela
fluorovaneÂ uhlovodõÂky a fluorid sõÂrovyÂ.
§3
Povinnosti praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob
(1) KazÏdyÂ je povinen omezovat a prÏedchaÂzet znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ a snizÏovat mnozÏstvõÂ jõÂm vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek stanovenyÂch podle tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) VesÏkeraÂ paliva lze vyraÂbeÏt, skladovat, dovaÂzÏet,
prodaÂvat a pouzÏõÂvat jen v souladu se zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy4),5) a s tõÂmto zaÂkonem a v souladu s po-
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zÏadavky na kvalitu ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. Jako palivo nelze pouzÏõÂt odpad
podle zaÂkona o odpadech.
(3) VyÂrobky s obsahem teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek vcÏetneÏ pohonnyÂch hmot lze vyraÂbeÏt, dovaÂzÏet, prodaÂvat, oznacÏovat, prÏepravovat, prÏecÏerpaÂvat, skladovat
a pouzÏõÂvat jen v souladu s pozÏadavky na jejich kvalitu
a na zpuÊsoby naklaÂdaÂnõÂ s nimi stanovenyÂmi provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(4) SpalovaÂnõÂ laÂtek ve zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ, ktereÂ nejsou palivy urcÏenyÂmi vyÂrobci jejich
zarÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ laÂtkami uvedenyÂmi v souboru
technickoprovoznõÂch parametruÊ a technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ provozu zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ podle § 11 odst. 2, je zakaÂzaÂno. Tento zaÂkaz se
nevztahuje na zdolaÂvaÂnõÂ pozÏaÂruÊ a na praÂce prÏi odstranÏovaÂnõÂ naÂsledkuÊ nebezpecÏnyÂch epidemiõÂ a zÏivelnyÂch
i jinyÂch krizovyÂch situacõÂ provaÂdeÏnyÂch v souladu se
zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy6).
(5) V otevrÏenyÂch ohnisÏtõÂch, zahradnõÂch krbech
nebo v otevrÏenyÂch grilovacõÂch zarÏõÂzenõÂch lze spalovat
jen drÏevo, drÏeveÏneÂ uhlõÂ, sucheÂ rostlinneÂ materiaÂly
a plynnaÂ paliva urcÏenaÂ vyÂrobcem, prÏicÏemzÏ uvedenaÂ paliva nebo materiaÂly nesmeÏjõÂ byÂt kontaminovaÂny chemickyÂmi laÂtkami. Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou stanovit podmõÂnky pro spalovaÂnõÂ rostlinnyÂch
materiaÂluÊ podle § 50 odst. 3 põÂsm. a) nebo jejich spalovaÂnõÂ zakaÂzat, pokud zajistõÂ jinyÂ zpuÊsob pro jejich
odstraneÏnõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7).
(6) PrÏi vyÂstavbeÏ novyÂch a zmeÏneÏ staÂvajõÂcõÂch zvlaÂsÏteÏ velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
nebo prÏi jejich modernizaci jsou osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ povinny volit nejlepsÏõÂ dostupneÂ techniky
v souladu s pozÏadavky tohoto zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(7) Je-li to technicky mozÏneÂ, musõÂ byÂt znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky ze zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho a strÏednõÂho zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ odvaÂdeÏny do ovzdusÏõÂ definovanyÂm zpuÊsobem, a to komõÂnem, vyÂduchem nebo vyÂpustõÂ ze zarÏõÂzenõÂ pro omezovaÂnõÂ emisõÂ, jejichzÏ vyÂsÏka
musõÂ byÂt vypocÏtena tak, aby bylo chraÂneÏno lidskeÂ

) CÏlaÂnek 16 odst. 5 smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2003/96/ES ze dne 27. rÏõÂjna 2003 o zdaneÏnõÂ energetickyÂch
vyÂrobkuÊ a elektrÏiny.
4a
) § 11 zaÂkona cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.

3d

4

) ZaÂkon cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

5

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 56/2001 Sb., o podmõÂnkaÂch provozu na pozemnõÂch komunikacõÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 168/1999 Sb.,
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti za sÏkodu zpuÊsobenou provozem vozidla a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o pojisÏteÏnõÂ odpoveÏdnosti z provozu vozidla), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 307/1999 Sb.
6
) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 239/2000 Sb., o integrovaneÂm zaÂchranneÂm systeÂmu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, zaÂkon cÏ. 240/2000
Sb., o krizoveÂm rÏõÂzenõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (krizovyÂ zaÂkon), zaÂkon cÏ. 241/2000 Sb., o hospodaÂrÏskyÂch opatrÏenõÂch
pro krizoveÂ stavy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, zaÂkon cÏ. 133/1985 Sb., o pozÏaÂrnõÂ ochraneÏ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
7
) ZaÂkon cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ.
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zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ. ZpuÊsob vypousÏteÏnõÂ odpadnõÂch plynuÊ musõÂ byÂt uveden v podmõÂnkaÂch zajisÏt'ujõÂcõÂch
ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ podle § 17 odst. 8
põÂsm. c).

neÏnyÂch vyÂrobcuÊ ve vyÂsÏi jejich podõÂlu na stanoveneÂm
objemu. PodmõÂnky a postup vyÂkupu a prodeje bioetanolu SpraÂvou staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

(8) PraÂvnickeÂ a fyzickeÂ osoby jsou povinny, je-li
to pro neÏ technicky mozÏneÂ a ekonomicky prÏijatelneÂ,
u novyÂch staveb nebo prÏi zmeÏnaÂch staÂvajõÂcõÂch staveb
vyuzÏõÂt centraÂlnõÂch zdrojuÊ tepla, poprÏõÂpadeÏ alternativnõÂch zdrojuÊ, pokud je jejich provozovaÂnõÂ v souladu
s tõÂmto zaÂkonem a prÏedpisy vydanyÂmi k jeho provedenõÂ. SoucÏasneÏ jsou povinny oveÏrÏit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinovaneÂ vyÂroby tepla
a energie.

(13) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ pozÏadavky
na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ a lhuÊty
k jejich dosazÏenõÂ, zpuÊsob naklaÂdaÂnõÂ s vyÂrobky, ktereÂ
obsahujõÂ teÏkaveÂ organickeÂ laÂtky, a lhuÊty k dosazÏenõÂ
teÏchto pozÏadavkuÊ a zaÂsady a naÂlezÏitosti evidence a bilancovaÂnõÂ spotrÏeby teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek a zaÂsady k posuzovaÂnõÂ mozÏnosti vyuzÏõÂvaÂnõÂ centraÂlnõÂch
zdrojuÊ tepla z hlediska technickeÂ a ekonomickeÂ prÏijatelnosti.

(9) ProvozovateleÂ zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
jsou povinni na pozÏaÂdaÂnõÂ orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ
(§ 42), nebo stanovõÂ-li tak provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
poskytovat informace o teÏchto zdrojõÂch, jejich technickeÂm stavu a emisõÂch vypousÏteÏnyÂch z teÏchto zdrojuÊ. PrÏi
vyÂstavbeÏ linioveÂho zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ se vyzÏaduje vypracovaÂnõÂ rozptyloveÂ studie.
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(10) Osoba uvaÂdeÏjõÂcõÂ motoroveÂ benziny a motorovou naftu do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinna zajistit, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval nejpozdeÏji
od 1. ledna 2007 stanovenyÂ objem biopaliv podle
druhu stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
TõÂmto provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem se takeÂ urcÏõÂ obdobõÂ, na ktereÂ se stanovenyÂ objem vztahuje.
(11) Osoba podle odstavce 10 je povinna kazÏdorocÏneÏ k 31. lednu informovat GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel
o celkoveÂm mnozÏstvõÂ paliv pro dopravnõÂ uÂcÏely jõÂ uvedenyÂch v uplynuleÂm kalendaÂrÏnõÂm roce do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a o podõÂlu biopaliv na tomto mnozÏstvõÂ.
(12) Osoba podle odstavce 10 je povinna vykupovat v raÂmci stanoveneÂho objemu od opraÂvneÏnyÂch vyÂrobcuÊ biopaliva jimi vyraÂbeÏnaÂ biopaliva v mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂm jejõÂmu podõÂlu na trhu s palivy pro dopravnõÂ uÂcÏely na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v prÏepocÏtu podle energetickeÂho obsahu, a to za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ
ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7a)
(daÂle jen ¹minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ cenyª), vyjma bioetanolu
pro dopravnõÂ uÂcÏely (daÂle jen ¹bioetanolª), prÏõÂmo, bioetanol od SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv7b). Bioetanol SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv vykupuje za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu7a) ve stanoveneÂm objemu od opraÂv-

7a

OCHRANA OVZDUSÏIÂ
§4
Kategorie a zarÏazovaÂnõÂ zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ jsou
a) mobilnõÂ,
b) stacionaÂrnõÂ.
(2) MobilnõÂmi zdroji znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹mobilnõÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂª) jsou samohybnaÂ
a dalsÏõÂ pohyblivaÂ, prÏõÂpadneÏ prÏenosnaÂ zarÏõÂzenõÂ vybavenaÂ
spalovacõÂmi motory znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi ovzdusÏõÂ, pokud tyto
motory slouzÏõÂ k vlastnõÂmu pohonu nebo jsou zabudovaÂny jako nedõÂlnaÂ soucÏaÂst technologickeÂho vybavenõÂ.
Jde zejmeÂna o
a) dopravnõÂ prostrÏedky, kteryÂmi jsou silnicÏnõÂ vozidla, draÂzÏnõÂ vozidla a stroje, letadla a plavidla,
b) nesilnicÏnõÂ mobilnõÂ stroje, kteryÂmi jsou kompresory, prÏemõÂstitelneÂ stavebnõÂ stroje a zarÏõÂzenõÂ, buldozery, vysokozdvizÏneÂ vozõÂky, pojõÂzdneÂ zdvihacõÂ
plosÏiny, zemeÏdeÏlskeÂ a lesnickeÂ stroje, zarÏõÂzenõÂ na
uÂdrzÏbu silnic, sneÏzÏneÂ pluhy, sneÏzÏneÂ skuÂtry a jinaÂ
obdobnaÂ zarÏõÂzenõÂ,
c) prÏenosnaÂ naÂrÏadõÂ vybavenaÂ spalovacõÂm motorem,
naprÏõÂklad motoroveÂ sekacÏky a pily, sbõÂjecÏky a jineÂ
obdobneÂ vyÂrobky.
PodmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ prÏed znecÏisÏt'ovaÂnõÂm zpuÊsobenyÂm mobilnõÂmi zdroji znecÏisÏt'ovaÂnõÂ upravujõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpisy4) ,5) ,8).
(3) StacionaÂrnõÂ zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ (daÂle
jen ¹stacionaÂrnõÂ zdrojª) je zarÏõÂzenõÂ spalovacõÂho nebo

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

7b

) § 3 zaÂkona cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

8

) ZaÂkon cÏ. 266/1994 Sb., o draÂhaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 114/1995 Sb., o vnitrozemskeÂ plavbeÏ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 358/1999 Sb.
ZaÂkon cÏ. 49/1997 Sb., o civilnõÂm letectvõÂ a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ
(zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jineÂho technologickeÂho procesu, ktereÂ znecÏisÏt'uje nebo
muÊzÏe znecÏisÏt'ovat ovzdusÏõÂ, daÂle sÏachta, lom a jinaÂ plocha s mozÏnostõÂ zaparÏenõÂ, horÏenõÂ nebo uÂletu znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, jakozÏ i plocha, na ktereÂ jsou provaÂdeÏny
praÂce nebo cÏinnosti, ktereÂ zpuÊsobujõÂ nebo mohou zpuÊsobovat znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, daÂle sklad a sklaÂdka paliv, surovin, produktuÊ, odpaduÊ a dalsÏõÂ obdobneÂ zarÏõÂzenõÂ
nebo cÏinnost.
(4) StacionaÂrnõÂ zdroje se deÏlõÂ
a) podle mõÂry sveÂho vlivu na kvalitu ovzdusÏõÂ na kategorie
1. zvlaÂsÏteÏ velkeÂ,
2. velkeÂ,
3. strÏednõÂ a
4. maleÂ,
b) podle technickeÂho a technologickeÂho usporÏaÂdaÂnõÂ
na
1. zarÏõÂzenõÂ spalovacõÂch technologickyÂch procesuÊ,
ve kteryÂch se oxidujõÂ paliva za uÂcÏelem vyuzÏitõÂ
uvolneÏneÂho tepla, (daÂle jen ¹spalovacõÂ zdrojeª),
2. spalovny odpaduÊ7) a zarÏõÂzenõÂ schvaÂlenaÂ podle
§ 17 odst. 2 põÂsm. c) pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu a
3. ostatnõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje (daÂle jen ¹ostatnõÂ
zdrojeª).
(5) SpalovacõÂ zdroje se zarÏazujõÂ podle tepelneÂho
prÏõÂkonu nebo vyÂkonu do teÏchto kategoriõÂ:
a) zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm prÏõÂkonu
50 MW a vysÏsÏõÂm bez prÏihleÂdnutõÂ ke jmenoviteÂmu
tepelneÂmu vyÂkonu,
b) velkeÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu vysÏsÏõÂm nezÏ
5 MW do 50 MW nespadajõÂcõÂ pod põÂsmeno a),
c) strÏednõÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu od
0,2 MW do 5 MW vcÏetneÏ,
d) maleÂ spalovacõÂ zdroje, kteryÂmi jsou zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu nizÏsÏõÂm nezÏ
0,2 MW.
(6) JmenoviteÂ tepelneÂ prÏõÂkony nebo vyÂkony
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch spalovacõÂch zdrojuÊ
teÂhozÏ provozovatele se pro uÂcÏely stanovenõÂ kategorie
zdroje nebo emisnõÂch limituÊ scÏõÂtajõÂ, jestlizÏe
a) jsou umõÂsteÏny ve stejneÂ mõÂstnosti, stavbeÏ nebo
v provoznõÂm celku,
b) spaliny jsou vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem bez
ohledu na pocÏet komõÂnovyÂch pruÊduchuÊ nebo by
s ohledem na usporÏaÂdaÂnõÂ a druh pouzÏõÂvaneÂho paliva mohly byÂt vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem.
(7) JmenoviteÂ tepelneÂ vyÂkony malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ teÂhozÏ provozovatele se pro uÂcÏely stanovenõÂ kategorie zdroje scÏõÂtajõÂ za prÏedpokladu, zÏe spaliny jsou
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vypousÏteÏny spolecÏnyÂm komõÂnem, nebo je toto rÏesÏenõÂ
technicky proveditelneÂ.
(8) Spalovny odpaduÊ7) patrÏõÂ do kategorie zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch nebo velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a podle
druhu spalovaneÂho odpadu se rozlisÏujõÂ na
a) spalovny nebezpecÏneÂho odpadu,
b) spalovny komunaÂlnõÂho odpadu a
c) spalovny jineÂho nezÏ nebezpecÏneÂho a komunaÂlnõÂho
odpadu.
Do kategorie zvlaÂsÏteÏ velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ se
zarÏazujõÂ spalovny
1. podle põÂsmena a), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 10 tun za den,
2. podle põÂsmena b), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 3 tuny za hodinu, nebo
3. podle põÂsmena c), pokud jejich jmenovitaÂ provoznõÂ kapacita mnozÏstvõÂ odstranÏovaneÂho odpadu je
veÏtsÏõÂ nezÏ 50 tun za den.
(9) K ostatnõÂm zdrojuÊm naÂlezÏõÂ takeÂ spalovacõÂ zarÏõÂzenõÂ procesnõÂch ohrÏevuÊ, u kteryÂch jsou znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky vznikleÂ spalovaÂnõÂm paliv odvaÂdeÏny spolecÏneÏ se
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami emitovanyÂmi technologickyÂm
procesem.
(10) Provozovatel je povinen zarÏadit stacionaÂrnõÂ
zdroj do prÏõÂslusÏneÂ kategorie v souladu s tõÂmto zaÂkonem a prÏedpisy vydanyÂmi k jeho provedenõÂ. V pochybnostech, zda jde o stacionaÂrnõÂ zdroj a o jeho zarÏazenõÂ
do prÏõÂslusÏneÂ kategorie stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, rozhoduje
CÏeskaÂ inspekce zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen ¹inspekceª), a to na naÂvrh provozovatele nebo z vlastnõÂho
podneÏtu nebo z podneÏtu jineÂho orgaÂnu ochrany
ovzdusÏõÂ.
(11) U technologiõÂ a jejich zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ dosud
nebyly pouzÏity v provozu (noveÏ zavaÂdeÏneÂ technologie), rozhodne o kategorii stacionaÂrnõÂho zdroje a emisnõÂch limitech Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ (daÂle jen
¹ministerstvoª).
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob zarÏazovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ do jednotlivyÂch kategoriõÂ.
§5
PrÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ,
emisnõÂ limity
(1) PrÏõÂpustnou uÂrovenÏ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
urcÏujõÂ hodnoty emisnõÂch limituÊ pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny nebo pachoveÂ laÂtky, prÏõÂpustnaÂ tmavost kourÏe, prÏõÂpustnaÂ mõÂra
obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, emisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ cõÂle
pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny laÂtek.
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(2) EmisnõÂ limity pro stacionaÂrnõÂ zdroje se cÏlenõÂ
na
a) obecneÂ emisnõÂ limity, ktereÂ jsou stanoveny pro
jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ
skupiny,
b) specifickeÂ emisnõÂ limity, ktereÂ jsou stanoveny
u jmenoviteÏ uvedenyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ; specifickeÂ emisnõÂ limity se stanovujõÂ bez prÏihleÂdnutõÂ
k obecnyÂm emisnõÂm limituÊm pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
nebo jejich stanoveneÂ skupiny vyÂznamneÂ co do
mnozÏstvõÂ a sÏkodlivosti emisõÂ.
(3) EmisnõÂ limity pro vyÂrobky vybaveneÂ spalovacõÂm motorem [§ 4 odst. 2 põÂsm. c)] stanovõÂ zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis4).
(4) Pokud je ve zvlaÂsÏteÏ velkeÂm, velkeÂm nebo
strÏednõÂm spalovacõÂm zdroji soucÏasneÏ spalovaÂno võÂce
druhuÊ paliv, stanovõÂ emisnõÂ limity na zaÂkladeÏ podkladuÊ
prÏedlozÏenyÂch provozovatelem inspekce postupem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) EmisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ cõÂle pro vybraneÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny laÂtek a lhuÊty
k jejich dosazÏenõÂ, prÏõÂpadneÏ emisnõÂ stropy a redukcÏnõÂ
cõÂle pro vymezenaÂ uÂzemõÂ, pro skupiny nebo jednotliveÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje jsou stanoveny v naÂrodnõÂch programech snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za uÂcÏelem
dodrzÏenõÂ prÏõÂpustneÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle
§ 6 odst. 1.
(6) U stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad ulozÏit provozovateli mõÂsto povinnosti dodrzÏovat neÏktereÂ emisnõÂ limity povinnost plnit plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek, poprÏõÂpadeÏ pachovyÂch laÂtek, prÏõÂpadneÏ opatrÏenõÂ
k omezovaÂnõÂ pouzÏitõÂ surovin a vyÂrobkuÊ, z nichzÏ vznikajõÂ emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, poprÏõÂpadeÏ pachovyÂch
laÂtek, (daÂle jen ¹plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂª).
(7) Provozovatel stacionaÂrnõÂho zdroje uvedeneÂho
v odstavci 6 vypracuje naÂvrh plaÂnu na snõÂzÏenõÂ emisõÂ
v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem
a prÏedlozÏõÂ ho krajskeÂmu uÂrÏadu se zÏaÂdostõÂ o schvaÂlenõÂ
k jeho provaÂdeÏnõÂ.
(8) U stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, uklaÂdaÂ krajskyÂ uÂrÏad provozovateli
mõÂsto povinnosti dodrzÏovat emisnõÂ limity povinnost
plnit plaÂn zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe
u stacionaÂrnõÂho zdroje.
(9) PlaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a plaÂny
zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje vypracovaÂvaÂ provozovatel zdroje uvedeneÂho v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu ve lhuÊteÏ a na
dobu stanovenou orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ, s vyÂjimkou plaÂnuÊ u zdrojuÊ podle § 54 odst. 7, ktereÂ se vypracovaÂvajõÂ na dobu 5 let.
(10) Provozovatel stacionaÂrnõÂho zdroje uvedeneÂho v odstavci 8 vypracuje v rozsahu stanoveneÂm
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provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem naÂvrh plaÂnu zavedenõÂ
zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje
a prÏedlozÏõÂ ho krajskeÂmu uÂrÏadu se zÏaÂdostõÂ o schvaÂlenõÂ
k jeho provaÂdeÏnõÂ. PlneÏnõÂ tohoto plaÂnu se povazÏuje za
splneÏnõÂ povinnosti dodrzÏovat emisnõÂ limity podle tohoto zaÂkona.
(11) KrajskyÂ uÂrÏad zamõÂtne prÏedlozÏenyÂ plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ a plaÂn spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje, pokud je vypracovaÂn v rozporu s tõÂmto
zaÂkonem a jeho provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy. ZamõÂtaveÂ stanovisko musõÂ obsahovat duÊvody zamõÂtnutõÂ
a lhuÊtu prÏedlozÏenõÂ noveÂho naÂvrhu plaÂnu.
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ seznam
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, jejich stanovenyÂch skupin, emisnõÂ
limity obecneÂ a specifickeÂ, postup vyÂpocÏtu emisnõÂch
limituÊ v prÏõÂpadech soucÏasneÂho spalovaÂnõÂ ruÊznyÂch
druhuÊ paliv nebo spoluspalovaÂnõÂ odpaduÊ s palivy, podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, kriteÂria
urcÏujõÂcõÂ plneÏnõÂ teÏchto podmõÂnek a dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch
limituÊ vcÏetneÏ metod odbeÏru vzorkuÊ a meÏrÏenõÂ, prÏõÂpustnou tmavost kourÏe, pachoveÂ laÂtky a pachovaÂ cÏõÂsla, naÂlezÏitosti a zpuÊsob zpracovaÂnõÂ plaÂnu na snõÂzÏenõÂ emisõÂ
a plaÂnu zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje a skupiny zdrojuÊ, pro ktereÂ se tyto
plaÂny zpracovaÂvajõÂ.
§6
PrÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) PrÏõÂpustnou uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ urcÏujõÂ
hodnoty imisnõÂch limituÊ, meze tolerance a cÏetnost prÏekrocÏenõÂ pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky. V prÏõÂpadeÏ troposfeÂrickeÂho ozonu je prÏõÂpustnaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ urcÏena cõÂlovyÂmi imisnõÂmi limity a dlouhodobyÂmi imisnõÂmi cõÂli. ImisnõÂ limit nesmõÂ byÂt prÏekrocÏen
võÂce nezÏ o mez tolerance a nad stanovenou cÏetnost
prÏekrocÏenõÂ. ImisnõÂ limity jsou zaÂvazneÂ pro orgaÂny
ochrany ovzdusÏõÂ prÏi jejich cÏinnosti.
(2) Ministerstvo vypracovaÂvaÂ ve spolupraÂci s prÏõÂslusÏnyÂmi uÂstrÏednõÂmi spraÂvnõÂmi uÂrÏady naÂvrhy naÂrodnõÂch programuÊ snizÏovaÂnõÂ emisõÂ teÏch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
nebo jejich stanovenyÂch skupin, pro ktereÂ byly stanoveny emisnõÂ stropy nebo redukcÏnõÂ cõÂle a lhuÊty k jejich
dosazÏenõÂ s cõÂlem zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ dosazÏenõÂm
imisõÂch limituÊ jednotlivyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo
jejich stanovenyÂch skupin. NaÂrodnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ se vypracovaÂvajõÂ i pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky,
ktereÂ nemajõÂ stanoveny emisnõÂ stropy nebo redukcÏnõÂ
cõÂle, ale dochaÂzõÂ u nich k prÏekracÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ.
(3) NaÂvrhy naÂrodnõÂch programuÊ vypracovaneÂ podle odstavce 2 a prÏedlozÏeneÂ ministerstvem schvaluje
vlaÂda usnesenõÂm, s vyÂjimkou naÂrodnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ ze staÂvajõÂcõÂch zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, kteryÂ vydaÂvaÂ vlaÂda svyÂm narÏõÂzenõÂm. NaÂrodnõÂ
programy se aktualizujõÂ vzÏdy po 5 letech.
(4) Programy podle odstavcuÊ 2 a 5 mohou byÂt
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realizovaÂny na zaÂkladeÏ dohod mezi orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a provozovateli stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo
osobami jimi zrÏõÂzenyÂmi o rÏesÏenõÂ probleÂmuÊ souvisejõÂcõÂch s mõÂstnõÂmi neprÏõÂznivyÂmi klimatickyÂmi a rozptylovyÂmi podmõÂnkami, prÏõÂpadneÏ i s jinyÂmi vlivy na imisnõÂ
situaci. Na zaÂkladeÏ dohody muÊzÏe prÏistoupit provozovatel na plneÏnõÂ zprÏõÂsneÏnyÂch emisnõÂch limituÊ, prÏicÏemzÏ
ustanovenõÂ § 17 odst. 2 põÂsm. f) nenõÂ tõÂmto dotcÏeno.
(5) KrajskyÂ uÂrÏad je povinen zpracovat pro sveÂ
uÂzemõÂ krajskyÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin a obecnõÂ uÂrÏad
muÊzÏe zpracovat pro sveÂ uÂzemõÂ mõÂstnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch
skupin, s cõÂlem zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ zejmeÂna dosazÏenõÂm imisnõÂch limituÊ jednotlivyÂch znecÏist'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin. KrajskeÂ programy
snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt v souladu s naÂrodnõÂmi programy a mõÂstnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt
v souladu s naÂrodnõÂmi programy i s krajskyÂmi programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ. Obsah naÂrodnõÂho, krajskeÂho
a mõÂstnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto zaÂkonu.
(6) Kraje a obce v prÏeneseneÂ puÊsobnosti vydaÂvajõÂ
narÏõÂzenõÂm krajskeÂ a mõÂstnõÂ programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ.
Informace o krajskyÂch a mõÂstnõÂch programech snizÏovaÂnõÂ emisõÂ musõÂ byÂt uvedeny na uÂrÏednõÂch deskaÂch prÏõÂslusÏneÂho kraje a prÏõÂslusÏneÂ obce spolu s oznaÂmenõÂm,
kde lze do nich nahleÂdnout, a tyto programy se zverÏejnÏujõÂ v elektronickeÂ podobeÏ ve verÏejneÏ prÏõÂstupneÂm
informacÏnõÂm systeÂmu. PlneÏnõÂ teÏchto programuÊ orgaÂny
krajuÊ a orgaÂny obcõÂ pruÊbeÏzÏneÏ kontrolujõÂ a vyhodnocujõÂ.
(7) Z programuÊ snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle odstavce 6
se vychaÂzõÂ prÏi vyÂkonu verÏejneÂ spraÂvy na krajskeÂ
a mõÂstnõÂ uÂrovni, zejmeÂna prÏi uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ,
uÂzemnõÂm rozhodovaÂnõÂ a povolovaÂnõÂ staveb nebo jejich
zmeÏn, a prÏi posuzovaÂnõÂ zaÂmeÏruÊ, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ
ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, nebo rozvojovyÂch koncepcõÂ
a programuÊ rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ a odveÏtvõÂ9).
(8) Ministerstvo zajisÏt'uje sledovaÂnõÂ kvality
ovzdusÏõÂ na celeÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. SledovaÂnõÂm
kvality ovzdusÏõÂ muÊzÏe ministerstvo poveÏrÏit jõÂm zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu.
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ, vcÏetneÏ metod odbeÏru vzorkuÊ,
meÏrÏenõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a dalsÏõÂch technickyÂch pozÏadavkuÊ; daÂle stanovõÂ imisnõÂ limity a jejich meze tolerance pro jednotliveÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny, prÏõÂpustnou cÏetnost prÏekracÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ, cõÂloveÂ imisnõÂ limity, dlouhodobeÂ imisnõÂ cõÂle
a lhuÊty k jejich dosazÏenõÂ, zaÂvazneÂ emisnõÂ stropy, re-

9
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dukcÏnõÂ cõÂle, znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny
laÂtek, pro ktereÂ budou prÏipravovaÂny rocÏnõÂ emisnõÂ inventury a rocÏnõÂ emisnõÂ projekce vztahujõÂcõÂ se k cõÂloveÂmu roku 2010 a pozÏadavky na zpuÊsob prÏõÂpravy
a provaÂdeÏnõÂ emisnõÂch inventur, emisnõÂch projekcõÂ a programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ.
§7
ZvlaÂsÏtnõÂ ochrana ovzdusÏõÂ
(1) OblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ se rozumõÂ uÂzemõÂ v raÂmci zoÂny nebo aglomerace, kde je
prÏekrocÏena hodnota imisnõÂho limitu u jedneÂ nebo võÂce
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek.
(2) ZoÂnou je uÂzemõÂ vymezeneÂ ministerstvem pro
uÂcÏely sledovaÂnõÂ a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ; aglomeracõÂ je
sõÂdelnõÂ seskupenõÂ, na neÏmzÏ zÏije nejmeÂneÏ 350 000 obyvatel, vymezeneÂ ministerstvem pro uÂcÏely sledovaÂnõÂ a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
(3) V zoÂnaÂch cÏi aglomeracõÂch, na jejichzÏ uÂzemõÂ se
nenachaÂzejõÂ oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, zajistõÂ orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ udrzÏenõÂ koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek pod hodnotami imisnõÂch limituÊ.
(4) VymezenõÂ oblastõÂ podle odstavce 1 a jejich prÏõÂpadneÂ zmeÏny provaÂdõÂ ministerstvo jedenkraÂt za rok
a zverÏejnÏuje je ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. Ministerstvo zde daÂle zverÏejnõÂ seznam zoÂn a aglomeracõÂ.
(5) V zoÂnaÂch a aglomeracõÂch, na jejichzÏ uÂzemõÂ se
nachaÂzejõÂ oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, zajisÏt'uje ministerstvo sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ zpuÊsobem
podle § 6 odst. 8.
(6) V zoÂnaÂch a aglomeracõÂch vypracujõÂ krajskeÂ
uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem obyvatel nad
350 000 programy ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, u kteryÂch na jejich uÂzemõÂ dosÏlo v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce k prÏekrocÏenõÂ imisnõÂho limitu
a meze tolerance, nebo imisnõÂho limitu, pokud nenõÂ
mez tolerance stanovena. UÂcÏelem programu je plneÏnõÂ
limitnõÂch hodnot ve lhuÊtaÂch stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. Rozsah programu je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu. ObecnõÂ uÂrÏad muÊzÏe zpracovat mõÂstnõÂ program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ. Tento
program odpovõÂdaÂ rozsahem prÏõÂloze cÏ. 3 k tomuto zaÂkonu.
(7) KrajskeÂ uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem
obyvatel nad 350 000 aktualizujõÂ programy v trÏõÂletyÂch
intervalech nebo do 18 meÏsõÂcuÊ od konce kalendaÂrÏnõÂho
roku, v neÏmzÏ dojde na uÂzemõÂ zoÂny cÏi aglomerace k prÏekrocÏenõÂ imisnõÂho limitu a meze tolerance, nebo imisnõÂho limitu, pokud nenõÂ mez tolerance stanovena,

) ZaÂkon cÏ. 244/1992 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ rozvojovyÂch koncepcõÂ a programuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 93/2004 Sb.
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u znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, kteraÂ nenõÂ v programu prÏõÂslusÏneÂ
zoÂny cÏi aglomerace zahrnuta. SoucÏasneÏ s aktualizacõÂ
informujõÂ ministerstvo o stavu provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ,
kteraÂ byla programem ke zlepsÏenõÂ kvality navrzÏena,
a zasõÂlajõÂ ministerstvu kopii aktualizovaneÂ verze programu. Informace o programech ke zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ musõÂ byÂt uvedeny na uÂrÏednõÂch deskaÂch prÏõÂslusÏneÂho uÂrÏadu spolu s oznaÂmenõÂm, kde do nich lze
nahleÂdnout, a programy musõÂ byÂt zverÏejneÏny v elektronickeÂ podobeÏ ve verÏejneÏ prÏõÂstupneÂm informacÏnõÂm systeÂmu.
(8) SoucÏaÂstõÂ programu ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ
je programovyÂ dodatek. Struktura programoveÂho dodatku odpovõÂdaÂ zvlaÂsÏtnõÂmu prÏedpisu9a). KrajskyÂ
a obecnõÂ uÂrÏad zahrne do programoveÂho dodatku pouze
vlastnõÂ prioritnõÂ opatrÏenõÂ a projekty nebo opatrÏenõÂ
a projekty vzesÏleÂ z mõÂstnõÂch programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ, ktereÂ jsou v raÂmci mõÂstnõÂho programu
urcÏeny jako rozhodujõÂcõÂ pro kvalitu ovzdusÏõÂ.
(9) Z programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle
odstavce 6 se vychaÂzõÂ prÏi vyÂkonu verÏejneÂ spraÂvy na
krajskeÂ a mõÂstnõÂ uÂrovni, zejmeÂna prÏi uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ, uÂzemnõÂm rozhodovaÂnõÂ a povolovaÂnõÂ staveb nebo
jejich zmeÏn a prÏi posuzovaÂnõÂ vlivuÊ staveb nebo technologiõÂ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu9).
(10) Programy ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ vypracovaneÂ na uÂrovni zoÂn a aglomeracõÂ musõÂ byÂt v souladu
s naÂrodnõÂm programem a mõÂstnõÂ programy ke zlepsÏenõÂ
kvality ovzdusÏõÂ musõÂ byÂt v souladu s programem vypracovanyÂm na uÂrovni prÏõÂslusÏneÂ zoÂny cÏi aglomerace.
(11) Pro oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ
vypracujõÂ krajskeÂ uÂrÏady a obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s pocÏtem
obyvatel nad 350 000 akcÏnõÂ plaÂny obsahujõÂcõÂ prÏehled
kraÂtkodobyÂch opatrÏenõÂ. K realizaci opatrÏenõÂ uvedenyÂch v akcÏnõÂch plaÂnech bude dochaÂzet prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
§8
SmogovaÂ situace
(1) SmogovaÂ situace je stav mimorÏaÂdneÏ znecÏisÏteÏneÂho ovzdusÏõÂ, kdy uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtkou prÏekrocÏõÂ zvlaÂsÏtnõÂ imisnõÂ limit stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) ZvlaÂsÏtnõÂm imisnõÂm limitem podle odstavce 1
se rozumõÂ takovaÂ uÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ, prÏi jejõÂmzÏ
prÏekrocÏenõÂ hrozõÂ jizÏ prÏi kraÂtkeÂ expozici riziko posÏkozenõÂ lidskeÂho zdravõÂ nebo posÏkozenõÂ ekosysteÂmu.
(3) MozÏnost vzniku, vznik a ukoncÏenõÂ smogoveÂ
situace vyhlasÏuje v raÂmci uÂstrÏednõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu
ministerstvo nebo jõÂm zrÏõÂzenaÂ praÂvnickaÂ osoba neprodleneÏ. SoucÏasneÏ se vznikem smogoveÂ situace vyhlaÂsõÂ

9a
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regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ k omezovaÂnõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ, ktereÂ se na znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ rozhodujõÂcõÂm
zpuÊsobem podõÂlejõÂ.
(4) Pro oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 1 stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis smogovyÂ varovnyÂ a regulacÏnõÂ systeÂm a zpuÊsob jeho provozovaÂnõÂ vcÏetneÏ seznamu stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podleÂhajõÂcõÂch regulaci podle odstavce 3. Provoz smogoveÂho,
varovneÂho a regulacÏnõÂho systeÂmu upravuje uÂstrÏednõÂ
regulacÏnõÂ rÏaÂd, krajskyÂ a mõÂstnõÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd.
(5) Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ svyÂm narÏõÂzenõÂm vydat regulacÏnõÂ rÏaÂd pro jejich uÂzemõÂ. V tomto regulacÏnõÂm rÏaÂdu
upravõÂ vyhlasÏovaÂnõÂ a odvolaÂvaÂnõÂ signaÂlu upozorneÏnõÂ
a signaÂlu regulace na sveÂm uÂzemõÂ v prÏõÂpadeÏ mozÏnosti
vzniku nebo vyÂskytu smogoveÂ situace a omezenõÂ nebo
zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂch a mobilnõÂch zdrojuÊ
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ve sveÂ uÂzemnõÂ puÊsobnosti, s vyÂjimkou stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ regulovanyÂch podle odstavce 3. PrÏi
vypracovaÂnõÂ krajskeÂho a mõÂstnõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu
krajskyÂ uÂrÏad a obecnõÂ uÂrÏad prÏihleÂdne k negativnõÂm duÊsledkuÊm omezenõÂ nebo zastavenõÂ zemeÏdeÏlskyÂch provozuÊ s chovem hospodaÂrÏskyÂch zvõÂrÏat.
(6) KrajskyÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd nesmõÂ byÂt v rozporu
s uÂstrÏednõÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem. MõÂstnõÂ regulacÏnõÂ
rÏaÂd nesmõÂ byÂt v rozporu s krajskyÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem
a s uÂstrÏednõÂm regulacÏnõÂm rÏaÂdem.
(7) Pro prÏõÂpad vzniku smogoveÂ situace muÊzÏe
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ
a) narÏõÂdit provozovateluÊm stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu zdroje,
b) narÏõÂdit provozovateluÊm mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ omezenõÂ provozu teÏchto zdrojuÊ nebo zaÂkaz
tyto zdroje pouzÏõÂvat.
(8) RegulacÏnõÂ opatrÏenõÂ lze vyhlaÂsit na nezbytneÏ
nutnou dobu jen s uvedenõÂm duÊvodu a uÂzemõÂ, na ktereÂ
se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ vztahuje. V regulacÏnõÂm opatrÏenõÂ
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ uvede, na ktereÂ osoby se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ vztahuje a jakaÂ omezenõÂ jsou povinny
strpeÏt.
(9) Osoba, ktereÂ se regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ dotyÂkaÂ, je
povinna toto opatrÏenõÂ dodrzÏovat po celou dobu pocÏõÂnaje okamzÏikem, kdy regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ nabyla uÂcÏinnosti azÏ do jejich zrusÏenõÂ.
(10) Informaci pro verÏejnost o vyhlaÂsÏenõÂ signaÂlu
upozorneÏnõÂ, signaÂlu regulace, signaÂlu varovaÂnõÂ a jejich
odvolaÂnõÂ zajisÏt'uje ministerstvo nebo jõÂm zrÏõÂzenaÂ praÂvnickaÂ osoba nebo krajskyÂ uÂrÏad v televiznõÂm a rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ; obecnõÂ uÂrÏad vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ
a signaÂl regulace, jejich zmeÏny a odvolaÂnõÂ v mõÂstnõÂch
informacÏnõÂch prostrÏedcõÂch.

) CÏl. 18 odst. 3 NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1260/1999 ze dne 21. cÏervna 1999 o obecnyÂch ustanovenõÂch o strukturaÂlnõÂch fondech.
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(11) Osoba, kteraÂ provozuje televizi nebo rozhlas, je povinna bez naÂhrady naÂkladuÊ na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti ministerstva nebo jõÂm zrÏõÂzeneÂ praÂvnickeÂ osoby
nebo krajskeÂmu uÂrÏadu neprodleneÏ a bez uÂprav obsahu
a smyslu uverÏejnit informace o vyhlaÂsÏenõÂ a odvolaÂnõÂ
signaÂlu upozorneÏnõÂ, signaÂlu regulace a signaÂlu varovaÂnõÂ.

(6) UÂrovenÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ a dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ zjisÏt'ujõÂ orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ meÏrÏenõÂm
nebo kombinacõÂ meÏrÏenõÂ a modeloveÂho vyÂpocÏtu nebo
modelovyÂm vyÂpocÏtem nebo jinou metodou odborneÂho
odhadu. RozptyloveÂ studie zpracovaÂvaÂ osoba, kteraÂ je
drzÏitelem platneÂ autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. d)
nebo je opraÂvneÏna podle § 15 odst. 16 a 19.

(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ hodnoty
zvlaÂsÏtnõÂch imisnõÂch limituÊ pro znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky, nebo
jejich stanoveneÂ skupiny, zpuÊsob jejich kontroly vcÏetneÏ
metod odbeÏru vzorkuÊ, meÏrÏenõÂ a dalsÏõÂch technickyÂch
pozÏadavkuÊ, uÂstrÏednõÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd a zpuÊsob jeho provozovaÂnõÂ vcÏetneÏ seznamu stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podleÂhajõÂcõÂch regulaci podle odstavce 3, podmõÂnky vedoucõÂ
k vyhlaÂsÏenõÂ akcÏnõÂch plaÂnuÊ, strukturu a obsah akcÏnõÂch
plaÂnuÊ, zaÂsady vypracovaÂnõÂ a realizace akcÏnõÂch plaÂnuÊ
a zaÂsady pro vypracovaÂnõÂ a provozovaÂnõÂ krajskyÂch
a mõÂstnõÂch regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ.

(7) MeÏrÏenõÂ, jehozÏ uÂcÏelem je prokaÂzat dodrzÏovaÂnõÂ
emisnõÂch limituÊ nebo oveÏrÏenõÂ spraÂvnosti meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek provaÂdeÏnyÂch provozovatelem u zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
a meÏrÏenõÂ imisõÂ provaÂdõÂ osoba, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ
autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. a), nebo osoba
opraÂvneÏnaÂ podle § 15 odst. 16 a 18.

§9
ZjisÏt'ovaÂnõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek

(9) Provozovatel je povinen na zaÂkladeÏ vyÂsledkuÊ
meÏrÏenõÂ prokaÂzat jõÂm vykazovaneÂ emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek a dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch emisnõÂch limituÊ a emisnõÂch stropuÊ u stacionaÂrnõÂho zdroje.

(1) Emise znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek ze zvlaÂsÏteÏ velkyÂch,
velkyÂch nebo strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ zjisÏt'ujõÂ
provozovateleÂ prÏedevsÏõÂm meÏrÏenõÂm a v prÏõÂpadech stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu vyÂpocÏtem.
V pochybnostech rozhodne na naÂvrh provozovatele
krajskyÂ uÂrÏad.
(2) MeÏrÏenõÂ emisõÂ se provaÂdõÂ v mõÂsteÏ, za kteryÂm jizÏ
nedochaÂzõÂ ke zmeÏnaÂm slozÏenõÂ vypousÏteÏnyÂch odpadnõÂch plynuÊ do vneÏjsÏõÂho ovzdusÏõÂ. MaÂ-li stacionaÂrnõÂ
zdroj neÏkolik vyÂduchuÊ, komõÂnuÊ nebo vyÂpustõÂ, meÏrÏõÂ se
emise na kazÏdeÂm z nich. MeÏrÏenõÂ a vyhodnocenõÂ nameÏrÏenyÂch hodnot se provaÂdõÂ jednoraÂzoveÏ v termõÂnech stanovenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu nebo neprÏetrzÏiteÏ v pruÊbeÏhu roku (kontinuaÂlnõÂm meÏrÏenõÂm).
(3) KontinuaÂlnõÂm meÏrÏenõÂm emisõÂ se pruÊbeÏzÏneÏ
meÏrÏõÂ hmotnostnõÂ koncentrace emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
vypousÏteÏnyÂch ze stacionaÂrnõÂho zdroje v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku. VyÂsledky kontinuaÂlnõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ
musõÂ byÂt v rozsahu a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem pruÊbeÏzÏneÏ zaznamenaÂvaÂny, vyhodnocovaÂny a uchovaÂvaÂny.
(4) Pokud pro danou znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtku nebo skupinu laÂtek nenõÂ stanoven u stacionaÂrnõÂho zdroje specifickyÂ emisnõÂ limit, je provozovatel povinen plnit obecnyÂ emisnõÂ limit. KrajskyÂ uÂrÏad na zÏaÂdost provozovatele,
z vlastnõÂho podneÏtu nebo na naÂvrh inspekce vymezõÂ
rozhodnutõÂm znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ
skupiny k plneÏnõÂ obecnyÂch emisnõÂch limituÊ.
(5) UÂcÏinnost spalovaÂnõÂ a mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch
laÂtek u malyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch v § 12
odst. 1 põÂsm. f) zjisÏt'uje osoba, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ
autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. b), nebo osoba
opraÂvneÏnaÂ podle § 15 odst. 14 meÏrÏenõÂm podle postupu
stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(8) V prÏõÂpadech stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem provaÂdõÂ meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek u stacionaÂrnõÂho zdroje provozovatel, a to zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ rozsah
a zpuÊsob meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek u stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ vcÏetneÏ jejich vyhodnocenõÂ, provaÂdeÏnõÂ kontinuaÂlnõÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ vcÏetneÏ zaznamenaÂvaÂnõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a uchovaÂvaÂnõÂ jeho vyÂsledkuÊ; daÂle stanovõÂ skupiny stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, kde se zjisÏt'ujõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ
laÂtky vyÂpocÏtem, a postup vyÂpocÏtu vcÏetneÏ emisnõÂch faktoruÊ, meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovaÂnõÂ u malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ vcÏetneÏ mnozÏstvõÂ a rozsahu vypousÏteÏnyÂch laÂtek,
podrobneÂ postupy zjisÏt'ovaÂnõÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ metod a dalsÏõÂch pozÏadavkuÊ, jakozÏ i podmõÂnky provozovaÂnõÂ systeÂmu meÏrÏicõÂch stanic.
§ 10
ZjisÏt'ovaÂnõÂ pachovyÂch laÂtek
(1) VnaÂsÏenõÂ pachovyÂch laÂtek ze stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ do ovzdusÏõÂ nad prÏõÂpustnou mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem nenõÂ dovoleno.
(2) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem a zpuÊsob jejõÂho zjisÏt'ovaÂnõÂ,
daÂle stanovõÂ emisnõÂ limity pachovyÂch laÂtek a zpuÊsob
stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek.
§ 11
Povinnosti provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch,
velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
(1) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ jsou povinni
a) uvaÂdeÏt do provozu a provozovat stacionaÂrnõÂ
zdroje v souladu s podmõÂnkami ochrany ovzdusÏõÂ,
ktereÂ jsou uvedeny ve stanoviscõÂch a povolenõÂch
vydanyÂch podle § 17 a v souladu s technickyÂmi
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)

k)
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podmõÂnkami provozu zarÏõÂzenõÂ zdroje stanovenyÂmi jeho vyÂrobcem a s provoznõÂm rÏaÂdem, pokud
je stanovena povinnost k jeho zpracovaÂnõÂ podle
odstavce 2; v prÏõÂpadeÏ jejich nevydaÂnõÂ postupujõÂ
provozovateleÂ podle rozhodnutõÂ vydanyÂch podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do dne uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona,
dodrzÏovat emisnõÂ limity vcÏetneÏ stanovenyÂch lhuÊt
k jejich plneÏnõÂ, limitnõÂ obsah laÂtek ve vyÂrobcõÂch,
emisnõÂ stropy, prÏõÂpustnou tmavost kourÏe a prÏõÂpustnou mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem,
zjisÏt'ovat mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek postupem a zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
plnit pokyny orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy podle § 38,
veÂst provoznõÂ evidenci o stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch
v rozsahu stanoveneÂm v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z uÂdajuÊ
provoznõÂ evidence a prÏedaÂvat ji prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm ochrany ovzdusÏõÂ,
poskytovat prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm ochrany ovzdusÏõÂ
uÂdaje podle põÂsmene e) a dalsÏõÂ jimi vyzÏaÂdaneÂ uÂdaje
potrÏebneÂ zejmeÂna ke zjisÏteÏnõÂ podõÂlu zdroje na znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ,
bezodkladneÏ odstranÏovat v provozu stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ nebezpecÏneÂ stavy ohrozÏujõÂcõÂ kvalitu
ovzdusÏõÂ a cÏinit opatrÏenõÂ k prÏedchaÂzenõÂ havaÂriõÂ;
v prÏõÂpadeÏ vyÂskytu takoveÂho stavu podat o neÏm
zpraÂvu orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ nejpozdeÏji do
24 hodin; v prÏõÂpadeÏ poruchy, za kterou se povazÏuje odchylka od normaÂlnõÂho provozu zdroje
v duÊsledku technickeÂ zaÂvady a prÏi ktereÂ u zdroje
nemohou byÂt dodrzÏeny emisnõÂ limity, bezodkladneÏ odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ, nenõÂ-li ji mozÏno odstranit do 24 hodin od jejõÂho vzniku; tõÂmto ustanovenõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem6),
vypracovat pro uÂcÏely regulace emisõÂ za situace
uvedeneÂ v § 8 regulacÏnõÂ rÏaÂdy pro provoz stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedlozÏit je inspekci ke schvaÂlenõÂ,
prÏi vyhlaÂsÏenõÂ regulacÏnõÂch opatrÏenõÂ podle § 8
odst. 3 plnit povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z uÂstrÏednõÂho,
krajskeÂho a mõÂstnõÂho regulacÏnõÂho rÏaÂdu podle § 8
odst. 4 a 5,
zajistit a rÏaÂdneÏ provozovat technickeÂ prostrÏedky
pro neprÏetrzÏiteÂ (kontinuaÂlnõÂ) meÏrÏenõÂ emisõÂ laÂtek
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ zaznamenaÂvaÂnõÂ, vyhodnocovaÂnõÂ a uchovaÂvaÂnõÂ jeho vyÂsledkuÊ, pokud
to stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis,
prÏi vaÂzÏneÂm nebo bezprostrÏednõÂm ohrozÏenõÂ zdravõÂ
z duÊvodu nadmeÏrneÂ koncentrace znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek bezodkladneÏ zastavit nebo omezit provoz stacionaÂrnõÂho zdroje, jeho cÏaÂsti nebo jinou cÏinnost,
kteraÂ je prÏõÂcÏinou ohrozÏenõÂ nebo snõÂzÏenõÂ kvality
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ovzdusÏõÂ, neprodleneÏ informovat inspekci a spraÂvnõÂ
uÂrÏady podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu6) a plnit
jejich pokyny ke zjednaÂnõÂ naÂpravy; soucÏasneÏ informovat verÏejnost o naÂsledcõÂch poruchy nebo
jineÂ prÏõÂcÏiny, kteraÂ vedla ke vzniku teÂto situace,
l) umozÏnit osobaÂm poveÏrÏenyÂm orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a inspekci prÏõÂstup ke stacionaÂrnõÂmu zdroji
za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
kontroly provozu a technickeÂho stavu tohoto
zdroje,
m) zprÏõÂstupnit verÏejnosti informaci o znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ ze stacionaÂrnõÂho zdroje a o opatrÏenõÂch
omezenõÂ tohoto znecÏisÏt'ovaÂnõÂ,
n) na zaÂkladeÏ pozÏadavku ministerstva nebo inspekce
poskytnout informace nutneÂ ke stanovenõÂ kategorie stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke
stanovenõÂ rozsahu sledovanyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 4,
o) plnit uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z plaÂnu snõÂzÏenõÂ emisõÂ podle
§ 5 odst. 6,
p) plnit uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z programuÊ ke zlepsÏovaÂnõÂ
kvality ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6,
r) plnit plaÂn zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ
praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 5 odst. 8,
s) prÏedklaÂdat inspekci protokoly o vyÂsledcõÂch meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9,
t) zpracovaÂvat a realizovat plaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ pachovyÂch laÂtek.
(2) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ jsou daÂle povinni vypracovat ve
lhuÊteÏ stanoveneÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ
soubor technickoprovoznõÂch parametruÊ a technickoorganizacÏnõÂch opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ provozu stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ, vcÏetneÏ opatrÏenõÂ ke zmõÂrnÏovaÂnõÂ pruÊbeÏhu a odstranÏovaÂnõÂ duÊsledkuÊ havarijnõÂch stavuÊ v souladu s podmõÂnkami ochrany ovzdusÏõÂ, (daÂle jen ¹provoznõÂ rÏaÂdª)
a prÏedklaÂdat jejich naÂvrhy i naÂvrhy jejich zmeÏn ke
schvaÂlenõÂ prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ. StanovõÂ-li tak provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, zpracovaÂvajõÂ provoznõÂ rÏaÂd takeÂ provozovateleÂ strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ v prÏimeÏrÏeneÏ stanoveneÂm rozsahu. Po jejich
schvaÂlenõÂ jsou provoznõÂmi rÏaÂdy vaÂzaÂni. TõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu6).
(3) Spalovny odpadu a zarÏõÂzenõÂ povolenaÂ pro
spoluspalovaÂnõÂ odpadu mohou byÂt provozovaÂny pouze pod dohledem osoby, kteraÂ je drzÏitelem platneÂ autorizace podle § 15 odst. 1 põÂsm. c). Tato osoba provaÂdõÂ
dohled nad dodrzÏovaÂnõÂm podmõÂnek stanovenyÂch v povolenõÂ podle § 17 a v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu.
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§ 12
Povinnosti provozovateluÊ
malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ

(4) NedodrzÏenõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. e) a g) fyzickou osobou je prÏestupkem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11).

(1) ProvozovateleÂ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
jsou povinni
a) uvaÂdeÏt do provozu a provozovat stacionaÂrnõÂ
zdroje jen v souladu s podmõÂnkami pro provoz
teÏchto zdrojuÊ,
b) umozÏnit osobaÂm poveÏrÏenyÂm obcõÂ a inspekci prÏõÂstup ke stacionaÂrnõÂmu zdroji za uÂcÏelem oveÏrÏenõÂ
kategorizace zdroje, zjisÏteÏnõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch laÂtek a kontroly jeho technickeÂho stavu
a prÏedklaÂdat jim k tomu potrÏebneÂ podklady,
c) oznaÂmit stacionaÂrnõÂ zdroj, kteryÂ vypousÏtõÂ teÏkaveÂ
organickeÂ laÂtky, obecnõÂmu uÂrÏadu zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, veÂst evidenci teÏkavyÂch laÂtek a poskytnout kazÏdorocÏneÏ
prÏehled o jejich spotrÏebeÏ obci,
d) plnit pokyny orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ ke zjednaÂnõÂ
naÂpravy podle § 38 odst. 1,
e) dodrzÏovat prÏõÂpustnou tmavost kourÏe a prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, a neobteÏzÏovat kourÏem
a zaÂpachem osoby ve sveÂm okolõÂ a obydleneÂ oblasti,
f) zajisÏt'ovat prostrÏednictvõÂm opraÂvneÏneÂ osoby meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ vypousÏteÏnyÂch laÂtek a kontrolu stavu spalinovyÂch
cest u spalovacõÂch zdrojuÊ, a to nejmeÂneÏ jedenkraÂt
za 2 roky, a odstranÏovat zjisÏteÏneÂ zaÂvady do 2 meÏsõÂcuÊ od jejich zjisÏteÏnõÂ, pokud se s obecnõÂm uÂrÏadem
nedohodnou jinak; tuto povinnost plnõÂ provozovateleÂ u zdrojuÊ spalujõÂcõÂch tuhaÂ paliva od jmenoviteÂho tepelneÂho vyÂkonu 15 kW a u zdrojuÊ spalujõÂcõÂch plynnaÂ nebo kapalnaÂ paliva od jmenoviteÂho
tepelneÂho vyÂkonu 11 kW; za opraÂvneÏnou osobu se
povazÏuje drzÏitel zÏivnostenskeÂho opraÂvneÏnõÂ v oboru kominictvõÂ10),
g) oznaÂmit obecnõÂmu uÂrÏadu provedenõÂ povinneÂho
meÏrÏenõÂ a kontroly podle põÂsmene f) a jejich vyÂsledky do 30 dnuÊ od data jejich uskutecÏneÏnõÂ.

(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob vedenõÂ evidence a rozsah sledovanyÂch uÂdajuÊ pro bilancovaÂnõÂ spotrÏeby teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek.

(2) Povinnosti uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), f)
a g) se nevztahujõÂ na provozovatele malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ umõÂsteÏnyÂch v rodinnyÂch domech, bytech
a stavbaÂch pro individuaÂlnõÂ rekreaci s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy jsou provozovaÂny vyÂhradneÏ pro podnikatelskou cÏinnost.
(3) PlneÏnõÂ povinnosti tyÂkajõÂcõÂ se kontroly podle
odstavce 1 põÂsm. f) je provozovatel povinen na pozÏaÂdaÂnõÂ osob poveÏrÏenyÂch obcõÂ prokaÂzat zaÂznamem opraÂvneÏneÂ osoby ne starsÏõÂm nezÏ 2 roky.

§ 13
Evidence zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
a vyhodnocovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ
(1) Evidence a vyhodnocovaÂnõÂ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ, uÂdaje o zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a jejich emisõÂch
jsou zajisÏt'ovaÂny orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ a vedeny v registru emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Registr
emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ zajisÏt'uje ministerstvo; jeho
vedenõÂm muÊzÏe poveÏrÏit jõÂm zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu.
SoucÏaÂstõÂ tohoto registru je i evidence spaloven odpadu.
(2) Registr emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podle odstavce 1 se pouzÏije takeÂ pro inventarizaci uÂdajuÊ o emisõÂch a propadech laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm
ZemeÏ.
(3) Evidence a vyhodnocovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ
jsou vedeny v registru informacÏnõÂho systeÂmu kvality
ovzdusÏõÂ. Registr informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ
zajisÏt'uje ministerstvo; jeho vedenõÂm muÊzÏe poveÏrÏit jõÂm
zrÏõÂzenou praÂvnickou osobu. Registr podle odstavce 1 je
soucÏaÂstõÂ tohoto informacÏnõÂho systeÂmu.
(4) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen zpracovat z uÂdajuÊ provoznõÂ
evidence souhrnnou provoznõÂ evidenci u kazÏdeÂho provozovaneÂho stacionaÂrnõÂho zdroje za kalendaÂrÏnõÂ rok
a prÏedat ji inspekci do 15. uÂnora naÂsledujõÂcõÂho roku.
(5) Provozovatel strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje
je povinen zpracovat z uÂdajuÊ provoznõÂ evidence souhrnnou provoznõÂ evidenci u kazÏdeÂho provozovaneÂho
stacionaÂrnõÂho zdroje za kalendaÂrÏnõÂ rok a prÏedat ji obecnõÂmu uÂrÏadu obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ do 15. uÂnora
naÂsledujõÂcõÂho roku.
(6) Inspekce podle odstavce 4 a obecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podle odstavce 5 oveÏrÏõÂ spraÂvnost uÂdajuÊ souhrnneÂ provoznõÂ evidence a prÏedaÂ je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence podle odstavce 1.
(7) KazÏdyÂ, kdo provaÂdõÂ zjisÏt'ovaÂnõÂ uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 9 odst. 6 za verÏejneÂ prostrÏedky, je
povinen prÏedat ministerstvu vyÂsledky tohoto zjisÏteÏnõÂ
do registru informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ,
a to do 30 dnuÊ od jejich zjisÏteÏnõÂ.
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
a postup vedenõÂ provoznõÂ evidence pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ,

10

) ZaÂkon cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

11

) ZaÂkon cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje, postup zpracovaÂnõÂ
uÂdajuÊ souhrnneÂ provoznõÂ evidence, zpracovaÂnõÂ provoznõÂho rÏaÂdu a postup prÏi hlaÂsÏenõÂ havaÂrie stacionaÂrnõÂho zdroje.
§ 14
ZaÂkladnõÂ povinnosti provozovateluÊ, vyÂrobcuÊ
a dovozcuÊ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
(1) ProvozovateleÂ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
jsou povinni provozovat a udrzÏovat tyto zdroje v souladu s podmõÂnkami stanovenyÂmi zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy4) ,5) ,8) vcÏetneÏ dodrzÏovaÂnõÂ stanovenyÂch emisnõÂch limituÊ.
(2) VyÂrobci a dovozci jsou povinni vyraÂbeÏt a dovaÂzÏet pouze takoveÂ mobilnõÂ zdroje, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky pro provoz a emisnõÂ limity stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi
praÂvnõÂmi prÏedpisy4) ,5) ,8).
(3) ProvozovateleÂ mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
jsou povinni plnit pokyny orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ vydaneÂ podle § 8 odst. 7 põÂsm. b).
§ 15
Autorizace
(1) RozhodnutõÂ o autorizaci podle tohoto zaÂkona
se vyzÏaduje
a) k meÏrÏenõÂ emisõÂ nebo imisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 7, stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch
laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti
v plynu a k oveÏrÏovaÂnõÂ spraÂvnosti meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
b) k meÏrÏenõÂ uÂcÏinnosti spalovacõÂho zdroje a vypousÏteÏnyÂch laÂtek a ke kontrole spalinovyÂch cest podle § 9
odst. 5,
c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo
zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂho pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu,
d) ke zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ podle § 9
odst. 6 a zpracovaÂnõÂ odbornyÂch posudkuÊ podle
§ 17 odst. 6,
e) k oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11a).
(2) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 vydaÂvaÂ ministerstvo fyzickyÂm a praÂvnickyÂm osobaÂm na
podkladeÏ jejich zÏaÂdosti. U praÂvnickeÂ osoby podaÂvaÂ zÏaÂdost o autorizaci statutaÂrnõÂ orgaÂn nebo jeho zaÂstupce,
kteryÂ splnÏuje pozÏadavky zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(3) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. a) obsahuje

11a
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a) u fyzickyÂch osob jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, identifikacÏnõÂ
cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ a adresu
mõÂsta trvaleÂho pobytu u osob, ktereÂ jsou obcÏany
CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo
prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ mõÂsta podnikaÂnõÂ
u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky;
u praÂvnickyÂch osob obchodnõÂ firmu, praÂvnõÂ
formu, adresu sõÂdla, poprÏõÂpadeÏ organizacÏnõÂ slozÏky
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno,
b) uvedenõÂ rozsahu laÂtek, ktereÂ zÏadatel hodlaÂ meÏrÏit,
s uvedenõÂm, zda jde o meÏrÏenõÂ emisõÂ nebo imisõÂ,
stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti plynu,
c) seznam fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou k zÏadateli v pracovnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru a budou se podõÂlet na meÏrÏenõÂ, a doklady, ktereÂ prokazujõÂ jejich
odborneÂ znalosti,
d) jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a adresu bydlisÏteÏ odpoveÏdneÂho
zaÂstupce praÂvnickeÂ osoby, poprÏõÂpadeÏ teÂzÏ fyzickeÂ
osoby, pokud jej fyzickaÂ osoba podle zÏivnostenskeÂho zaÂkona ustanovila,
e) seznam prÏõÂstrojoveÂho vybavenõÂ urcÏeneÂho k meÏrÏenõÂ
vcÏetneÏ seznamu vyÂrobnõÂch cÏõÂsel prÏõÂstrojuÊ, jejich
typuÊ, roku vyÂroby, vyÂrobce, doklad o praÂvnõÂm
vztahu k prÏõÂstrojuÊm a o kalibraci teÏchto prÏõÂstrojuÊ
a seznam chemikaÂliõÂ, ktereÂ budou k meÏrÏenõÂ pouzÏity vcÏetneÏ kalibracÏnõÂch plynuÊ,
f) seznam metod, postupuÊ odbeÏruÊ a uÂprav vzorkuÊ
pro uÂcÏely meÏrÏenõÂ, vcÏetneÏ konecÏnyÂch analytickyÂch
metod a postupuÊ, ktereÂ budou pouzÏity,
g) uvedenõÂ postupuÊ pro zpracovaÂnõÂ vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ
a vzor vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ (protokol o meÏrÏenõÂ),
h) prÏõÂrucÏku jakosti zpracovanou pro rozsah meÏrÏenõÂ
podle põÂsmene b),
i) doklady o uÂspeÏsÏneÂm absolvovaÂnõÂ mezilaboratornõÂho porovnaÂnõÂ zkousÏek a zajisÏteÏnõÂ metrologickeÂ
naÂvaznosti meÏrÏidel a cÏinnostõÂ podle põÂsmen e) a f),
j) povolenõÂ k provozovaÂnõÂ zÏivnostõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(4) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. b) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a), b), c), d), f), g), h) a j) vcÏetneÏ dokladu
o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch prÏedpokladuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu10).
(5) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. c) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a) a d) a k teÂto zÏaÂdosti zÏadatel prÏipojõÂ

) § 7 zaÂkona cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.
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a) doklad o praÂvnõÂm vztahu zÏadatele k provozovaneÂmu stacionaÂrnõÂmu zdroji uvedeneÂmu v zÏaÂdosti,

covnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru a budou pro zÏadatele oveÏrÏovaÂnõÂ provaÂdeÏt,

b) prÏesnyÂ a podrobnyÂ technickyÂ popis zarÏõÂzenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje vcÏetneÏ rÏesÏenõÂ ochrany ovzdusÏõÂ,

b) doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti zÏadatele vydanyÂ
ministerstvem nebo, je-li zÏadatelem praÂvnickaÂ
osoba, doklad o odborneÂ zpuÊsobilosti osoby nebo
osob, ktereÂ maÂ v pracovnõÂm nebo obdobneÂm pomeÏru, a ktereÂ budou pro tuto praÂvnickou osobu
oveÏrÏovaÂnõÂ provaÂdeÏt; prÏi oveÏrÏovaÂnõÂ odborneÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu11b),

c) uÂplnou specifikaci druhuÊ a kategoriõÂ odpadu podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7), jejichzÏ spalovaÂnõÂ
je u stacionaÂrnõÂho zdroje povoleno, dolozÏenou
prÏõÂslusÏnyÂmi rozhodnutõÂmi orgaÂnuÊ ochrany
ovzdusÏõÂ,
d) uÂdaje o autorizacõÂch a opraÂvneÏnõÂch k cÏinnostem
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10) vydanyÂch
osobaÂm, ktereÂ budou tyto cÏinnosti u stacionaÂrnõÂho
zdroje vykonaÂvat,
e) meÏrÏicõÂ protokoly o meÏrÏenõÂ emisõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ (aktuaÂlnõÂ), pokud je stacionaÂrnõÂ zdroj
jizÏ provozovaÂn,
f) prÏesnyÂ a podrobnyÂ popis zarÏõÂzenõÂ a vybavenõÂ
k meÏrÏenõÂ, zaÂznamu a vyhodnocenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a technickoprovoznõÂch parametruÊ tam,
kde je meÏrÏenõÂ ulozÏeno provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
g) doklad o opraÂvneÏnõÂ k podnikaÂnõÂ, pokud zÏadatel jizÏ
podnikaÂ,
h) doklad o zajisÏteÏnõÂ evidence a rÏaÂdneÂho naklaÂdaÂnõÂ
s odpady z provozu stacionaÂrnõÂho zdroje,
i) doklad o zaplacenõÂ poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ za obdobõÂ uplynulyÂch 3 let,
j) doklad o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch prÏedpokladuÊ, kteryÂmi jsou vysokosÏkolskeÂ vzdeÏlaÂnõÂ v oblasti technickyÂch veÏd a technologiõÂ, nebo vysÏsÏõÂ odborneÂ
vzdeÏlaÂnõÂ, prÏõÂpadneÏ uÂplneÂ strÏednõÂ vzdeÏlaÂnõÂ nebo
uÂplneÂ strÏednõÂ odborneÂ vzdeÏlaÂnõÂ a 3 roky odborneÂ
praxe vykonaneÂ v poslednõÂch 10 letech ve spalovneÏ
odpadu nebo zarÏõÂzenõÂ schvaÂleneÂm pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu.
(6) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. d) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a). ZÏadatel k zÏaÂdosti prÏipojõÂ popis postupuÊ prÏi zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ a jizÏ zpracovaneÂ rozptyloveÂ studie, nebo prÏipojõÂ popis a prÏõÂklady
svyÂch postupuÊ a zaÂsad pro zpracovaÂnõÂ odbornyÂch posudkuÊ a jizÏ zpracovanyÂ odbornyÂ posudek podle § 17
odst. 6.
(7) ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e) obsahuje uÂdaje uvedeneÂ v odstavci 3 põÂsm. a), d) a j), a k teÂto zÏaÂdosti zÏadatel prÏipojõÂ
a) seznam fyzickyÂch osob, ktereÂ jsou k zÏadateli v pra-

11b

c) uvedenõÂ kategorie cÏi võÂce kategoriõÂ zarÏõÂzenõÂ11c),
pro neÏzÏ zÏadatel hodlaÂ oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ
sklenõÂkovyÂch plynuÊ provaÂdeÏt.
(8) PodmõÂnkou pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e) je bezuÂhonnost. Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje ten,
kdo nebyl pravomocneÏ odsouzen pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ z nedbalosti, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ
s autorizovanou cÏinnostõÂ, nebo pro trestnyÂ cÏin spaÂchanyÂ uÂmyslneÏ, anebo se na neÏj podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu nebo rozhodnutõÂ prezidenta republiky
hledõÂ, jako by nebyl odsouzen. BezuÂhonnost se prokazuje prÏedlozÏenõÂm vyÂpisu z evidence RejstrÏõÂku trestuÊ
ne starsÏõÂho nezÏ 3 meÏsõÂce. PrÏi posuzovaÂnõÂ bezuÂhonnosti
staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie se
postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu11b).
(9) PrÏed vydaÂnõÂm rozhodnutõÂ o autorizaci podle
odstavce 1 põÂsm. a), b) a d) je zÏadatel povinen prokaÂzat
znalost metod odbeÏru vzorkuÊ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
ovzdusÏõÂ, metod stanovenõÂ koncentracõÂ teÏchto laÂtek a jejich vyhodnocovaÂnõÂ, metod stanovenõÂ koncentrace pachovyÂch laÂtek a mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem, stavovyÂch
velicÏin plynuÊ, koncentrace srovnaÂvacõÂ laÂtky a vlhkosti
v plynu, zaÂsad spraÂvneÂ laboratornõÂ praxe a metrologie,
metodiky pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ. Znalost
prokazuje pouze u teÏch cÏinnostõÂ, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci.
(10) ZÏadateleÂ podle odstavce 1 jsou povinni podrobit se oveÏrÏenõÂ znalostõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ v rozsahu sveÂ cÏinnosti. UÂspeÏsÏneÂ prokaÂzaÂnõÂ odbornyÂch znalostõÂ a znalostõÂ
vybranyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ je prÏedpokladem k vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 2. V prÏõÂpadeÏ, zÏe zÏadatel neprokaÂzÏe pozÏadovaneÂ znalosti, je zÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci ministerstvem
zamõÂtnuta.
(11) RozhodnutõÂ o autorizaci se vydaÂvaÂ na dobu
urcÏitou, nejdeÂle na dobu 5 let a muÊzÏe obsahovat pod-

) ZaÂkon cÏ. 18/2004 Sb., o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace a jineÂ zpuÊsobilosti staÂtnõÂch prÏõÂslusÏnõÂkuÊ cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ
unie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o uznaÂvaÂnõÂ odborneÂ kvalifikace), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
11c
) Kategorie uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 1 k zaÂkonu cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ.
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mõÂnky, za nichzÏ muÊzÏe byÂt tato cÏinnost provaÂdeÏna. ZÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci lze podat opakovaneÏ. RozhodnutõÂ o autorizaci nelze prÏeveÂst na jinou
osobu. Na vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci a na prodlouzÏenõÂ jeho platnosti nenõÂ praÂvnõÂ naÂrok.
(12) PrÏed uplynutõÂm platnosti rozhodnutõÂ o autorizaci muÊzÏe fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ je
drzÏitelem platneÂho rozhodnutõÂ o autorizaci, (daÂle jen
¹autorizovanaÂ osobaª) pozÏaÂdat o prodlouzÏenõÂ platnosti
tohoto rozhodnutõÂ nejpozdeÏji 1 meÏsõÂc prÏed uplynutõÂm
jeho platnosti. Pokud v teÂto dobeÏ autorizovanaÂ osoba
podaÂ ministerstvu zÏaÂdost o prodlouzÏenõÂ platnosti rozhodnutõÂ o autorizaci, platõÂ dosavadnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci azÏ do doby rozhodnutõÂ ministerstva o zÏaÂdosti
o prodlouzÏenõÂ platnosti tohoto rozhodnutõÂ. AutorizovanaÂ osoba, ktereÂ ministerstvo zrusÏilo rozhodnutõÂ o autorizaci podle § 15 odst. 13, muÊzÏe opeÏtovneÏ podat zÏaÂdost o vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci k teÂzÏe cÏinnosti,
ke ktereÂ jõÂ bylo rozhodnutõÂm zrusÏeno, nejdrÏõÂve po
uplynutõÂ 1 roku.
(13) Ministerstvo zrusÏõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci
vydaneÂ autorizovaneÂ osobeÏ, jestlizÏe tato osoba
a) zaÂvazÏneÏ porusÏõÂ povinnosti prÏi vyÂkonu teÂto cÏinnosti, a to zejmeÂna tõÂm, zÏe zkreslõÂ nebo uvede nespraÂvneÂ uÂdaje nebo nedodrzÏuje metody a postupy
cÏinnosti uvedeneÂ v rozhodnutõÂ o autorizaci, nebo
neplnõÂ povinnost uvedenou v § 13 odst. 7,
b) ztratõÂ zpuÊsobilost k vyÂkonu autorizovaneÂ cÏinnosti
tõÂm, zÏe nebude mõÂt nezbytneÂ prÏõÂstrojoveÂ vybavenõÂ,
nebo
c) pokud je praÂvnickou osobou, neustanovõÂ odpoveÏdneÂho zaÂstupce podle odstavce 3 põÂsm. d) nebo
nebude mõÂt v pracovnõÂm nebo jineÂm obdobneÂm
pomeÏru osoby zpuÊsobileÂ k meÏrÏenõÂ nebo oveÏrÏovaÂnõÂ
mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ.
(14) Ministerstvo muÊzÏe zrusÏit rozhodnutõÂ o autorizaci v prÏõÂpadeÏ, zÏe dojde k podstatneÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, za kteryÂch bylo rozhodnutõÂ o autorizaci vydaÂno.
(15) Platnost rozhodnutõÂ o autorizaci zanikaÂ
a) uplynutõÂm doby, na kterou bylo vydaÂno, s vyÂjimkou postupu podle odstavce 12,
b) smrtõÂ fyzickeÂ osoby nebo jejõÂm prohlaÂsÏenõÂm za
mrtvou, nebo
c) zaÂnikem praÂvnickeÂ osoby, ktereÂ bylo rozhodnutõÂ
o autorizaci vydaÂno.
(16) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1
põÂsm. a), b), d) a e) se nevyzÏaduje u osoby, kteraÂ je
usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie a na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ vykonaÂvat cÏinnosti uvedeneÂ v odstavci 1, pokud prokaÂzÏe, zÏe

10a
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a) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie,
b) je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a), b), d) a e) podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie, pokud se v tomto staÂteÏ takoveÂ opraÂvneÏnõÂ vyzÏaduje.
(17) RozhodnutõÂ o autorizaci podle odstavce 1
põÂsm. a), b), d) a e) se daÂle nevyzÏaduje u praÂvnickeÂ
osoby, kteraÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ
vykonaÂvat cÏinnost uvedenou v odstavci 1 põÂsm. a), b),
d) a e), pokud prokaÂzÏe, zÏe
a) byla zalozÏena podle praÂva jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskeÂ unie a maÂ sveÂ sõÂdlo, uÂstrÏednõÂ spraÂvu
nebo hlavnõÂ mõÂsto podnikatelskeÂ cÏinnosti na
uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ unie a
b) je drzÏitelem opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu cÏinnostõÂ uvedenyÂch v odstavci 1 põÂsm. a), b), d) a e) podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie, pokud se v tomto staÂteÏ takoveÂ opraÂvneÏnõÂ vyzÏaduje.
(18) V prÏõÂpadeÏ cÏinnostõÂ podle odstavce 1 põÂsm. a)
je tato osoba daÂle povinna prÏedlozÏit seznam metod,
postupuÊ odbeÏruÊ a uÂprav vzorkuÊ pro uÂcÏely meÏrÏenõÂ,
vcÏetneÏ konecÏnyÂch analytickyÂch metod a postupuÊ, ktereÂ
budou pouzÏity podle odstavce 3 põÂsm. f).
(19) V prÏõÂpadeÏ zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ
podle odstavce 1 põÂsm. d) je tato osoba daÂle povinna
prÏedlozÏit popis postupuÊ prÏi jejich zpracovaÂnõÂ vcÏetneÏ jizÏ
drÏõÂve zpracovanyÂch rozptylovyÂch studiõÂ podle referencÏnõÂ metody pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem10a). NemuÊzÏe-li
tato osoba takovou studii prÏedlozÏit, prÏedlozÏõÂ vzorovou
rozptylovou studii, kteraÂ je zpracovaÂna za pouzÏitõÂ referencÏnõÂ metody stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem10a). Pokud tato osoba pouzÏõÂvaÂ pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ metodu, kteraÂ nenõÂ uvedena
v souboru referencÏnõÂch metod10a), ministerstvo posoudõÂ, zda je srovnatelnaÂ s metodou stanovenou provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem10a).
(20) O nesplneÏnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch v odstavci 16 vydaÂ ministerstvo rozhodnutõÂ ve lhuÊteÏ
15 dnuÊ ode dne, kdy mu byla prÏedlozÏena uÂplnaÂ dokumentace. V prÏõÂpadeÏ posuzovaÂnõÂ, zda jde o metodu
srovnatelnou s referencÏnõÂ metodou podle odstavce 19,
cÏinõÂ tato lhuÊta 30 dnuÊ.
(21) Pokud nebylo vydaÂno rozhodnutõÂ podle odstavce 19, cÏinnost podle odstavce 1 põÂsm. a), b) nebo d)
muÊzÏe byÂt vykonaÂvaÂna nejdeÂle po dobu 1 roku ode dne
naÂsledujõÂcõÂho po dni, kdy uplynula lhuÊta pro vydaÂnõÂ
tohoto rozhodnutõÂ.

) NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 350/2002 Sb., kteryÂm se stanovõÂ imisnõÂ limity a podmõÂnky a zpuÊsob sledovaÂnõÂ, posuzovaÂnõÂ, hodnocenõÂ
a rÏõÂzenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
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(22) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ pozÏadovaneÂ
vzdeÏlaÂnõÂ a rozsah znalostõÂ, ktereÂ jsou prÏedpokladem
pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci, postup, kteryÂm
se oveÏrÏujõÂ a kteryÂm se oveÏrÏuje odbornaÂ zpuÊsobilost
u osob autorizovanyÂch podle odstavce 1 põÂsm. e), postupy pro cÏinnost osob, ktereÂ jsou drzÏiteli rozhodnutõÂ
o autorizaci podle odstavce 1 põÂsm. e), a zpuÊsob evidence o vydanyÂch rozhodnutõÂch.

oznaÂmit ministerstvu do 30 dnuÊ ode dne, kdy ke
zmeÏneÏ dosÏlo.

§ 16

(1) PrÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ vydaÂvaÂ stanoviska a povolenõÂ k rÏõÂzenõÂm podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu12), kteraÂ obsahujõÂ podmõÂnky ochrany
ovzdusÏõÂ. Jsou jimi
a) stanoviska k uÂzemneÏ plaÂnovacõÂ dokumentaci
v pruÊbeÏhu jejõÂho porÏizovaÂnõÂ,
b) povolenõÂ k umist'ovaÂnõÂ staveb zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
c) povolenõÂ staveb zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a k jejich zmeÏnaÂm,
d) povolenõÂ k uvedenõÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ do zkusÏebnõÂho
i trvaleÂho provozu.

Povinnosti autorizovaneÂ osoby
(1) AutorizovanaÂ osoba maÂ povinnost vykonaÂvat
cÏinnost, k nõÂzÏ jõÂ bylo vydaÂno rozhodnutõÂ o autorizaci,
tak, aby nedosÏlo ke strÏetu zaÂjmuÊ, zejmeÂna nesmõÂ provaÂdeÏt meÏrÏenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂho zdroje nebo oveÏrÏovaÂnõÂ mnozÏstvõÂ emisõÂ sklenõÂkovyÂch plynuÊ,
a) jednaÂ-li se o stacionaÂrnõÂ zdroj nebo zarÏõÂzenõÂ, na
jehozÏ vyÂrobeÏ se podõÂlõÂ nebo ktereÂ sama provozuje
nebo ktereÂ provozuje osoba jõÂ prÏõÂmo nebo neprÏõÂmo ovlaÂdanaÂ nebo ji prÏõÂmo cÏi neprÏõÂmo ovlaÂdajõÂcõÂ,
b) je-li spolecÏnõÂkem, cÏlenem, statutaÂrnõÂm orgaÂnem,
cÏlenem statutaÂrnõÂho orgaÂnu nebo dozorcÏõÂho
orgaÂnu praÂvnickeÂ osoby, kteraÂ je provozovatelem
stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ maÂ
v praÂvnickeÂ osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, postavenõÂ, jezÏ
by mohlo ovlivnit nezaÂvislost, nebo je-li blõÂzkou
osobou k osobeÏ, kteraÂ je provozovatelem stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zarÏõÂzenõÂ, jejõÂm spolecÏnõÂkem,
cÏlenem, statutaÂrnõÂm orgaÂnem, cÏlenem statutaÂrnõÂho
orgaÂnu nebo dozorcÏõÂho orgaÂnu, poprÏõÂpadeÏ maÂ
v teÂto praÂvnickeÂ osobeÏ postavenõÂ, jezÏ by mohlo
ovlivnit nezaÂvislost oveÏrÏenõÂ,
c) je-li u provozovatele stacionaÂrnõÂho zdroje nebo
zarÏõÂzenõÂ spraÂvcem konkurznõÂ podstaty, vyrovnacõÂm spraÂvcem, likvidaÂtorem, nucenyÂm spraÂvcem
nebo spraÂvcem majetku nebo jednaÂ-li se o osobu
podõÂlejõÂcõÂ se na obchodovaÂnõÂ s povolenkami cÏi tyto
obchody zprostrÏedkovaÂvajõÂcõÂ.
(2) AutorizovanaÂ osoba maÂ povinnost na vyzÏaÂdaÂnõÂ inspekce, kteraÂ proveÏrÏuje spraÂvnost meÏrÏenõÂ, jeho
zaÂznamu nebo vyhodnocenõÂ, prÏedklaÂdat meÏrÏicõÂ protokoly a uvaÂdeÏt uÂdaje a doklady k tomu potrÏebneÂ a poskytnout potrÏebnou soucÏinnost.
(3) AutorizovanaÂ osoba je povinna podrobit se
kontrole vyÂkonu cÏinnosti. Kontrolu provaÂdõÂ inspekce
nebo ministerstvo jako orgaÂn vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru.
(4) ZmeÏnu uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
rozhodnutõÂ o autorizaci je autorizovanaÂ osoba povinna

12

(5) Povinnosti podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 se vztahujõÂ
i na prÏõÂpady docÏasneÂho vyÂkonu cÏinnostõÂ podle § 15
odst. 1 azÏ 3.
§ 17
Stanoviska a povolenõÂ orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ

(2) PovolenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ,
ktereÂ obsahuje podmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ, se daÂle vyzÏaduje
a) k zaÂmeÏruÊm na zavedenõÂ novyÂch vyÂrob s dopadem
na ovzdusÏõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch
stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) k zaÂmeÏruÊm na zavedenõÂ novyÂch technologiõÂ s dopadem na ovzdusÏõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
c) ke spalovaÂnõÂ nebo spoluspalovaÂnõÂ odpadu, vcÏetneÏ
odpadnõÂch olejuÊ podle § 18 odst. 1 nebo 2,
d) k vyÂrobeÏ zarÏõÂzenõÂ, materiaÂluÊ a vyÂrobkuÊ, ktereÂ znecÏisÏt'ujõÂ nebo mohou znecÏisÏt'ovat ovzdusÏõÂ, s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ stanovenyÂch k posuzovaÂnõÂ shody
podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
e) k vyÂrobeÏ novyÂch technologiõÂ, vyÂrobkuÊ a zarÏõÂzenõÂ
slouzÏõÂcõÂch k ochraneÏ ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ technickyÂch
podmõÂnek provozu a naÂvrhuÊ provoznõÂch prÏedpisuÊ
vyÂrobce, s vyÂjimkou vyÂrobkuÊ stanovenyÂch k posuzovaÂnõÂ shody podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4),
f) ke zmeÏnaÂm pouzÏõÂvanyÂch paliv, surovin nebo
druhuÊ odpaduÊ a ke zmeÏnaÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ technologickyÂch zarÏõÂzenõÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ; v raÂmci povolenõÂ k uvedenyÂm zmeÏnaÂm muÊzÏe krajskyÂ uÂrÏad stanovit s ohledem na charakter zmeÏny i takoveÂ emisnõÂ limity,
ktereÂ nejsou obsazÏeny pro danyÂ stacionaÂrnõÂ zdroj
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, prÏõÂpadneÏ zprÏõÂsnit
stanoveneÂ emisnõÂ limity pro tento zdroj,

) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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g) k vydaÂnõÂ a zmeÏnaÂm provoznõÂho rÏaÂdu podle § 11
odst. 2,
h) ke zvyÂsÏenõÂ obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech pro
stacionaÂrnõÂ zdroje,
i) k pokracÏovaÂnõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje po
uplynutõÂ lhuÊty platnosti staÂvajõÂcõÂho povolenõÂ.
(3) Bez souhlasneÂho stanoviska podle odstavce 1
nelze vydat uÂzemnõÂ rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂ se zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ. PodmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ stanoveneÂ podle odstavce 1
jsou zaÂvazneÂ pro spraÂvnõÂ uÂrÏady, ktereÂ vydaÂvajõÂ rozhodnutõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ12).
(4) PovolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ d) a odstavce 2 põÂsm. c), d), e), f), h) a i) muÊzÏe byÂt vydaÂno na
dobu cÏasoveÏ omezenou.
(5) SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 1 põÂsm. b) a c)
a odstavce 2 põÂsm. a), b), d) a e) je odbornyÂ posudek
a v prÏõÂpadech podle odstavce 1 põÂsm. b) rozptylovaÂ
studie zpracovanaÂ podle metody rozptylovyÂch studiõÂ
se zduÊvodneÏnõÂm nejvyÂhodneÏjsÏõÂho rÏesÏenõÂ z hlediska
ochrany ovzdusÏõÂ vcÏetneÏ uvedenõÂ emisõÂ a prÏedpokladuÊ
dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ.
(6) OdbornyÂ posudek musõÂ byÂt zpracovaÂn autorizovanou osobou podle § 15 odst. 1 põÂsm. d). PrÏipousÏtõÂ se prÏedlozÏenõÂ odborneÂho posudku nebo rozptyloveÂ studie jizÏ drÏõÂve zpracovaneÂ, pokud se prÏedmeÏt
jejõÂho zpracovaÂnõÂ nelisÏõÂ od uÂdajuÊ uvedenyÂch v zÏaÂdosti
a nenõÂ starsÏõÂ nezÏ 2 roky.
(7) PovolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b) azÏ d) a podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ g) a i) obsahuje zejmeÂna tyto
uÂdaje
a) jde-li o zvlaÂsÏteÏ velkyÂ, velkyÂ nebo strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroj, jeho popis nebo popis zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku nebo materiaÂlu, kteryÂ je prÏedmeÏtem zÏaÂdosti, vcÏetneÏ uvedenõÂ identifikacÏnõÂho cÏõÂsla zdroje,
pod kteryÂm je veden v registru emisõÂ a zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 13 odst. 1, pokud je prÏideÏleno,
b) zaÂvazneÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂho
zdroje z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ.
(8) PodmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje
obsahujõÂ zejmeÂna
a) emisnõÂ limity znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek a dalsÏõÂ podmõÂnky ochrany ovzdusÏõÂ,
b) opatrÏenõÂ k vyloucÏenõÂ rizik mozÏneÂho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
c) podmõÂnky zajisÏt'ujõÂcõÂ ochranu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
(9) PrÏi vydaÂvaÂnõÂ stanovisek a povolenõÂ podle § 17
odst. 1 a 2, kteraÂ se dotyÂkajõÂ oblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ, vychaÂzõÂ prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany
ovzdusÏõÂ z programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle
§ 7 odst. 6, 7 a 9. Pro jineÂ oblasti se orgaÂny ochrany
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ovzdusÏõÂ rÏõÂdõÂ naÂrodnõÂmi, krajskyÂmi a mõÂstnõÂmi programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 2, 5 a 6.
(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
zÏaÂdosti o povolenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. b), c) a d)
a podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ i) obsahujõÂcõÂ podmõÂnky
ochrany ovzdusÏõÂ a metody pro zpracovaÂnõÂ rozptylovyÂch studiõÂ podle odstavce 5.
§ 18
SpalovaÂnõÂ odpadu a odpadnõÂch olejuÊ
(1) Odpad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7)
vcÏetneÏ odpadnõÂch olejuÊ podle tohoto praÂvnõÂho prÏedpisu7) muÊzÏe byÂt provozovateli spalovaÂn nebo spoluspalovaÂn jen ve spalovnaÂch odpaduÊ nebo ve zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch nebo velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch povolenyÂch pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem
ochrany ovzdusÏõÂ podle § 17 odst. 2 põÂsm. c) nebo f).
(2) OdpadnõÂ oleje mohou byÂt spalovaÂny ve spalovacõÂch zdrojõÂch podle § 4 odst. 5 põÂsm. c), pokud jsou
provozovaÂny praÂvnickou osobou nebo fyzickou osobou opraÂvneÏnou k podnikaÂnõÂ vyÂhradneÏ v souvislosti
s podnikatelskou cÏinnostõÂ a pokud jejich provozovatel,
za prÏedpokladu splneÏnõÂ vsÏech dalsÏõÂch povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, zajistõÂ, zÏe
a) zdroj bude registrovaÂn a evidovaÂn jako velkyÂ stacionaÂrnõÂ zdroj bez prÏihleÂdnutõÂ k jeho jmenoviteÂmu tepelneÂmu vyÂkonu, a
b) zdroj bude vybaven tak, aby bylo zajisÏteÏno dodrzÏenõÂ emisnõÂch limituÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem, a
c) spalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ bude u zdroje povoleno
prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle § 17
odst. 2 põÂsm. c), a
d) spalovaneÂ odpadnõÂ oleje budou skladovaÂny oddeÏleneÏ po cÏaÂstech, a
e) pro kazÏdou cÏaÂst bude vystaven osobou k tomu
akreditovanou pruÊkaznyÂ atest o tom, zÏe slozÏenõÂ
cÏaÂsti zarucÏuje prÏi pouzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ podle põÂsmena b), zÏe prÏi jejõÂm spalovaÂnõÂ nedojde ke vzniku
jinyÂch emisõÂ nezÏ prÏi spalovaÂnõÂ plynoveÂho oleje,
a zÏe soucÏtovyÂ obsah polychlorovanyÂch bifenyluÊ,
pentachlorfenolu a polychlorovanyÂch terfenyluÊ
neprÏekracÏuje u teÂto cÏaÂsti 10 mg/kg, a
f) po odbeÏru vzorkuÊ k provedenõÂ atestacÏnõÂho rÏõÂzenõÂ
podle põÂsmena d) pruÊkazneÏ zabezpecÏõÂ atestovanou
cÏaÂst tak, aby nemohla byÂt doplnÏovaÂna azÏ do
okamzÏiku jejõÂho uÂplneÂho vycÏerpaÂnõÂ a spaÂlenõÂ, a
g) plneÏnõÂ povinnostõÂ podle põÂsmen d) azÏ f) bude
u zdroje pruÊkaznyÂm zpuÊsobem evidovaÂno a prÏõÂslusÏneÂ doklady archivovaÂny minimaÂlneÏ po dobu
3 let.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
ktereÂ spalujõÂ nebo spoluspalujõÂ odpad vcÏetneÏ emisnõÂch

CÏaÂstka 165

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 472 / 2005

Strana 8807

limituÊ a dalsÏõÂch podmõÂnek spalovaÂnõÂ nebo spoluspalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ.

jmem obce a musõÂ byÂt pouzÏity k ochraneÏ zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ.

§ 19
Poplatky za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ

(7) Jsou-li v provoznõÂm areaÂlu teÂhozÏ provozovatele stacionaÂrnõÂ zdroje ruÊznyÂch kategoriõÂ, je prÏõÂslusÏnyÂ
rozhodovat o poplatcõÂch za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ vsÏech teÏchto
zdrojuÊ ten spraÂvce poplatku, kteryÂ je prÏõÂslusÏnyÂ rozhodovat o poplatcõÂch tyÂkajõÂcõÂch se nejvysÏsÏõÂ kategorie
zdroje. Toto ustanovenõÂ se nevztahuje na maleÂ zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ.

(1) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch, strÏednõÂch a malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ platõÂ poplatky za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ, o jejichzÏ vyÂsÏi rozhoduje krajskyÂ
uÂrÏad, obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ nebo
obecnõÂ uÂrÏad (daÂle jen ¹spraÂvce poplatkuª). Poplatky,
jejichzÏ vyÂsÏe nedosahuje 500 KcÏ, se nevymeÏrÏõÂ.
(2) PoplatkovyÂm obdobõÂm podle tohoto zaÂkona
je kalendaÂrÏnõÂ rok, v neÏmzÏ je stacionaÂrnõÂ zdroj provozovaÂn.
(3) Na beÏzÏnyÂ rok se platõÂ poplatek zpravidla zaÂlohoveÏ (odstavec 12); vyÂsÏe zaÂloh se stanovõÂ podle skutecÏneÂho mnozÏstvõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za prÏedchaÂzejõÂcõÂ
kalendaÂrÏnõÂ rok.
(4) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhoduje krajskyÂ
uÂrÏad a poplatek vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ financÏnõÂ uÂrÏad13) prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta stacionaÂrnõÂho zdroje a v prÏõÂpadeÏ
Prahy financÏnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle sõÂdla orgaÂnu
ochrany ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta Prahy.
UÂdaje na vyzÏaÂdaÂnõÂ poskytuje krajskyÂ uÂrÏad ministerstvu. Poplatky jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky. KrajskyÂ uÂrÏad vede evidenci
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci vymeÏrÏenyÂch poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ.
Kopie vesÏkeryÂch rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se poplatkuÊ zasõÂlaÂ krajskyÂ uÂrÏad mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu
do 7 dnõÂ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci teÏchto rozhodnutõÂ.
(5) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhodujõÂ obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ. Poplatky vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ financÏnõÂ13) uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle mõÂsta stacionaÂrnõÂho
zdroje a v prÏõÂpadeÏ Prahy financÏnõÂ uÂrÏad prÏõÂslusÏnyÂ podle
sõÂdla orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ hlavnõÂho meÏsta
Prahy. Tyto poplatky jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky. ObecnõÂ uÂrÏad obce
s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ vede evidenci strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci vymeÏrÏenyÂch poplatkuÊ za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Kopie vesÏkeryÂch rozhodnutõÂ tyÂkajõÂcõÂch se poplatkuÊ zasõÂlaÂ obecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu
do 7 dnõÂ od nabytõÂ praÂvnõÂ moci teÏchto rozhodnutõÂ.
(6) O vyÂsÏi poplatku provozovateluÊ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ rozhoduje a poplatek vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ
obecnõÂ uÂrÏad podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu13).
ObecnõÂ uÂrÏad vede evidenci zpoplatneÏnyÂch malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a evidenci o vymeÏrÏenyÂch poplatcõÂch
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. VyÂnosy poplatkuÊ jsou prÏõÂ-
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(8) Poplatky za zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje se platõÂ za znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, pro ktereÂ maÂ
zdroj znecÏisÏt'ovaÂnõÂ stanoven emisnõÂ limit nebo technickeÂ a dalsÏõÂ podmõÂnky provozu, ktereÂ emisnõÂ limity
nahrazujõÂ. RocÏnõÂ vyÂsÏe sazeb poplatkuÊ a zpuÊsob jejich
vyÂpocÏtuÊ jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu.
VypocÏtenyÂ poplatek se zaokrouhluje na celeÂ 100 KcÏ.
(9) RocÏnõÂ vyÂsÏi poplatku pro malyÂ stacionaÂrnõÂ
zdroj vymeÏrÏõÂ obecnõÂ uÂrÏady pevnou cÏaÂstkou v rozmezõÂ
uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto zaÂkonu, a to uÂmeÏrneÏ
k velikosti stacionaÂrnõÂho zdroje a dobeÏ jeho provozu
v poplatkoveÂm obdobõÂ, prÏõÂpadneÏ podle druhu a spotrÏeby paliva.
(10) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
a strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen vypocÏõÂtat
poplatek zpuÊsobem podle odstavce 8 za kazÏdyÂ zpoplatneÏnyÂ zdroj a oznaÂmit tento vyÂpocÏet spraÂvci poplatku do 15. uÂnora po skoncÏenõÂ poplatkoveÂho obdobõÂ
nebo v termõÂnu podle odstavce 14. SoucÏasneÏ oznaÂmõÂ
i dalsÏõÂ uÂdaje nutneÂ pro stanovenõÂ vyÂsÏe zaÂloh na poplatek pro dalsÏõÂ poplatkoveÂ obdobõÂ.
(11) SpraÂvce poplatku proveÏrÏõÂ uÂdaje uvedeneÂ
v oznaÂmenõÂ podaneÂm provozovatelem, a zjistõÂ-li skutecÏnosti rozhodneÂ pro stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku, vydaÂ
rozhodnutõÂ o vymeÏrÏenõÂ poplatku za skoncÏeneÂ poplatkoveÂ obdobõÂ a soucÏasneÏ o vyÂsÏi zaÂloh na poplatky pro
beÏzÏnyÂ rok, prÏesahuje-li poplatek 2 000 KcÏ rocÏneÏ, nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o vyÂsÏi
poplatku nebo podkladu pro vymeÏrÏenõÂ poplatku pevnou cÏaÂstkou.
(12) ZaÂlohy na poplatky, uvedeneÂ v rozhodnutõÂ
podle odstavce 11, platõÂ provozovatel prÏedem takto:
a) nad 1 000 000 KcÏ rocÏneÏ v meÏsõÂcÏnõÂch zaÂlohaÂch
splatnyÂch nejpozdeÏji do poslednõÂho dne kazÏdeÂho
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce,
b) nad 10 000 KcÏ do 1 000 000 KcÏ rocÏneÏ vcÏetneÏ ve
cÏtvrtletnõÂch zaÂlohaÂch splatnyÂch nejpozdeÏji do poslednõÂho dne kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ,
c) nad 2 000 KcÏ do 10 000 KcÏ rocÏneÏ vcÏetneÏ v pololetnõÂch zaÂlohaÂch splatnyÂch nejpozdeÏji do

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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30. cÏervna a 30. prosince prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho
roku.
SpraÂvce poplatku muÊzÏe na zÏaÂdost provozovatele, bez
prÏihleÂdnutõÂ k jinyÂm duÊvoduÊm nezÏ financÏnõÂm, stanovit
v rozhodnutõÂ termõÂny uÂhrad zaÂloh odlisÏneÂ od lhuÊt uvedenyÂch pod põÂsmeny a) azÏ c), prÏitom vsÏak musõÂ provozovateli ulozÏit povinnost uÂhrady celkoveÂ vyÂsÏe zaÂloh
na poplatky pro beÏzÏnyÂ rok nejpozdeÏji do 30. prosince
prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.
(13) Poplatky do vyÂsÏe 2 000 KcÏ rocÏneÏ platõÂ provozovatel jednoraÂzoveÏ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v rozhodnutõÂ
o vymeÏrÏenõÂ poplatku.
(14) ZaÂlohy na poplatek v prvnõÂm roce uvedenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje do provozu se stanovõÂ vyÂpocÏtem z jeho projektovaneÂ kapacity. OznamovacõÂ
povinnost podle odstavce 10 je provozovatel povinen
splnit do 2 meÏsõÂcuÊ od vydaÂnõÂ povolenõÂ k provozu.
(15) SpalovacõÂ zdroj o jmenoviteÂm tepelneÂm vyÂkonu do 50 kW vcÏetneÏ nenõÂ prÏedmeÏtem poplatku za
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ a nevztahuje se na neÏj oznamovacõÂ povinnost podle odstavce 16.
(16) Provozovatel maleÂho zpoplatneÏneÂho zdroje
je povinen zaslat do 15. uÂnora po skoncÏenõÂ poplatkoveÂho obdobõÂ podklady pro stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku na
beÏzÏnyÂ rok.
§ 20
OznamovacõÂ povinnosti
SkutecÏnosti zaklaÂdajõÂcõÂ vznik nebo oduÊvodnÏujõÂcõÂ
zmeÏny vyÂsÏe poplatkuÊ vcÏetneÏ zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje nebo zmeÏnu provozovatele je provozovatel povinen oznaÂmit prÏõÂslusÏneÂmu spraÂvci poplatku
do 30 dnuÊ od vzniku teÂto skutecÏnosti jako podklad
pro vydaÂnõÂ noveÂho rozhodnutõÂ, kteryÂm se puÊvodnõÂ
rozhodnutõÂ o vymeÏrÏenõÂ poplatku a jeho zaÂloh zrusÏõÂ.
§ 21
Odklad placenõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Pokud provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
nebo strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje prokazatelneÏ zahaÂjõÂ u tohoto zdroje praÂce za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ emisõÂ
zpoplatneÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky alesponÏ o 15 % a splnõÂ
podmõÂnky uvedeneÂ v odstavci 2, spraÂvce poplatku rozhodne o odkladu placenõÂ zaÂloh na poplatky u teÂto laÂtky
ve vyÂsÏi 60 % z celkoveÂ vyÂsÏe poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ po dobu realizace teÏchto pracõÂ.
(2) PodmõÂnky odkladu placenõÂ stanoveneÂ vyÂsÏe zaÂloh poplatku podle odstavce 1 jsou
a) plneÏnõÂ emisnõÂch limituÊ stanovenyÂch u stacionaÂrnõÂho zdroje,
b) zÏaÂdost provozovatele o odlozÏenõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ
s podrobnyÂm popisem pracõÂ a jejich cÏasoveÂho pruÊbeÏhu na snõÂzÏenõÂ pozÏadovaneÂ vyÂsÏe emisõÂ zpoplat-
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neÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo stanoveneÂ skupiny
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
c) oznaÂmenõÂ prokazatelneÂho zahaÂjenõÂ pracõÂ za uÂcÏelem snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje a
d) ukoncÏenõÂ pracõÂ za uÂcÏelem snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje nejdeÂle do 2 let od jejich zapocÏetõÂ.
(3) OdlozÏenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatku za uÂcÏelem snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje se vztahuje na zdroj
nebo zarÏõÂzenõÂ zdroje, ktereÂ lze samostatneÏ provozovat
a na ktereÂm jsou prÏõÂmo provaÂdeÏny praÂce za uÂcÏelem
snõÂzÏenõÂ emisõÂ, a na ty zpoplatneÏneÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky
jimi vypousÏteÏneÂ, kteryÂch se praÂce na snõÂzÏenõÂ emisõÂ dotyÂkaÂ.
(4) Odklad placenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatku spraÂvce
poplatku povolõÂ od prvnõÂho dne meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho
po dni skutecÏneÂho zahaÂjenõÂ stavby nebo uÂpravy zarÏõÂzenõÂ zdroje dolozÏeneÂho zaÂpisem ve stavebnõÂm denõÂku
nebo v protokolu o zahaÂjenõÂ pracõÂ. Odklad koncÏõÂ poslednõÂm dnem meÏsõÂce, ve ktereÂm bylo dorucÏeno põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ provozovatele o ukoncÏenõÂ pracõÂ
spraÂvci poplatku.
(5) PlaÂnovanou dobu realizace pracõÂ podle odstavce 1 a podmõÂnky odkladu cÏaÂsti zaÂloh poplatku stanovõÂ spraÂvce poplatku v rozhodnutõÂ vydaneÂm podle
odstavce 1. Kopii vydaneÂho rozhodnutõÂ zasõÂlaÂ mõÂstneÏ
prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu do 7 dnõÂ ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci tohoto rozhodnutõÂ.
§ 22
ProminutõÂ nebo doplacenõÂ cÏaÂsti poplatku
za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
(1) Provozovatel je povinen oznaÂmit spraÂvci poplatku ukoncÏenõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho
zdroje podle § 21 odst. 1 ve lhuÊteÏ nejpozdeÏji do 30 dnuÊ
ode dne vzniku teÂto skutecÏnosti.
(2) LhuÊta urcÏenaÂ k ukoncÏenõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje je splneÏna, jestlizÏe provozovatel prÏed jejõÂm uplynutõÂm prokaÂzÏe dosazÏenõÂ stanovenyÂch uÂrovnõÂ emisõÂ uvedenyÂch v rozhodnutõÂ k odlozÏenõÂ placenõÂ cÏaÂsti zaÂloh poplatkuÊ. V zaÂvazÏnyÂch prÏõÂpadech muÊzÏe spraÂvce poplatku prodlouzÏit lhuÊtu k dodaÂnõÂ vyÂsledkuÊ meÏrÏenõÂ ke splneÏnõÂ pozÏadovanyÂch
hodnot, nejpozdeÏji vsÏak do 6 meÏsõÂcuÊ od stanoveneÂ
lhuÊty k ukoncÏenõÂ pracõÂ podle § 21 odst. 5.
(3) DokoncÏõÂ-li provozovatel praÂce na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ v souladu se stanovenyÂmi podmõÂnkami v rozhodnutõÂ, vcÏetneÏ splneÏnõÂ lhuÊty podle odstavce 2, spraÂvce
poplatku promine povinnost doplatit odlozÏenou cÏaÂst
poplatku. PrÏi nedodrzÏenõÂ podmõÂnek odkladu placenõÂ
cÏaÂsti zaÂloh poplatku rozhodne spraÂvce poplatku o povinnosti odlozÏenou cÏaÂst poplatku doplatit a stanovõÂ
k tomu provozovateli prÏimeÏrÏenou lhuÊtu. SpraÂvce poplatku vydaÂ rozhodnutõÂ o prominutõÂ nebo doplacenõÂ
poplatku do 3 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy zjistil skutecÏnosti
rozhodneÂ pro vydaÂnõÂ takoveÂho rozhodnutõÂ. Kopii vy-
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daneÂho rozhodnutõÂ zasõÂlaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu financÏnõÂmu uÂrÏadu do 7 dnõÂ ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci tohoto rozhodnutõÂ.
(4) Pokud dosÏlo ke zpozÏdeÏnõÂ pracõÂ na snõÂzÏenõÂ
emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje, ktereÂ prokazatelneÏ nenõÂ
zavineÏno provozovatelem, spraÂvce poplatku k zÏaÂdosti
provozovatele lhuÊtu ukoncÏenõÂ pracõÂ prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏõÂ, nejdeÂle vsÏak o 1 rok.
(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe provozovatel nedosaÂhne plaÂnovaneÂho snõÂzÏenõÂ emisõÂ uvedeneÂho v rozhodnutõÂ podle
§ 21 odst. 1 prÏi splneÏnõÂ vsÏech ostatnõÂch stanovenyÂch
podmõÂnek, muÊzÏe spraÂvce poplatku rozhodnout o prominutõÂ pomeÏrneÂ cÏaÂsti odlozÏeneÂ vyÂsÏe poplatkuÊ odpovõÂdajõÂcõÂ podõÂlu snõÂzÏenõÂ emisõÂ skutecÏneÏ dosazÏeneÂho z puÊvodneÏ plaÂnovaneÂ hodnoty.
H L AVA I I I
OCHRANA OZONOVEÂ VRSTVY ZEMEÏ
§ 23
Ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ upravujõÂ praÂvnõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ13a). Tato cÏaÂst zaÂkona obsahuje ustanovenõÂ k jejich provedenõÂ a dalsÏõÂ
ustanovenõÂ na ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ.
§ 24
(1) Ministerstvo muÊzÏe povolit13b) pouzÏõÂvaÂnõÂ hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ jako hasicõÂch prostrÏedkuÊ ve
staÂvajõÂcõÂch systeÂmech pozÏaÂrnõÂ ochrany, pokud se pouzÏõÂvajõÂ jako naÂhrada za halony podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13b), za teÏchto podmõÂnek
a) halony obsazÏeneÂ v takovyÂch systeÂmech pozÏaÂrnõÂ
ochrany se vymeÏnõÂ uÂplneÏ,
b) takto zõÂskaneÂ halony se znesÏkodnõÂ,
c) 70 % naÂkladuÊ na znesÏkodneÏnõÂ uhradõÂ dodavatel
hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.
(2) NaÂlezÏitosti zÏaÂdosti o povolenõÂ ministerstva
podle odstavce 1 a povolenõÂ ministerstva podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch
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ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 25 azÏ 28
zrusÏeny
§ 29
(1) PraÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ
k podnikaÂnõÂ, ktereÂ provaÂdeÏjõÂ servisnõÂ praÂce, uÂdrzÏby,
demontaÂzÏe nebo likvidace chladicõÂch zarÏõÂzenõÂ, klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ, zarÏõÂzenõÂ s tepelnyÂmi cÏerpadly, zarÏõÂzenõÂ obsahujõÂcõÂch rozpousÏteÏdla nebo systeÂmuÊ pozÏaÂrnõÂ
ochrany a hasicõÂch prÏõÂstrojuÊ, jsou povinny prÏi provaÂdeÏnõÂ teÏchto cÏinnostõÂ znovuzõÂskaÂvat regulovaneÂ laÂtky
a naÂsledneÏ tyto laÂtky znesÏkodnit, regenerovat nebo recyklovat. ZnovuzõÂskaÂvaÂnõÂ, znesÏkodneÏnõÂ, regeneraci
nebo recyklaci regulovanyÂch laÂtek lze vykonaÂvat jen
s povolenõÂm ministerstva. PovolenõÂ se vydaÂvaÂ na dobu
cÏasoveÏ omezenou.
(2) FyzickeÂ osoby podõÂlejõÂcõÂ se prÏõÂmo na provaÂdeÏnõÂ cÏinnostõÂ podle odstavce 1 jsou povinny splnit kvalifikacÏnõÂ pozÏadavky stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem a oznaÂmit ministerstvu jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ,
adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu
u osob, ktereÂ jsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ nebo adresu urcÏenou pro
dorucÏovaÂnõÂ u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo zameÏstnavatele, bylo-li prÏideÏleno, druh a rozsah cÏinnostõÂ a zmeÏny teÏchto uÂdajuÊ.
OznaÂmenõÂ uÂdajuÊ a splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch pozÏadavkuÊ
je podmõÂnkou vyÂkonu teÏchto cÏinnostõÂ.
(3) RegulovaneÂ laÂtky, ktereÂ nemohou byÂt vyuzÏity,
musõÂ byÂt osobou, v jejõÂmzÏ drzÏenõÂ se nachaÂzejõÂ, znesÏkodneÏny zpuÊsobem stanovenyÂm v povolenõÂ ministerstva. Pokud tato osoba nemaÂ povolenõÂ ke znesÏkodneÏnõÂ
regulovanyÂch laÂtek, je povinna je prÏedat osobaÂm, ktereÂ
takoveÂ povolenõÂ ministerstva majõÂ. V dokladu o prÏedaÂnõÂ
musõÂ byÂt uvedeno cÏõÂslo prÏõÂslusÏneÂho povolenõÂ.
(4) UÂniky regulovanyÂch laÂtek kontrolujõÂ a evidujõÂ
osoby, ktereÂ jsou zapsaÂny do registru reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ vedeneÂho ministerstvem. UÂniky methylbromidu z fumigacÏnõÂch za-

) NarÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2037/2000 ze dne 29. cÏervna 2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou
vrstvu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2038/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000
o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalaÂtory odmeÏrÏenyÂch daÂvek a daÂvkovacÏuÊ leÂcÏiv, a narÏõÂzenõÂ
EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2039/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ
ozonovou vrstvu, pokud jde o zaÂkladnõÂ rok pro prÏideÏlenõÂ kvoÂt hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.
13b
) PrÏõÂloha VII narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2037/2000 ze dne 29. cÏervna 2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ
ozonovou vrstvu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2038/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES)
cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o inhalaÂtory odmeÏrÏenyÂch daÂvek a daÂvkovacÏuÊ leÂcÏiv,
a narÏõÂzenõÂ EvropskeÂho parlamentu a Rady (ES) cÏ. 2039/2000, kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 2037/2000 o laÂtkaÂch, ktereÂ
posÏkozujõÂ ozonovou vrstvu, pokud jde o zaÂkladnõÂ rok pro prÏideÏlenõÂ kvoÂt hydrochlorfluoruhlovodõÂkuÊ.

Strana 8810

rÏõÂzenõÂ kontrolujõÂ a evidujõÂ osoby, ktereÂ jsou zapsaÂny do
registru reviznõÂch technikuÊ fumigacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ vedeneÂho ministerstvem. UvedeneÂ osoby jsou prÏed zapsaÂnõÂm do teÏchto registruÊ povinny prokaÂzat splneÏnõÂ podmõÂnek stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
ZÏaÂdost o zapsaÂnõÂ do registru obsahuje jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, bylo-li prÏideÏleno, datum narozenõÂ,
adresu mõÂsta trvaleÂho pobytu u osob, ktereÂ jsou obcÏany
CÏeskeÂ republiky, nebo adresu mõÂsta trvaleÂho nebo prÏechodneÂho pobytu, poprÏõÂpadeÏ adresu mõÂsta podnikaÂnõÂ
nebo adresu urcÏenou pro dorucÏovaÂnõÂ u osob, ktereÂ nejsou obcÏany CÏeskeÂ republiky, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo zameÏstnavatele, bylo-li prÏideÏleno, seznam prÏõÂstrojoveÂho
vybavenõÂ a postupuÊ kontroly uÂnikuÊ regulovanyÂch laÂtek
a doklad o splneÏnõÂ kvalifikacÏnõÂch pozÏadavkuÊ. RozhodnutõÂ o zapsaÂnõÂ do registru vydaÂvaÂ ministerstvo na dobu
urcÏitou, nejdeÂle na dobu 5 let. Ministerstvo muÊzÏe zrusÏit
rozhodnutõÂ o zaÂpisu do registru v prÏõÂpadeÏ, zÏe dojde
k podstatneÂ zmeÏneÏ podmõÂnek, za kteryÂch dosÏlo k zaÂpisu do registru, nebo prÏi zaÂvazÏneÂm porusÏenõÂ teÏchto
podmõÂnek cÏi povinnostõÂ stanovenyÂch zaÂkonem nebo
praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂmi ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(5) SplneÏnõÂ podmõÂnek podle odstavce 2 nebo zaÂpis
do registruÊ podle odstavce 4 se nevyzÏaduje u osoby,
kteraÂ je usazena v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskeÂ unie
a na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky hodlaÂ docÏasneÏ vykonaÂvat
cÏinnost uvedenou v odstavci 2 nebo 4, pokud prokaÂzÏe,
zÏe
a) je staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem cÏlenskeÂho staÂtu EvropskeÂ
unie,
b) splnÏuje kvalifikacÏnõÂ pozÏadavky stanoveneÂ cÏlenskyÂm staÂtem k vyÂkonu cÏinnosti podle odstavce 2
nebo 4 v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ13a).
Doklady o splneÏnõÂ podmõÂnek podle põÂsmen a) a b) je
tato osoba povinna prÏedlozÏit prÏed zahaÂjenõÂm teÏchto
cÏinnostõÂ.
(6) ProvozovateleÂ zarÏõÂzenõÂ s naÂplnõÂ regulovaneÂ
laÂtky nad 3 kg, ktereÂ se neprÏemist'uje, jsou povinni
prostrÏednictvõÂm osoby, kteraÂ je zapsaÂna do registru reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ
nebo kteraÂ provozuje svoji cÏinnost v souladu s odstavcem 5, kazÏdorocÏneÏ zajistit kontrolu teÏchto zarÏõÂzenõÂ
a vyÂsledky kontroly evidovat a uchovaÂvat. ProvozovateleÂ jsou povinni kontrolou zjisÏteÏneÂ zaÂvady zpuÊsobujõÂcõÂ uÂniky regulovanyÂch laÂtek odstranit nejpozdeÏji do
jednoho meÏsõÂce od jejich zjisÏteÏnõÂ.
(7) VyÂrobky vyrÏazeneÂ z pouzÏõÂvaÂnõÂ, ktereÂ obsahujõÂ
regulovaneÂ laÂtky, jsou nebezpecÏnyÂm odpadem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7).
(8) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ naÂlezÏitosti
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zÏaÂdosti o povolenõÂ podle odstavce 1, zaÂvazneÂ technologie znovuzõÂskaÂvaÂnõÂ regulovanyÂch laÂtek a zpuÊsob
kontroly a evidence teÏchto laÂtek, pozÏadavky na kvalifikaci osob provaÂdeÏjõÂcõÂch cÏinnosti podle odstavce 1
a podmõÂnky zaÂpisu do registruÊ reviznõÂch technikuÊ podle odstavce 4.
§ 30
zrusÏen
§ 31
OznacÏovaÂnõÂ obaluÊ a vyÂrobkuÊ
s regulovanyÂmi laÂtkami a dalsÏõÂ povinnosti
(1) VyÂrobci, dovozci do CÏeskeÂ republiky, vyÂvozci
z CÏeskeÂ republiky a prÏepravci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni uveÂst zrÏetelneÂ
oznacÏenõÂ ¹NebezpecÏneÂ ozonuª nebo ¹Dangerous to
the ozone layerª na kazÏdyÂ obal nebo vyÂrobek. TõÂmto
opatrÏenõÂm nejsou dotcÏeny povinnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy18).
(2) VyÂrobci, dovozci do CÏeskeÂ republiky a prÏepravci vyÂrobkuÊ, ktereÂ obsahujõÂ regulovaneÂ laÂtky, jsou
povinni v pruÊvodnõÂ dokumentaci uvaÂdeÏt naÂzev a oznacÏenõÂ regulovaneÂ laÂtky, jejõÂ mnozÏstvõÂ, upozorneÏnõÂ na nebezpecÏõÂ pro ozonovou vrstvu ZemeÏ a doporucÏenyÂ zpuÊsob znesÏkodneÏnõÂ.
(3) Prodejci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ
je obsahujõÂ, jsou povinni je oznacÏit podle odstavce 1,
pokud oznacÏenõÂ nemajõÂ a z pruÊvodnõÂ dokumentace je
zrÏejmeÂ, zÏe vyÂrobek tyto laÂtky obsahuje. Tuto povinnost prodejci nemajõÂ, pokud prokaÂzÏõÂ, zÏe v pruÊvodnõÂ
dokumentaci nebyl obsah teÏchto laÂtek uveden.
(4) Dovozci a vyÂvozci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni uvaÂdeÏt v celnõÂm
prohlaÂsÏenõÂ naÂzev a oznacÏenõÂ regulovaneÂ laÂtky a koÂd
kombinovaneÂ nomenklatury a prÏedlozÏit prÏõÂslusÏneÂ
opraÂvneÏnõÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch ochranu ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(5) VyÂrobci, dovozci, vyÂvozci, prodejci a prÏepravci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ,
jsou povinni na vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstva, inspekce, CÏeskeÂ
obchodnõÂ inspekce nebo prÏõÂslusÏneÂho celnõÂho uÂrÏadu
prÏedlozÏit dodacõÂ list, prÏõÂpadneÏ celnõÂ doklady k jejich
kontrole.
§ 32
Evidence, vykazovaÂnõÂ a registr regulovanyÂch laÂtek
(1) Osoba opraÂvneÏnaÂ k pouzÏõÂvaÂnõÂ methylbromidu
pro karanteÂnnõÂ a dezinfekcÏnõÂ uÂcÏely ochrany zbozÏõÂ prÏed
prÏepravou je povinna sdeÏlit ministerstvu mnozÏstvõÂ
pouzÏõÂvaneÂho methylbromidu a uÂcÏel takoveÂho pouzÏõÂ-

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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vaÂnõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok do 28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

uÂcÏely zajisÏteÏnõÂ ochrany zdravõÂ a zÏivota lidõÂ v raÂmci
nezbytneÂ potrÏeby.

(2) Osoba, kteraÂ zachaÂzõÂ s halony, je povinna sdeÏlit ministerstvu pocÏet halonovyÂch instalacõÂ a mnozÏstvõÂ
v nich obsazÏenyÂch halonuÊ, opatrÏenõÂ ke snizÏovaÂnõÂ jejich
emisõÂ a odhad teÏchto emisõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok
do 28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku.

(4) VyÂrobci regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, jsou povinni si poplatek sami vypocÏõÂtat a uhradit jej nejpozdeÏji do 30 dnuÊ po vyskladneÏnõÂ
vyÂrobkuÊ vcÏetneÏ pouzÏitõÂ vyÂrobkuÊ pro vlastnõÂ potrÏebu
StaÂtnõÂmu fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky19). DaÂle jsou povinni do 30 dnuÊ po uplynutõÂ platnosti povolenõÂ prÏedlozÏit inspekci vyuÂcÏtovaÂnõÂ poplatku
za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok. NeuhrazeneÂ poplatky vymaÂhaÂ inspekce.

(3) CelnõÂ orgaÂny prÏedaÂvajõÂ ministerstvu do
28. uÂnora prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku vyÂpis z celnõÂ
evidence vyÂvozu a dovozu regulovanyÂch laÂtek nebo
vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, podle jednotlivyÂch osob
opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok
v rozsahu uÂdajuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 9 k tomuto
zaÂkonu. Na vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstva poskytnou celnõÂ
orgaÂny v pruÊbeÏhu kalendaÂrÏnõÂho roku informaci o stavu
ve vyÂvozu a dovozu regulovanyÂch laÂtek u vybranyÂch
osob opraÂvneÏnyÂch k podnikaÂnõÂ.
(4) Osoba opraÂvneÏnaÂ k podnikaÂnõÂ, kteraÂ zachaÂzela v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce s regulovanyÂmi
laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, prÏedaÂ ministerstvu nejpozdeÏji do 28. uÂnora kalendaÂrÏnõÂho roku
zpraÂvu o mnozÏstvõÂ regulovanyÂch laÂtek, se kteryÂmi skutecÏneÏ v prÏedchozõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce zachaÂzela, v rozsahu, kteryÂ zahrne mnozÏstvõÂ v zaÂsobaÂch, znesÏkodneÏneÂ,
recyklovaneÂ nebo regenerovaneÂ podle jednotlivyÂch regulovanyÂch laÂtek vcÏetneÏ vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ.
(5) V prÏõÂpadech zachaÂzenõÂ s regulovanou laÂtkou
jako surovinou nebo technologickyÂm prostrÏedkem
musõÂ osoba podle odstavce 6 podat ministerstvu zpraÂvu
obsahujõÂcõÂ vyÂpocÏet nebo odhad emisõÂ regulovanyÂch laÂtek, ke kteryÂm beÏhem takoveÂho pouzÏõÂvaÂnõÂ dosÏlo.
(6) Ministerstvo vede registr regulovanyÂch laÂtek
a osob, ktereÂ s nimi zachaÂzejõÂ.
§ 33
Poplatky za vyÂrobu a dovoz regulovanyÂch laÂtek
a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ
(1) VyÂrobci regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ
je obsahujõÂ, jsou povinni platit poplatek za vyrobeneÂ
laÂtky nebo vyÂrobky ve vyÂsÏi 400 KcÏ za kilogram regulovaneÂ laÂtky.
(2) Poplatek je prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky a je uÂcÏeloveÏ vaÂzaÂn pro pouzÏitõÂ k ochraneÏ ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ.
(3) Poplatku nepodleÂhajõÂ
a) regulovaneÂ laÂtky pouzÏiteÂ jako vstupnõÂ suroviny
pro prÏepracovaÂnõÂ na jineÂ chemickeÂ sloucÏeniny,
b) vyrobeneÂ regulovaneÂ laÂtky slouzÏõÂcõÂ pouze pro

19
19a

H L AVA I V
OCHRANA KLIMATICKEÂHO SYSTEÂMU ZEMEÏ
§ 34
NaÂstroje ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
(1) NaÂrodnõÂ redukcÏnõÂ cõÂle pro laÂtky ovlivnÏujõÂcõÂ
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a lhuÊty k jejich dosazÏenõÂ stanovõÂ NaÂrodnõÂ program ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏny klimatu
ZemeÏ schvalovanyÂ vlaÂdou.
(2) Ministerstvo zajistõÂ inventarizaci emisõÂ a propaduÊ laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ.
§ 35
Povinnosti prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
(1) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen plnit podmõÂnky ochrany
klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ.
(2) Provozovatel zvlaÂsÏteÏ velkeÂho a velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje je povinen prÏedaÂvat na zaÂkladeÏ vyzÏaÂdaÂnõÂ ministerstvem uÂdaje o vyÂskytu laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch
klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a jejich prekurzoruÊ u zdroje.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ blizÏsÏõÂ podmõÂnky ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ, rozsah
a zpuÊsob prÏedaÂvaÂnõÂ uÂdajuÊ do registru laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ a zaÂvazneÂ cÏaÂsti NaÂrodnõÂho programu ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏny klimatu ZemeÏ, minimaÂlnõÂ kvalifikaci osob, vedenõÂ registru osob a naÂlezÏitosti zÏaÂdosti o zapsaÂnõÂ do registru.
§ 35a
Emise laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ
ObchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ upravuje zvlaÂsÏtnõÂ
praÂvnõÂ prÏedpis19a). Provozovateli stacionaÂrnõÂho zdroje,

) ZaÂkon cÏ. 388/1991 Sb., o StaÂtnõÂm fondu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 334/1992 Sb.
) ZaÂkon cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ.

kteryÂ je soucÏaÂstõÂ zarÏõÂzenõÂ, na ktereÂ se vztahuje tento
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, povinnost dodrzÏovat emisnõÂ
limity takovyÂch laÂtek krajskyÂ uÂrÏad neuklaÂdaÂ.
H L AVA V
Â NIÂ INFORMACIÂ VER
Ï IÂSTUPN
Ï OVA
Ï EJNOSTI
ZPR
A MEZINAÂRODNIÂM ORGANIZACIÂM
§ 36
ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ verÏejnosti
(1) OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ zprÏõÂstupnÏujõÂ verÏejnosti informace o uÂrovni znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ a dalsÏõÂ informace o stavu ovzdusÏõÂ. ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ20) nenõÂ tõÂmto ustanovenõÂm dotcÏeno.
(2) OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ daÂle zprÏõÂstupnõÂ verÏejnosti podle odstavce 1
a) programy ke zlepsÏovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ a vymezenõÂ oblastõÂ podle § 7 odst. 4,
b) programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 2 a 5,
c) zÏaÂdosti o povolenõÂ a stanoviska orgaÂnu ochrany
ovzdusÏõÂ podle § 17, 23 azÏ 25, 30 a 31 a na zaÂkladeÏ
nich vydanaÂ povolenõÂ a stanoviska,
d) povolenõÂ ke zvyÂsÏenõÂ obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech urcÏenyÂch pro stacionaÂrnõÂ zdroje.
(3) Ministerstvo zabezpecÏuje prostrÏednictvõÂm jõÂm
zrÏõÂzeneÂ praÂvnickeÂ osoby pravidelneÂ informovaÂnõÂ verÏejnosti o kvaliteÏ ovzdusÏõÂ a o aktuaÂlnõÂm stavu ozonoveÂ
vrstvy nad uÂzemõÂm CÏeskeÂ republiky zejmeÂna v pravidelnyÂch relacõÂch verÏejnyÂch sdeÏlovacõÂch prostrÏedkuÊ.
(4) Ministerstvo zprÏõÂstupnÏuje informace o souhrnneÂ rocÏnõÂ vyÂrobeÏ, dovozu a vyÂvozu regulovanyÂch
laÂtek v CÏeskeÂ republice a o plneÏnõÂ mezinaÂrodnõÂch zaÂvazkuÊ CÏeskeÂ republiky v oblasti ochrany ozonoveÂ
vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ v jeho informacÏnõÂch materiaÂlech.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob a rozsah zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ o uÂrovni znecÏisÏteÏnõÂ
ovzdusÏõÂ a o stavu ovzdusÏõÂ.
§ 37
ZprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ informacõÂ
mezinaÂrodnõÂm organizacõÂm
(1) Ministerstvo a dalsÏõÂ uÂstrÏednõÂ spraÂvnõÂ uÂrÏady
poskytujõÂ prÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnuÊm EvropskeÂ komise
a orgaÂnuÊm uvedenyÂm v mezinaÂrodnõÂch smlouvaÂch, jimizÏ je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, v pozÏadovaneÂm rozsahu a formaÂtu a v pozÏadovanyÂch intervalech informa-
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ce o stavu ovzdusÏõÂ v CÏeskeÂ republice, o zdrojõÂch jeho
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o opatrÏenõÂch prÏijatyÂch k jeho zlepsÏenõÂ
a informace tyÂkajõÂcõÂ se ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ.
(2) Ministerstvo zajistõÂ vzaÂjemneÂ poskytovaÂnõÂ informacõÂ o stavu ovzdusÏõÂ, ke ktereÂmu se CÏeskaÂ republika zavaÂzala v raÂmci prÏistoupenõÂ k UÂmluveÏ o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏekracÏujõÂcõÂm hranice staÂtuÊ
a ktereÂ vyplyÂvaÂ z mezinaÂrodnõÂch smluv, jimizÏ je CÏeskaÂ
republika vaÂzaÂna.
(3) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm cel, Ministerstvem pruÊmyslu
Â rÏadem prÏedklaÂdaÂ kazÏdoa obchodu, ministerstvem a U
rocÏneÏ EvropskeÂ komisi a vlaÂdeÏ do 1. cÏervence informaci o
a) opatrÏenõÂch, kteraÂ byla prÏijata na podporu pouzÏõÂvaÂnõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ pro dopravnõÂ uÂcÏely mõÂsto motoroveÂ nafty
nebo motorovyÂch benzinuÊ,
b) naÂrodnõÂch zdrojõÂch urcÏenyÂch pro vyÂrobu biomasy
pro jineÂ pouzÏitõÂ nezÏ v dopraveÏ a
c) celkoveÂm prodeji pohonnyÂch hmot a podõÂlu biopaliv, cÏistyÂch i smõÂchanyÂch, a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na trhu v prÏedchaÂzejõÂcõÂm roce,
prÏõÂpadneÏ informaci o vsÏech vyÂjimecÏnyÂch stavech
v dodaÂvkaÂch ropy nebo ropnyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ
meÏly vliv na prodej biopaliv a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ.
(4) V prvnõÂ informaci za rok 2005 uvede Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu a ministerstvem vyÂsÏi vlaÂdou stanoveneÂho naÂrodnõÂho indikativnõÂho cõÂle k termõÂnu 31. prosince 2005 a v informaci za rok 2006 vlaÂdou stanovenyÂ
naÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂl k termõÂnu 31. prosince 2010.
V teÏchto informacõÂch zduÊvodnõÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu
a ministerstvem rozdõÂl mezi stanovenyÂm naÂrodnõÂm cõÂlem a dosazÏenou skutecÏnostõÂ. NaÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂle
se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
HLAVA VI
Â PRAVEÏ A SANKCE
Ï ENIÂ K NA
OPATR
§ 38
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ a zaÂkaz provozu
stacionaÂrnõÂho zdroje
(1) Provozovateli, kteryÂ neplnõÂ povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem nebo zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy upravujõÂcõÂmi povinnosti prÏi ochraneÏ ovzdusÏõÂ,

) ZaÂkon cÏ. 123/1998 Sb., o praÂvu na informace o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 132/2000 Sb.
ZaÂkon cÏ. 106/1999 Sb., o svobodneÂm prÏõÂstupu k informacõÂm, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ulozÏõÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy.

§ 40
Sankce

(2) O omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje rozhodne orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ v prÏõÂpadech, kdy provozovatel

(1) Pokutu ve vyÂsÏi od 20 000 do 10 000 000 KcÏ
ulozÏõÂ
a) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce21) vyÂrobci, dovozci
a prodejci paliv, porusÏõÂ-li povinnosti uvedeneÂ v § 3
odst. 2 nebo 3,
b) inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho
nebo strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, pokud provozuje tento zdroj bez povolenõÂ podle § 17 odst. 1
põÂsm. b) nebo c) nebo d), nebo bez platneÂho rozhodnutõÂ o autorizaci podle tohoto zaÂkona v prÏõÂpadech uvedenyÂch v § 15 odst. 1 põÂsm. c) nebo bez
povolenõÂ u cÏinnostõÂ uvedenyÂch v § 17 odst. 2.

a) provozuje stacionaÂrnõÂ zdroj, na kteryÂ nebylo vydaÂno stanovisko nebo povolenõÂ podle § 17 odst. 1
nebo 2, nebo
b) neplnõÂ prÏi vaÂzÏneÂm a bezprostrÏednõÂm ohrozÏenõÂ
nebo posÏkozenõÂ kvality ovzdusÏõÂ povinnosti podle
§ 11 odst. 1 põÂsm. g) nebo k), nebo
c) nedodrzÏuje emisnõÂ limit nebo prÏõÂpustnou tmavost
kourÏe nebo plaÂn snõÂzÏenõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch nebo
pachovyÂch laÂtek nebo nedodrzÏuje prÏõÂpustnou
mõÂru obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem a nezjednal opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ ulozÏeneÂ orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle odstavce 1, nebo
d) opeÏtovneÏ porusÏõÂ povinnosti, za jejichzÏ porusÏenõÂ
mu byla ulozÏena pokuta podle § 40 odst. 2 nebo 3.
(3) OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ podle odstavce 2
põÂsm. a) a b) nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
§ 39
OpatrÏenõÂ k naÂpraveÏ
prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami
(1) PrÏi zjisÏteÏnõÂ zaÂvazÏneÂho porusÏenõÂ povinnostõÂ
nebo zaÂkazuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z ustanovenõÂ hlavy III tohoto
zaÂkona nebo z ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany
ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) inspekce ulozÏõÂ praÂvnickeÂ
nebo fyzickeÂ osobeÏ porusÏujõÂcõÂ tyto povinnosti opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ nebo navrhne zrusÏenõÂ povolenõÂ ministerstva
k zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami nebo s vyÂrobky,
ktereÂ je obsahujõÂ, vcÏetneÏ odejmutõÂ teÏchto laÂtek a vyÂrobkuÊ na naÂklady teÂto osoby a jejich prÏevedenõÂ do
vlastnictvõÂ staÂtu.
(2) Inspekce muÊzÏe ulozÏit, aby osoba uvedenaÂ
v odstavci 1 ucÏinila na svuÊj naÂklad opatrÏenõÂ smeÏrÏujõÂcõÂ
k nezaÂvadneÂmu znesÏkodneÏnõÂ, prÏõÂpadneÏ recyklaci nebo
regeneraci regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ. PodaÂnõÂ odvolaÂnõÂ proti tomuto rozhodnutõÂ
nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
(3) V prÏõÂpadeÏ opakovanyÂch zaÂvazÏnyÂch nedostatkuÊ prÏi zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, ministerstvo rozhodnutõÂm
zrusÏõÂ povolenõÂ k jejich zachaÂzenõÂ a rozhodne o jejich
znesÏkodneÏnõÂ na naÂklady osoby, u ktereÂ byly nedostatky zjisÏteÏny, vcÏetneÏ naÂhrady prokazatelnyÂch naÂkladuÊ zkousÏek vzorkuÊ zakaÂzanyÂch regulovanyÂch laÂtek.

(2) Pokutu ve vyÂsÏi od 10 000 do 2 000 000 KcÏ
ulozÏõÂ inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho nebo velkeÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu
z povinnostõÂ uvedenyÂch v § 3 odst. 2, 3, 4, 6, 7, 9 nebo
v § 11 odst. 1 põÂsm. c), d), e), g), i) azÏ n) a s) nebo v § 11
odst. 2.
(3) Pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 do 1 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje,
porusÏõÂ-li alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch v § 3
odst. 2, 3, 4, 7, 9 nebo v § 11 odst. 1 põÂsm. c), d), e), g),
i) azÏ n) a s).
(4) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 150 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad provozovateli maleÂho stacionaÂrnõÂho
zdroje, porusÏõÂ-li alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch v § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v § 12 odst. 1.
(5) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 20 000 KcÏ ulozÏõÂ
orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ provozovateli stacionaÂrnõÂho
zdroje za nesplneÏnõÂ oznamovacõÂ povinnosti podle § 19
odst. 10, 14, 16 nebo v § 20 nebo § 22 odst. 1.
(6) Pokutu ve vyÂsÏi od 5 000 do 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho nebo
strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ
a) nesplnil opatrÏenõÂ orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ ze smogoveÂho regulacÏnõÂho systeÂmu podle § 8
odst. 7, nebo
b) nesplnil pravomocneÂ rozhodnutõÂ vydaneÂ podle
§ 38 odst. 2 o omezenõÂ nebo zastavenõÂ provozu
stacionaÂrnõÂho zdroje.
(7) Pokutu od 10 000 do 10 000 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkeÂho, velkeÂho nebo
strÏednõÂho stacionaÂrnõÂho zdroje, kteryÂ
a) porusÏil alesponÏ jednu z povinnostõÂ stanovenyÂch
v § 11 odst. 1 põÂsm. a), b), f), h), o), p), nebo r),
nebo
b) nesplnil opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy ulozÏeneÂ
orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ podle § 38 odst. 1, nebo

) ZaÂkon cÏ. 64/1986 Sb., o CÏeskeÂ obchodnõÂ inspekci, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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c) neplnõÂ program zlepsÏovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ, nebo
d) neplnõÂ povinnosti prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ podle § 35,
e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.
(8) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 10 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad provozovateli maleÂho stacionaÂrnõÂho
zdroje, kteryÂ nesplnil
a) opatrÏenõÂ ke zjednaÂnõÂ naÂpravy podle § 38 odst. 1,
nebo
b) pravomocneÂ rozhodnutõÂ o omezenõÂ nebo zastavenõÂ
provozu stacionaÂrnõÂho zdroje.
(9) Pokutu od 2 500 do 2 000 000 KcÏ ulozÏõÂ inspekce osobeÏ, kteraÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu z povinnostõÂ
a zaÂkazuÊ uvedenyÂch v § 23 azÏ 33 nebo v ustanovenõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) nebo
podmõÂnek stanovenyÂch v povolenõÂ ministerstva vydaneÂho podle § 29 odst. 1 nebo v rozhodnutõÂ o registraci
vydaneÂho podle § 29 odst. 4 a CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce za porusÏenõÂ povinnosti uvedeneÂ v § 31 odst. 1.
(10) Pokutu ve vyÂsÏi od 500 do 150 000 KcÏ ulozÏõÂ
obecnõÂ uÂrÏad osobeÏ, kteraÂ porusÏõÂ alesponÏ jednu z povinnostõÂ ulozÏenou podle § 3 odst. 5 nebo povinnost ulozÏenou v § 3 odst. 11.
(11) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 5 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce osobeÏ, kteraÂ vykonaÂvaÂ cÏinnosti podle § 15
odst. 1 bez platneÂ autorizace.

zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky a z 50 % prÏõÂjmem
obcõÂ, na jejichzÏ uÂzemõÂ k porusÏenõÂ povinnosti dosÏlo.
(18) Pokuty ulozÏeneÂ krajskyÂm uÂrÏadem, obecnõÂm
uÂrÏadem a obecnõÂm uÂrÏadem obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II tyto orgaÂny vybõÂrajõÂ
a vymaÂhajõÂ. Pokuty ulozÏeneÂ orgaÂnem kraje a orgaÂnem
obce jsou prÏõÂjmem toho orgaÂnu, kteryÂ o pokuteÏ rozhodl, a musõÂ byÂt pouzÏity k ochraneÏ ovzdusÏõÂ na uÂzemõÂ
sveÏrÏeneÂm do jeho puÊsobnosti.
(19) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy III vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ inspekce. Pokuty jsou prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ CÏeskeÂ republiky.
(20) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ pokut uklaÂdanyÂch
podle tohoto zaÂkona se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu13).
§ 41
Ï õÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji
(1) R
do 1 roku ode dne, kdy orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ zjistil
porusÏenõÂ povinnosti, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne,
kdy k porusÏenõÂ povinnosti nebo zaÂkazu dosÏlo.
(2) Dojde-li v dobeÏ do 1 roku ode dne nabytõÂ
praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty k opeÏtovneÂmu porusÏenõÂ povinnosti, za ktereÂ jizÏ byla ulozÏena
pokuta, a provozovatel nezjednal naÂpravu ulozÏenou
orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ, ulozÏõÂ mu tento orgaÂn pokutu azÏ do vyÂsÏe dvojnaÂsobku hornõÂ hranice sazby.

(12) Pokutu ve vyÂsÏi od 1 000 do 5 000 KcÏ ulozÏõÂ
inspekce osobeÏ, kteraÂ provaÂdõÂ cÏinnost podle § 15
odst. 1 v rozporu s § 15 odst. 16, 17, 18 nebo 19, nebo
osobeÏ, kteraÂ provaÂdõÂ cÏinnost podle § 29 odst. 1 a 4
v rozporu s § 29 odst. 5.
(13) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nesplnõÂ informacÏnõÂ povinnost podle § 3 odst. 11.

(3) PrÏi rozhodovaÂnõÂ o vyÂsÏi pokuty prÏihlõÂzÏõÂ orgaÂn
ochrany ovzdusÏõÂ k zaÂvazÏnosti porusÏenõÂ zaÂkonneÂ povinnosti, dobeÏ trvaÂnõÂ protipraÂvnõÂho stavu, k vyÂsÏi vznikleÂ
nebo hrozõÂcõÂ sÏkody a k prÏõÂpadnyÂm naÂsledkuÊm protipraÂvnõÂho stavu.

(14) OsobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nevykoupõÂ
mnozÏstvõÂ biopaliv v rozsahu sveÂho podõÂlu na trhu s palivy, ulozÏõÂ CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce pokutu azÏ do vyÂsÏe
5 000 000 KcÏ za nevykoupeneÂ mnozÏstvõÂ biopaliv.
(15) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nezajistõÂ, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliva.

VYÂKON SPRAÂVNIÂ CÏINNOSTI NA UÂSEKU
OCHRANY OVZDUSÏIÂ,
OZONOVEÂ VRSTVY A KLIMATICKEÂHO
SYSTEÂMU ZEMEÏ

(16) V prÏõÂpadeÏ, zÏe dosÏlo u jednoho provozovatele
k soubeÏhu porusÏenõÂ võÂce povinnostõÂ podle tohoto zaÂkona, ulozÏõÂ mu prÏõÂslusÏnyÂ orgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ pokutu podle ustanovenõÂ, v nichzÏ jsou jednotlivaÂ porusÏenõÂ
zaÂkona uvedena s tõÂm, zÏe pokuty za tato porusÏenõÂ zaÂkona uvedeneÂ v jednotlivyÂch ustanovenõÂch se scÏõÂtajõÂ.
(17) Pokuty ulozÏeneÂ inspekcõÂ za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II vybõÂrajõÂ a vymaÂhajõÂ financÏnõÂ uÂrÏady a jsou z 50 % prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu

H L AVA V II

§ 42
OrgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ vykonaÂvajõÂcõÂ spraÂvnõÂ
cÏinnosti na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ
vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ
SpraÂvnõÂ cÏinnosti na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ vykonaÂvajõÂ
tyto orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ:
a) ministerstvo,
b) Ministerstvo zdravotnictvõÂ,
c) inspekce,
d) CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce,
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e)
f)
g)
h)
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celnõÂ uÂrÏady,
kraje,
obecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ,
obce.
§ 43
Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ

Ministerstvo
a) vykonaÂvaÂ puÊsobnost uÂstrÏednõÂho spraÂvnõÂho uÂrÏadu
v oblasti ochrany ovzdusÏõÂ, ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ a na teÏchto uÂsecõÂch rÏõÂdõÂ vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy,
b) vykonaÂvaÂ vrchnõÂ staÂtnõÂ dozor na uÂseku ochrany
ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho
systeÂmu ZemeÏ,
c) zaujõÂmaÂ stanoviska k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, zejmeÂna ke strategiõÂm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ, odveÏtvõÂ a uÂzemnõÂch celkuÊ,
d) koordinuje vyÂzkum a sleduje technickyÂ rozvoj
v raÂmci ochrany ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy
a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ a podporuje rozsÏirÏovaÂnõÂ technologiõÂ omezujõÂcõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ,
e) zajisÏt'uje sledovaÂnõÂ kvality ovzdusÏõÂ podle § 6
odst. 8 a provoz zaÂkladnõÂ sõÂteÏ imisnõÂho monitoringu na celeÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky a sledovaÂnõÂ
uÂrovneÏ znecÏisÏteÏnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 5,
f) zabezpecÏuje jednotnyÂ registr informacÏnõÂho systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ (ISKO) a registr emisõÂ a zdrojuÊ
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ podle § 13 odst. 3,
g) zabezpecÏuje inventarizaci emisõÂ a propaduÊ laÂtek
ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ podle § 13
odst. 2 a inventarizaci emisõÂ a propaduÊ regulovanyÂch laÂtek podle § 32 odst. 8,
h) poskytuje odbornou pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ programuÊ ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
i) vymezuje oblasti se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ
a zverÏejnÏuje seznam zoÂn a aglomeracõÂ podle § 7,
j) prÏipravuje a prÏedklaÂdaÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂrodnõÂ
programy snizÏovaÂnõÂ emisõÂ vybranyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek nebo jejich stanovenyÂch skupin podle
§ 6 odst. 2,
k) odpovõÂdaÂ za zpracovaÂnõÂ emisnõÂch inventur a rocÏnõÂch emisnõÂch projekcõÂ podle § 6 odst. 9,
l) vydaÂvaÂ stanovisko obsahujõÂcõÂ podmõÂnky ochrany
ovzdusÏõÂ podle § 17 odst. 1 põÂsm. a) a povolenõÂ ke
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m)
n)
o)

p)

r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
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zvyÂsÏeneÂmu obsahu sõÂry v kapalnyÂch palivech podle § 17 odst. 2 põÂsm. h),
kontroluje a hodnotõÂ dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ
a sledovaÂnõÂ a hodnocenõÂ depozic,
rozhoduje o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂm vydanyÂm inspekcõÂ a krajskyÂmi uÂrÏady,
vydaÂvaÂ a rusÏõÂ povolenõÂ k zachaÂzenõÂ s regulovanyÂmi
laÂtkami podle ustanovenõÂ hlavy III, nebo podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a) a podle teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ jednaÂ za
CÏeskou republiku, zejmeÂna podaÂvaÂ za CÏeskou republiku naÂvrhy nebo zÏaÂdosti podle teÏchto praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
vyhlasÏuje prostrÏednictvõÂm poveÏrÏeneÂ praÂvnickeÂ
osoby meteorologickou prÏedpoveÏd' vzniku smogovyÂch situacõÂ, vznik a ukoncÏenõÂ smogoveÂ situace
a pro zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podleÂhajõÂcõÂ regulaci regulacÏnõÂ opatrÏenõÂ podle § 8 odst. 1 a 3,
poskytuje odbornou pomoc krajuÊm a obcõÂm prÏi
zpracovaÂnõÂ regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ,
zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
navrhuje emisnõÂ stropy pro vymezenaÂ uÂzemõÂ, pro
skupiny stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo pro jednotliveÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje,
vydaÂvaÂ a rusÏõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci podle § 15
odst. 1, 13 a 14; provaÂdõÂ kontrolu vyÂkonu teÂto
cÏinnosti,
kontroluje spraÂvnost vyÂsledkuÊ rozptylovyÂch studiõÂ,
rozhoduje o kategorii zdroje v prÏõÂpadech zcela
novyÂch technologiõÂ a jejich zarÏõÂzenõÂ podle § 4
odst. 11,
vede registr21a) reviznõÂch technikuÊ chladicõÂch a klimatizacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ a registr21a) reviznõÂch technikuÊ fumigacÏnõÂch zarÏõÂzenõÂ podle § 29 odst. 4.
JmenneÂ seznamy s adresami trvaleÂho bydlisÏteÏ zverÏejnÏuje ve VeÏstnõÂku Ministerstva zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
§ 44
VrchnõÂ staÂtnõÂ dozor

(1) Ministerstvo dozõÂraÂ v raÂmci vrchnõÂho staÂtnõÂho
dozoru, jak orgaÂny ochrany ovzdusÏõÂ dodrzÏujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ a ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ
vrstvy ZemeÏ13a).

) ZaÂkon cÏ. 365/2000 Sb., o informacÏnõÂch systeÂmech verÏejneÂ spraÂvy a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 317/2002 Sb.
ZaÂkon cÏ. 101/2000 Sb., o ochraneÏ osobnõÂch uÂdajuÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(2) Ministerstvo v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle
tohoto zaÂkona je v raÂmci vrchnõÂho staÂtnõÂho dozoru
opraÂvneÏno teÂzÏ dozõÂrat, jak jsou dodrzÏovaÂna ustanovenõÂ
tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ vydanyÂch k jeho provedenõÂ
a ustanovenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy
ZemeÏ13a) praÂvnickyÂmi a fyzickyÂmi osobami a jak jsou
plneÏny povinnosti vyplyÂvajõÂcõÂ z rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ
ochrany ovzdusÏõÂ. ZjistõÂ-li zaÂvady, muÊzÏe ulozÏit opatrÏenõÂ
k jejich odstraneÏnõÂ.
§ 45
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
Ministerstvo zdravotnictvõÂ
a) prÏedklaÂdaÂ ministerstvu naÂvrhy ke zprÏõÂsneÏnõÂ imisnõÂch limituÊ v prÏõÂpadech oduÊvodneÏneÂ potrÏeby na
zaÂkladeÏ zhodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik,
b) zpracovaÂvaÂ a vede seznamy referencÏnõÂch koncentracõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek pro hodnocenõÂ a rÏõÂzenõÂ
zdravotnõÂch rizik,
c) provaÂdõÂ sledovaÂnõÂ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva
a hodnocenõÂ zdravotnõÂch rizik v oblastech se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ a sõÂdelnõÂch seskupenõÂch
pro potrÏeby zpracovaÂnõÂ programuÊ zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ,
d) provaÂdõÂ uÂcÏelovaÂ meÏrÏenõÂ ovzdusÏõÂ ve vybranyÂch sõÂdlech z hlediska ochrany verÏejneÂho zdravõÂ pro potrÏeby monitorovaÂnõÂ zdravotnõÂho stavu obyvatelstva ve vztahu k zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ, hodnocenõÂ
a rÏõÂzenõÂ zdravotnõÂch rizik podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu2); v rozsahu dohodnuteÂm s ministerstvem a na jeho zÏaÂdost se rovneÏzÏ podõÂlõÂ na meÏrÏenõÂ
v zaÂkladnõÂ imisnõÂ sõÂti,
e) zaujõÂmaÂ stanoviska z hlediska ochrany zdravõÂ lidõÂ
k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ ovlivnit cÏistotu
ovzdusÏõÂ, zejmeÂna ke strategiõÂm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ, odveÏtvõÂ a uÂzemnõÂch celkuÊ,
f) prÏijõÂmaÂ opatrÏenõÂ zameÏrÏenaÂ na snizÏovaÂnõÂ spotrÏeby
regulovanyÂch laÂtek pro zajisÏteÏnõÂ ochrany zÏivota
a zdravõÂ s ohledem na dostupneÂ naÂhrady a pozÏadavky zabezpecÏenõÂ zdravotnõÂ peÂcÏe; k tomuto
uÂcÏelu zõÂskaÂvaÂ a zpracovaÂvaÂ podklady a hodnocenõÂ
a prÏedaÂvaÂ je ministerstvu.
§ 45a
Ceny podle § 3 odst. 12 se stanovõÂ nejdeÂle na 6 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ doprÏedu samostatneÏ pro jejich jednotliveÂ druhy tak, aby pro vyÂrobnõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ
do provozu po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ byla zarucÏena ekonomickaÂ naÂvratnost obvyklyÂch naÂkladuÊ na vyÂstavbu zarÏõÂzenõÂ na vyÂrobu biopaliv a zarÏõÂzenõÂ na zpracovaÂnõÂ bio-

21b
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paliv do pohonnyÂch hmot a prÏimeÏrÏenyÂ zisk21b), aby
byly vytvorÏeny podmõÂnky pro splneÏnõÂ indikativnõÂch
cõÂluÊ; za uvedenõÂ do provozu se povazÏuje teÂzÏ ukoncÏenõÂ
rekonstrukce technologickeÂ cÏaÂsti staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ
nebo ukoncÏenõÂ modernizace zvysÏujõÂcõÂ technickou
a ekologickou uÂrovenÏ staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ. TechnickeÂ
a ekonomickeÂ parametry zarÏõÂzenõÂ, podle kteryÂch jsou
ceny stanoveny, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§ 46
CÏeskaÂ inspekce zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
(1) Inspekce
a) dozõÂraÂ na dodrzÏovaÂnõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ a rozhodnutõÂ orgaÂnuÊ ochrany ovzdusÏõÂ tyÂkajõÂcõÂch se ochrany ovzdusÏõÂ, ochrany ozonoveÂ vrstvy a klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ,
b) provaÂdõÂ u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ meÏrÏenõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek za
uÂcÏelem kontroly dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ
a emisnõÂch stropuÊ,
c) oveÏrÏuje uÂdaje souhrnneÂ provoznõÂ evidence zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedaÂvaÂ
je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence o zdrojõÂch znecÏisÏt'ovaÂnõÂ,
d) spolupracuje s mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂmi orgaÂny ochrany
ovzdusÏõÂ a je opraÂvneÏna od nich vyzÏadovat informace,
e) rozhoduje v pochybnostech o vymezenõÂ stacionaÂrnõÂho zdroje a zarÏazenõÂ do prÏõÂslusÏneÂ kategorie stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 4 odst. 10,
f) uklaÂdaÂ naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ a rozhoduje o omezenõÂ
nebo zastavenõÂ provozu stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 38,
g) upozornÏuje krajskyÂ uÂrÏad na nedostatky ve zpuÊsobu zjisÏt'ovaÂnõÂ emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle
§ 9 odst. 1,
h) uklaÂdaÂ provozovateluÊm zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch
a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ pokuty za porusÏenõÂ povinnostõÂ podle ustanovenõÂ hlavy II,
i) rozhoduje v prÏõÂpadeÏ spalovaÂnõÂ võÂce druhuÊ paliv
v jednom zarÏõÂzenõÂ spadajõÂcõÂm do kategorie zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch nebo strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ o emisnõÂch limitech a dalsÏõÂch pozÏadavcõÂch
na jejich provozovaÂnõÂ podle § 5 odst. 4,
j) zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
k) shromazÏd'uje a oveÏrÏuje informace potrÏebneÂ pro
posouzenõÂ vlivu vyÂstavby zarÏõÂzenõÂ i jeho provozu
na kvalitu ovzdusÏõÂ v jineÂm staÂteÏ v prÏõÂpadeÏ, zÏe je
prÏõÂslusÏnyÂm spraÂvnõÂm uÂrÏaduÊm prÏedlozÏen zaÂmeÏr na
vyÂstavbu zarÏõÂzenõÂ, a prÏedaÂ je ministerstvu,

) § 2 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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l) vydaÂvaÂ povolenõÂ podle § 17 odst. 1 põÂsm. b) azÏ d)
a § 17 odst. 2 põÂsm. a) azÏ g) a i) a eviduje oznaÂmenõÂ
provozovateluÊ podle § 54 odst. 9 do 31. 12. 2002;
po tomto datu je dotcÏenyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy
v rÏõÂzenõÂ o vydaÂnõÂ teÏchto povolenõÂ. Ke kazÏdeÂmu
rÏõÂzenõÂ vydaÂvaÂ sveÂ vyjaÂdrÏenõÂ a poskytuje odbornou
spolupraÂci krajskyÂm uÂrÏaduÊm prÏi udeÏlovaÂnõÂ teÏchto
povolenõÂ. Na vyzvaÂnõÂ poskytuje vyjaÂdrÏenõÂ do
15 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti, pokud se s krajskyÂm uÂrÏadem nedohodne jinak. VyjaÂdrÏenõÂ neposkytuje v prÏõÂpadech, kdy s vydaÂnõÂm povolenõÂ souhlasõÂ,
m) schvaluje regulacÏnõÂ rÏaÂdy provozovateluÊ zvlaÂsÏteÏ
velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
pro uÂcÏely regulace emisõÂ podle § 8,
n) zajisÏt'uje na zaÂkladeÏ rozhodnutõÂ ministerstva podle
§ 39 odst. 1 a 3 odejmutõÂ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ,
o) uklaÂdaÂ pokuty za porusÏenõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ
z ustanovenõÂ hlavy trÏetõÂ tohoto zaÂkona nebo praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
(2) Inspekce kontroluje
a) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ provozovateli zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) dodrzÏovaÂnõÂ emisnõÂch limituÊ, limitnõÂho obsahu teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek ve vyÂrobcõÂch urcÏenyÂch
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a emisnõÂch stropuÊ
u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, a to vcÏetneÏ prÏõÂpustneÂ tmavosti kourÏe
a prÏõÂpustneÂ mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem,
c) plneÏnõÂ plaÂnuÊ snõÂzÏenõÂ emisõÂ podle § 5 odst. 6 a plaÂnuÊ
zavedenõÂ zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u zdroje
znecÏisÏt'ovaÂnõÂ podle § 5 odst. 8,
d) dodrzÏovaÂnõÂ varovnyÂch a regulacÏnõÂch opatrÏenõÂ vyhlaÂsÏenyÂch pro stacionaÂrnõÂ zdroje podleÂhajõÂcõÂ regulaci podle § 8 odst. 3 za smogoveÂ situace a dodrzÏovaÂnõÂ regulacÏnõÂch rÏaÂduÊ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
e) vedenõÂ provoznõÂ evidence u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch, velkyÂch a strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ vcÏetneÏ stanoveneÂho rozsahu uÂdajuÊ,
f) spraÂvnost provaÂdeÏnõÂ autorizovaneÂho meÏrÏenõÂ emisõÂ
a imisõÂ,
g) cÏinnost autorizovanyÂch osob podle § 16 odst. 3;
v prÏõÂpadeÏ zaÂvazÏnyÂch nedostatkuÊ navrhuje ministerstvu zrusÏenõÂ rozhodnutõÂ o autorizaci praÂvnickyÂch a fyzickyÂch osob podle § 15 odst. 13,
h) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ uvedenyÂch v § 3 odst. 2
azÏ 4,
i) jak jsou osobami, ktereÂ zachaÂzejõÂ s regulovanyÂmi
laÂtkami nebo s vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, dodrzÏovaÂny povinnosti a zaÂkazy uvedeneÂ v ustanovenõÂ
hlavy III tohoto zaÂkona nebo ustanovenõÂ praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch
podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a),
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j) plneÏnõÂ povinnostõÂ prÏi ochraneÏ klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ podle § 35.
§ 47
CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce
CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce
a) kontroluje kvalitu paliv na vnitrÏnõÂm trhu v rozsahu
kvalitativnõÂch ukazateluÊ stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem a technickyÂmi prÏedpisy,
b) kontroluje prodej regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, podle hlavy III,
c) za zjisÏteÏneÂ nedostatky uklaÂdaÂ pokuty podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu21).
§ 48
Kraje
(1) KrajskyÂ uÂrÏad
a) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatku, odkladu nebo
prominutõÂ cÏaÂsti poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 19 odst. 4, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 a 5,
b) kontroluje a hodnotõÂ dodrzÏovaÂnõÂ imisnõÂch limituÊ
a emisnõÂch stropuÊ na zaÂkladeÏ uÂdajuÊ z informacÏnõÂho
systeÂmu kvality ovzdusÏõÂ,
c) provaÂdõÂ dozor na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ ve sveÂ
uÂzemnõÂ puÊsobnosti,
d) uklaÂdaÂ plneÏnõÂ plaÂnu snõÂzÏenõÂ emisõÂ nebo zaÂsad
spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe u stacionaÂrnõÂho zdroje
podle § 5 odst. 6 a 8,
e) vypracovaÂvaÂ krajskyÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 5,
f) vypracovaÂvaÂ programy ke zlepsÏenõÂ kvality
ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6,
g) podõÂlõÂ se na tvorbeÏ naÂrodnõÂch programuÊ snizÏovaÂnõÂ
emisõÂ jednotlivyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek,
h) schvaluje naÂvrhy opatrÏenõÂ pro prÏõÂpady havaÂriõÂ
u zvlaÂsÏteÏ velkyÂch a velkyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
a naÂvrhy na jejich zmeÏny,
i) schvaluje plaÂny snõÂzÏenõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho
zdroje podle § 5 odst. 7,
j) na zÏaÂdost ministerstva se podõÂlõÂ na vymezenõÂ oblastõÂ se zhorsÏenou kvalitou ovzdusÏõÂ,
k) poskytuje metodickou pomoc obecnõÂm uÂrÏaduÊm
prÏi vypracovaÂnõÂ mõÂstnõÂch programuÊ ke zlepsÏenõÂ
kvality ovzdusÏõÂ,
l) schvaluje plaÂny zaÂsad spraÂvneÂ zemeÏdeÏlskeÂ praxe
u stacionaÂrnõÂho zdroje podle § 5 odst. 9,
m) stanovuje pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ zdroje znecÏisÏt'ujõÂcõÂ laÂtky nebo jejich stanoveneÂ skupiny, pro ktereÂ budou uplatneÏny obecneÂ
emisnõÂ limity podle § 9 odst. 4,
n) vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ, signaÂl regulace
k omezenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ
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o)
p)
r)
s)
t)
u)

v)

nepodleÂhajõÂ regulaci podle § 8 odst. 3, a plnõÂ uÂkoly
podle § 8 odst. 7,
zprÏõÂstupnÏuje informace na zaÂkladeÏ tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
vypracovaÂvaÂ krajskyÂ regulacÏnõÂ rÏaÂd podle § 8
odst. 5,
ode dne 1. ledna 2003 vydaÂvaÂ povolenõÂ uvedenaÂ
v § 17, s vyÂjimkou stanoviska podle odstavce 1
põÂsm. a) a povolenõÂ podle odstavce 2 põÂsm. h),
uklaÂdaÂ pokuty podle § 40,
vede evidenci oznaÂmenõÂ pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ a velkeÂ
stacionaÂrnõÂ zdroje podle § 54 odst. 9 a uÂdaje z teÂto
evidence poskytuje ministerstvu od 1. ledna 2003,
je dotcÏenyÂm orgaÂnem staÂtnõÂ spraÂvy v uÂzemnõÂm,
stavebnõÂm a kolaudacÏnõÂm rÏõÂzenõÂ z hlediska ochrany ovzdusÏõÂ s vyÂjimkou malyÂch stacionaÂrnõÂch
zdrojuÊ,
stanovuje v pochybnostech zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ
emisõÂ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 9 odst. 1.

(2) Kraj
a) zaujõÂmaÂ stanoviska k mõÂstnõÂm programuÊm snizÏovaÂnõÂ emisõÂ a mõÂstnõÂm programuÊm ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
b) vyjadrÏuje se k zaÂmeÏruÊm, ktereÂ mohou vyÂrazneÏ
ovlivnit cÏistotu ovzdusÏõÂ, k rozvojovyÂm koncepcõÂm
a k programuÊm rozvoje jednotlivyÂch oboruÊ a odveÏtvõÂ ve sveÂ uÂzemnõÂ puÊsobnosti9),
c) vydaÂvaÂ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti narÏõÂzenõÂm program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ.
§ 49
ObecnõÂ uÂrÏady obcõÂ s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ
ObecnõÂ uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ v prÏeneseneÂ puÊsobnosti
a) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatku, odkladu nebo
prominutõÂ cÏaÂsti poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ
podle § 19 odst. 5 a podle § 21 odst. 5 a § 22
odst. 3 a 5 u strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ,
b) oveÏrÏuje uÂdaje souhrnneÂ provoznõÂ evidence u strÏednõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a prÏedaÂvaÂ je ministerstvu k zajisÏteÏnõÂ evidence o stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch,
c) uklaÂdaÂ pokuty podle § 40 odst. 5,
d) vede evidenci oznaÂmenõÂ pro strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ
zdroje podle § 54 odst. 9 a uÂdaje z teÂto evidence
poskytuje ministerstvu.
§ 50
Obce
(1) ObecnõÂ uÂrÏad
a) je dotcÏenyÂm spraÂvnõÂm orgaÂnem v uÂzemnõÂm, stavebnõÂm a kolaudacÏnõÂm rÏõÂzenõÂ z hlediska ochrany
ovzdusÏõÂ,
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b) zprÏõÂstupnÏuje informace podle tohoto zaÂkona
a zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ,
c) rozhoduje o vymeÏrÏenõÂ poplatkuÊ za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ u malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 19
odst. 6,
d) narÏizuje odstraneÏnõÂ zaÂvad u malyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ podle § 12 odst. 1 põÂsm. f), uklaÂdaÂ opatrÏenõÂ
k naÂpraveÏ teÏchto zaÂvad podle § 38 odst. 1 a uklaÂdaÂ
pokuty za nesplneÏnõÂ teÂto ulozÏeneÂ povinnosti,
e) muÊzÏe vypracovat mõÂstnõÂ program ke zlepsÏenõÂ kvality ovzdusÏõÂ,
f) muÊzÏe vypracovat mõÂstnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek podle § 6 odst. 5,
g) vyhlasÏuje signaÂl upozorneÏnõÂ, signaÂl regulace
k omezenõÂ emisõÂ ze stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, ktereÂ
nepodleÂhajõÂ regulaci podle § 8 odst. 3, a k omezenõÂ
provozu mobilnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ; pokud
jde o zvlaÂsÏteÏ velkeÂ, velkeÂ a strÏednõÂ stacionaÂrnõÂ
zdroje, informuje o porusÏenõÂ povinnostõÂ inspekci,
h) vede evidenci malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, u nichzÏ
tento zaÂkon stanovõÂ ohlasÏovacõÂ povinnost, a poskytuje uÂdaje z teÂto evidence ministerstvu,
i) vydaÂvaÂ povolenõÂ pro cÏinnosti, kde to stanovõÂ
zvlaÂsÏtnõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, prÏi kteryÂch vznikajõÂ emise
teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek a ktereÂ odpovõÂdajõÂ kategorii malyÂch ostatnõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ. Pro tyto laÂtky muÊzÏe stanovit
fugitivnõÂ emisnõÂ limit v zaÂvislosti na kvaliteÏ
ovzdusÏõÂ v daneÂm mõÂsteÏ.
(2) ObecnõÂ uÂrÏad kontroluje
a) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ provozovateli malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle § 12 a § 19 odst. 16, za
nedodrzÏenõÂ povinnostõÂ jim uklaÂdaÂ pokuty a naÂpravnaÂ opatrÏenõÂ a rozhoduje o zastavenõÂ nebo
omezenõÂ provozu teÏchto zdrojuÊ,
b) dodrzÏovaÂnõÂ prÏõÂpustneÂ tmavosti kourÏe a prÏõÂpustneÂ
mõÂry obteÏzÏovaÂnõÂ zaÂpachem u provozovateluÊ malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ a za nedodrzÏenõÂ povinnostõÂ uklaÂdaÂ pokuty,
c) uÂcÏinnost spalovaÂnõÂ, meÏrÏenõÂ mnozÏstvõÂ a rozsahu
vypousÏteÏnyÂch laÂtek u malyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ
podle § 12 odst. 1 põÂsm. f); touto cÏinnostõÂ muÊzÏe
poveÏrÏit odborneÏ zpuÊsobileÂ praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ
osoby podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu10),
d) dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ podle § 3 odst. 5 a za jejich
porusÏenõÂ uklaÂdaÂ pokuty.
(3) Obec muÊzÏe obecneÏ zaÂvaznou vyhlaÂsÏkou
a) stanovit podmõÂnky spalovaÂnõÂ suchyÂch rostlinnyÂch
materiaÂluÊ podle § 3 odst. 5 nebo toto spalovaÂnõÂ
zakaÂzat; prÏi stanovenõÂ podmõÂnek obec prÏihlõÂzÏõÂ zejmeÂna ke klimatickyÂm podmõÂnkaÂm, stavu ovzdusÏõÂ
ve sveÂm uÂzemnõÂm obvodu, vegetacÏnõÂmu obdobõÂ
a hustoteÏ zaÂstavby,
b) zakaÂzat neÏktereÂ druhy paliv pro maleÂ spalovacõÂ
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c)

a)

b)

c)

d)
e)
f)
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zdroje znecÏisÏt'ovaÂnõÂ; seznam teÏchto paliv je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 11 k tomuto zaÂkonu,
v oblasti opatrÏenõÂ proti sveÏtelneÂmu znecÏisÏteÏnõÂ regulovat promõÂtaÂnõÂ sveÏtelnyÂch reklam a efektuÊ na
oblohu.
§ 51
CelnõÂ uÂrÏady
CelnõÂ uÂrÏady
provaÂdeÏjõÂ kontrolu dovozuÊ a vyÂvozuÊ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ, podle prÏõÂloh cÏ. 5 a 6 k tomuto zaÂkonu a vybranyÂch laÂtek
ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ podle prÏõÂlohy cÏ. 10 k tomuto zaÂkonu,
nepropustõÂ dovaÂzÏeneÂ nebo vyvaÂzÏeneÂ regulovaneÂ
laÂtky a vyÂrobky, ktereÂ je obsahujõÂ, do navrzÏeneÂho
celnõÂho rezÏimu, nebude-li jim soucÏasneÏ s celnõÂm
prohlaÂsÏenõÂm prÏedlozÏeno povolenõÂ ministerstva vydaneÂ podle tohoto zaÂkona nebo bude-li povoleneÂ
mnozÏstvõÂ prÏekrocÏeno; prÏideÏlenõÂ celneÏ schvaÂleneÂho
urcÏenõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ, vyznacÏõÂ celnõÂ orgaÂny v povolenõÂ vydaneÂm podle tohoto zaÂkona,
poskytujõÂ ministerstvu uÂdaje z celnõÂ evidence podle prÏõÂlohy cÏ. 9 k tomuto zaÂkonu, ktereÂ se tyÂkajõÂ
vyÂvozuÊ a dovozuÊ regulovanyÂch laÂtek a vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, uvedenyÂch v prÏõÂlohaÂch cÏ. 4 a 6
k tomuto zaÂkonu, novyÂch laÂtek a laÂtek ovlivnÏujõÂcõÂch klimatickyÂ systeÂm ZemeÏ uvedenyÂch v prÏõÂloze
cÏ. 10 k tomuto zaÂkonu; obdobneÂ uÂdaje poskytujõÂ
prÏi vyÂvozu a dovozu paliv, vyÂrobkuÊ, ktereÂ obsahujõÂ teÏkaveÂ organickeÂ sloucÏeniny, a dalsÏõÂch vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
daÂvajõÂ podneÏty ministerstvu k uplatneÏnõÂ vrchnõÂho
staÂtnõÂho dozoru,
provaÂdeÏjõÂ kontrolu prÏi prodeji regulovanyÂch laÂtek
a vyÂrobkuÊ, ktereÂ je mohou obsahovat,
oznamujõÂ inspekci dalsÏõÂ porusÏenõÂ zaÂkona, kteraÂ prÏi
vyÂkonu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona zjistily.
§ 52
OpraÂvneÏnõÂ kontrolnõÂch orgaÂnuÊ

(1) PoveÏrÏenõÂ zameÏstnanci kazÏdeÂho orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ jsou opraÂvneÏni prÏi vyÂkonu sveÂ cÏinnosti
a) v nezbytneÏ nutneÂm rozsahu vstupovat, poprÏõÂpadeÏ
vjõÂzÏdeÏt na cizõÂ pozemky nebo vstupovat do cizõÂch
staveb uzÏõÂvanyÂch pro podnikatelskou cÏinnost
nebo provozovaÂnõÂ jineÂ hospodaÂrÏskeÂ cÏinnosti a vykonaÂvat tam povinnosti stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem,
pokud k tomu nenõÂ trÏeba povolenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂch zaÂkonuÊ; za sÏkodu prÏi vyÂkonu tohoto opraÂvneÏnõÂ zpuÊsobenou odpovõÂdaÂ staÂt, kteryÂ se teÂto odpoveÏdnosti nemuÊzÏe zprostit,
b) pozÏadovat potrÏebneÂ doklady, uÂdaje a põÂsemnaÂ
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nebo uÂstnõÂ vysveÏtlenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se prÏedmeÏtu kontroly,
c) v prÏõÂpadeÏ podezrÏenõÂ na porusÏenõÂ tohoto zaÂkona
odebõÂrat vzorky za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ totozÏnosti regulovanyÂch laÂtek a na naÂklady kontrolovanyÂch
osob provaÂdeÏt nebo zajisÏt'ovat jejich rozbory,
d) zadrzÏet regulovaneÂ laÂtky nebo vyÂrobky, ktereÂ je
obsahujõÂ, na naÂklady praÂvnickeÂ nebo fyzickeÂ osoby opraÂvneÏneÂ k podnikaÂnõÂ v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ zakaÂzanyÂch regulovanyÂch laÂtek,
e) zadrzÏet vyÂrobky v prÏõÂpadeÏ podezrÏenõÂ na prÏõÂtomnost zakaÂzaneÂ regulovaneÂ laÂtky muÊzÏe inspekce,
a to azÏ do zjisÏteÏnõÂ vyÂsledku provedeneÂho rozboru;
naÂklady s tõÂm spojeneÂ hradõÂ kontrolovanaÂ osoba,
jestlizÏe se zjistõÂ, zÏe zadrzÏeneÂ vyÂrobky regulovanou
laÂtku obsahujõÂ; o zadrzÏenõÂ vyÂrobkuÊ, provaÂdeÏneÂm
sÏetrÏenõÂ a jejich prÏõÂpadneÂm vydaÂnõÂ sepõÂsÏe inspektor
protokol.
(2) Proti ulozÏeneÂmu rozhodnutõÂ inspekce o zajisÏteÏnõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je obsahujõÂ a ktereÂ neodpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm na kvalitu nebo
slozÏenõÂ podle tohoto zaÂkona, muÊzÏe kontrolovanaÂ
osoba podat do 3 pracovnõÂch dnuÊ ode dne seznaÂmenõÂ
s ulozÏenyÂm opatrÏenõÂm naÂmitky pracovisÏti inspekce,
kteryÂm bylo opatrÏenõÂ ulozÏeno. NaÂmitky nemajõÂ odÏ editel inspekce rozhodne o naÂmitkaÂch
kladnyÂ uÂcÏinek. R
bez zbytecÏneÂho odkladu. Jeho rozhodnutõÂ je konecÏneÂ.
PõÂsemneÂ rozhodnutõÂ se dorucÏõÂ kontrolovaneÂ osobeÏ.
(3) ZajisÏteÏnõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ,
ktereÂ je obsahujõÂ, podle odstavce 2 trvaÂ do doby, nezÏ
bude pravomocneÏ rozhodnuto o jejich propadnutõÂ
staÂtu nebo o docÏasneÂm zajisÏteÏnõÂ, dokud nebude prokaÂzaÂno porusÏenõÂ povinnosti podle hlavy III nebo podle
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ upravujõÂcõÂch podmõÂnky ochrany ozonoveÂ vrstvy ZemeÏ13a).
O vraÂcenõÂ regulovanyÂch laÂtek nebo vyÂrobkuÊ, ktereÂ je
obsahujõÂ, sepõÂsÏe inspektor protokol.
(4) InspektorÏi nebo poveÏrÏenõÂ zameÏstnanci orgaÂnuÊ
ochrany ovzdusÏõÂ jsou povinni
a) prÏi kontrolnõÂ cÏinnosti se prokaÂzat sluzÏebnõÂm pruÊkazem,
b) zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech, o kteryÂch
se dozveÏdeÏli v souvislosti s vyÂkonem sveÂ cÏinnosti,
c) prÏi vstupu do cizõÂch objektuÊ informovat provozovatele.
HLAVA VIII
Ï
Â
Ï
SPOLECNA, PRECHODNAÂ A ZRUSÏOVACIÂ
USTANOVENIÂ
§ 53
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) Na rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona se vzta-
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huje spraÂvnõÂ rÏaÂd22), s vyÂjimkou rozhodovaÂnõÂ podle § 8
a § 17 odst. 1 põÂsm. a).

rodnõÂ program snizÏovaÂnõÂ emisõÂ podle § 6 odst. 3 do
30. cÏervna 2003.

(2) OrgaÂn ochrany ovzdusÏõÂ, kteryÂ povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona vydal, muÊzÏe na naÂvrh
nebo z vlastnõÂho podneÏtu jõÂm vydaneÂ povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ zmeÏnit nebo zrusÏit,
a) vyzÏaduje-li to verÏejnyÂ zaÂjem na ochraneÏ zdravõÂ
lidõÂ prÏed puÊsobenõÂm neprÏõÂznivyÂch uÂcÏinkuÊ znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek na lidskeÂ zdravõÂ, nebo
b) dojde-li ke zmeÏneÏ podmõÂnek rozhodnyÂch pro vydaÂnõÂ povolenõÂ nebo rozhodnutõÂ, nebo
c) dojde-li prÏi vyÂkonu povolenõÂ nebo rozhodnutõÂ
k zaÂvazÏneÂmu nebo opakovaneÂmu porusÏenõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch tõÂmto zaÂkonem, nebo
d) nevyuzÏõÂvaÂ-li opraÂvneÏnyÂ vydaneÂho povolenõÂ nebo
rozhodnutõÂ bez zvlaÂsÏtnõÂho duÊvodu po dobu delsÏõÂ
2 let.

(4) OrgaÂny krajuÊ a orgaÂny obcõÂ vypracujõÂ nejpozdeÏji do 1. ledna 2003 programy ke zlepsÏovaÂnõÂ kvality
ovzdusÏõÂ podle § 7 odst. 6 a programy snõÂzÏenõÂ emisõÂ
podle § 6 odst. 5.

(3) RozhodnutõÂ podle § 5 odst. 4, 6 a 8, § 9
odst. 4, § 17 odst. 1 põÂsm. b), c) a d) a § 17 odst. 2
põÂsm. c), f), g) a i) se nevydajõÂ podle tohoto zaÂkona,
pokud je jejich vydaÂnõÂ nahrazeno postupem v rÏõÂzenõÂ
o vydaÂnõÂ integrovaneÂho povolenõÂ podle zaÂkona o integrovaneÂ prevenci23). OstatnõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona
tõÂm nejsou dotcÏena.
(4) UstanovenõÂ tohoto zaÂkona a jeho provaÂdeÏcõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ stanovujõÂcõÂ technickeÂ pozÏadavky
a dalsÏõÂ podmõÂnky vztahujõÂcõÂ se na vyÂrobky podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4) jsou technickyÂmi prÏedpisy podle tohoto zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(5) VesÏkeraÂ opatrÏenõÂ k naÂpraveÏ, zaÂkazy provozu
nebo cÏinnosti a dalsÏõÂ rozhodnutõÂ ulozÏenaÂ podle § 38
nebo § 39 provozovateluÊm stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ nebo
praÂvnickyÂm nebo fyzickyÂm osobaÂm prÏechaÂzejõÂ na jejich praÂvnõÂ naÂstupce.
§ 54
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ na uÂseku ochrany ovzdusÏõÂ zahaÂjenaÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se
dokoncÏõÂ a sankce ulozÏõÂ podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ.
Podle dosavadnõÂch prÏedpisuÊ se postupuje i v prÏõÂpadech,
kdy dosÏlo k porusÏenõÂ zaÂkona v dobeÏ prÏed nabytõÂm
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(2) OpraÂvneÏnõÂ k autorizovaneÂmu meÏrÏenõÂ emisõÂ
a imisõÂ vydanaÂ podle praÂvnõÂch prÏedpisuÊ platnyÂch do
uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona pozbyÂvajõÂ platnosti dnem
31. prosince 2003.
(3) Ministerstvo prÏedlozÏõÂ vlaÂdeÏ ke schvaÂlenõÂ naÂ-
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(5) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe poplatku za znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõÂ podle § 19 na rok 2002 se postupuje podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ. Poplatkovou evidenci
prÏedaÂ inspekce orgaÂnuÊm krajuÊ v inventarizovaneÂm
stavu nejpozdeÏji do 30. cÏervna 2002.
(6) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje)
1. ledna 2003 nebo pozdeÏji, jsou povinni plnit emisnõÂ
limity a dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu pro tyto zdroje od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. To platõÂ i pro noveÂ cÏaÂsti zdroje o jmenoviteÂm
tepelneÂm prÏõÂkonu 50 MW a võÂce, na neÏzÏ bylo vydaÂno
stavebnõÂ povolenõÂ a byly uvedeny do provozu 1. ledna
2003 nebo pozdeÏji u spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch
v odstavcõÂch 7 a 8, kteryÂm budou emisnõÂ limity stanoveny jako hodnoty odpovõÂdajõÂcõÂ celkoveÂmu jmenoviteÂmu prÏõÂkonu zdroje.
(7) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje) do
1. cÏervence 1987, plnõÂ emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky
platneÂ u zdroje prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
ProvozovateleÂ jsou povinni do 30. cÏervna 2004 prÏedlozÏit plaÂn snizÏovaÂnõÂ emisõÂ u stacionaÂrnõÂho zdroje s cõÂlem
splnit emisnõÂ strop a dalsÏõÂ uÂkoly vyplyÂvajõÂcõÂ z naÂrodnõÂho programu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ pro zvlaÂsÏteÏ velkeÂ spalovacõÂ zdroje podle provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,
pokud zaÂvazneÏ nevyhlaÂsõÂ plaÂn uÂtlumu provozovaÂnõÂ
spalovacõÂho zdroje formou põÂsemneÂho zaÂvazku statutaÂrnõÂho zaÂstupce provozovatele prÏedaneÂho ministerstvu nejpozdeÏji do 30. cÏervna 2004. PõÂsemnyÂ zaÂvazek
a plaÂn uÂtlumu musõÂ dokladovat, zÏe zdroj bude provozovaÂn po 1. lednu 2008 do 31. prosince 2015, nejvyÂsÏe
vsÏak po celkovou dobu 20 000 hodin. EmisnõÂ strop
bude pro zdroje stanoven na zaÂkladeÏ skutecÏnyÂch rocÏnõÂch emisõÂ tuhyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek, oxidu sirÏicÏiteÂho
a oxiduÊ dusõÂku za 5 let provozovaÂnõÂ zdroje do roku 2000 vcÏetneÏ, a to prÏepocÏtem ze skutecÏneÏ dosahovanyÂch hodnot koncentracõÂ jmenovanyÂch znecÏisÏt'ujõÂcõÂch
laÂtek v odpadnõÂm plynu na hodnoty emisnõÂch limituÊ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem zdrojuÊm
podle § 54 odst. 8 od 1. ledna 2003.

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci a o omezovaÂnõÂ znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb.
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(8) ProvozovateleÂ zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch
zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ
u prvnõÂho objektu zdroje nebo jineÂ obdobneÂ rozhodnutõÂ (naprÏõÂklad povolenõÂ ke zmeÏneÏ stavby u zdroje s vyÂjimkou vyÂstavby odsirÏovacõÂho zarÏõÂzenõÂ zajisÏt'ujõÂcõÂho
stupenÏ odsõÂrÏenõÂ stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem) od 1. cÏervence 1987 do 31. prosince 2002, jsou
povinni plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky pro tyto
zdroje stanoveneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu nejpozdeÏji od 1. ledna 2003. Do uvedeneÂho data plnõÂ provozovatel emisnõÂ limity platneÂ u spalovacõÂho zdroje
prÏed dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. To platõÂ i pro noveÂ
cÏaÂsti zdroje o jmenoviteÂm tepelneÂm prÏõÂkonu 50 MW
a võÂce, na ktereÂ bylo vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ a ktereÂ
byly uvedeny do provozu v obdobõÂ od 1. cÏervence 1987
do 31. prosince 2002 u spalovacõÂch zdrojuÊ uvedenyÂch
v odstavci 7, kteryÂm budou emisnõÂ limity stanoveny
jako hodnoty odpovõÂdajõÂcõÂ celkoveÂmu jmenoviteÂmu
prÏõÂkonu zdroje. Povinnosti ulozÏeneÂ tõÂmto zaÂkonem se
nevztahujõÂ na provozovatele stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ uvedeneÂ ve smlouveÏ, kterou CÏeskaÂ republika prÏistupuje
k EvropskeÂ unii, v rozsahu, kteryÂ tato smlouva stanovõÂ,
a po dobu v nõÂ uvedenou.
(9) ProvozovateleÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ vypousÏteÏjõÂcõÂch emise teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek, ktereÂ stanovõÂ
provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis, jsou povinni
a) u stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ
k provozu prÏed dnem 1. dubna 2002 nebo na ktereÂ
se vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu nejpozdeÏji 1. dubna 2003, plnit emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ teÏchto zdrojuÊ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nejpozdeÏji od 31. rÏõÂjna 2007 a ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ ode
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebo od data
uvedenõÂ do provozu oznaÂmit zdroj u prÏõÂslusÏneÂho
orgaÂnu ochrany ovzdusÏõÂ. ZarÏõÂzenõÂ vybudovanaÂ
u teÏchto zdrojuÊ na zaÂkladeÏ plaÂnu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ
teÏkavyÂch organickyÂch laÂtek musõÂ splnÏovat emisnõÂ
limity a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ nejpozdeÏji
od 31. rÏõÂjna 2007. Do tohoto data jsou povinni
plnit emisnõÂ limity platneÂ u zdroje do data uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a dalsÏõÂ podmõÂnky jeho provozovaÂnõÂ uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu,
b) u stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ
k provozu po 1. dubnu 2003 nebo na ktereÂ se
vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny do provozu
po datu 1. dubna 2003, plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ
podmõÂnky provozovaÂnõÂ teÏchto zdrojuÊ vcÏetneÏ
oznaÂmenõÂ provozu zdroje prÏõÂslusÏneÂmu orgaÂnu
ochrany ovzdusÏõÂ ve lhuÊteÏ do 3 meÏsõÂcuÊ od data
uvedenõÂ zdroje do provozu. Tato povinnost se
vztahuje i na noveÂ cÏaÂsti stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ podle
põÂsmena a) uvedeneÂ do provozu po 1. dubnu 2003.
U zdrojuÊ, na ktereÂ bylo vydaÂno kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ nebo jineÂ obdobneÂ povolenõÂ k provozu od
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1. dubna 2001 do 1. dubna 2003, budou plneÏny
tyto podmõÂnky do 31. rÏõÂjna 2006.
(10) ProvozovateleÂ vsÏech spaloven odpaduÊ a dalsÏõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ provozujõÂcõÂch spoluspalovaÂnõÂ
paliva s odpadem jsou povinni plnit emisnõÂ limity
a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ
stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a ve lhuÊtaÂch
v neÏm stanovenyÂch podle druhu znecÏisÏt'ujõÂcõÂch laÂtek
nebo jejich stanovenyÂch skupin. ProvozovateleÂ jsou
povinni vypracovat a plnit orgaÂnem ochrany ovzdusÏõÂ
schvaÂlenyÂ plaÂn snizÏovaÂnõÂ emisõÂ, pokud nejsou u zdroje
schopni plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, nejpozdeÏji do 1. ledna 2003. TeÏchto emisnõÂch limituÊ jsou povinni dosaÂhnout na zaÂkladeÏ plaÂnu snizÏovaÂnõÂ emisõÂ nejpozdeÏji
do 28. prosince 2004 nebo ke dni vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ unii v platnost,
nastane-li tato skutecÏnost drÏõÂve. ProvozovateleÂ vsÏech
spaloven odpaduÊ a dalsÏõÂch stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ na
spoluspalovaÂnõÂ paliva s odpadem, pro ktereÂ bude vydaÂno stavebnõÂ povolenõÂ po 28. prosinci 2002 nebo kolaudacÏnõÂ rozhodnutõÂ po 28. prosinci 2004, jsou povinni
plnit emisnõÂ limity a dalsÏõÂ podmõÂnky provozovaÂnõÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem ode dne uvedenõÂ do provozu.
(11) SpalovaÂnõÂ odpadnõÂch olejuÊ ve strÏednõÂch a malyÂch stacionaÂrnõÂch zdrojõÂch jsou jejich provozovateleÂ
povinni ukoncÏit nejpozdeÏji do 2 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(12) ProvozovateleÂ stacionaÂrnõÂch zdrojuÊ, na ktereÂ
se vztahuje ustanovenõÂ § 18 odst. 1, jsou povinni pozÏaÂdat inspekci o povolenõÂ podle § 17 odst. 2 põÂsm. c) nejpozdeÏji do 2 let od uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(13) StacionaÂrnõÂ zdroje provozovaneÂ do uÂcÏinnosti
tohoto zaÂkona se povazÏujõÂ za zarÏazeneÂ do kategoriõÂ
zdrojuÊ ve smyslu § 4 odst. 10, pokud tento zaÂkon nemeÏnõÂ jejich zarÏazenõÂ.
(14) ProvozovateleÂ spaloven odpadu, zarÏõÂzenõÂ
schvaÂlenyÂch pro spoluspalovaÂnõÂ odpadu a zvlaÂsÏteÏ velkyÂch spalovacõÂch zdrojuÊ si opatrÏõÂ autorizaci podle § 15
odst. 1 põÂsm. c) nejpozdeÏji do 31. 12. 2003.
§ 55
ZmocneÏnõÂ k vydaÂnõÂ provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
(1) VlaÂda vydaÂ narÏõÂzenõÂ k provedenõÂ § 3 odst. 10,
§ 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 6 odst. 9, § 37 odst. 4
a § 45a.
(2) VlaÂda muÊzÏe narÏõÂzenõÂm stanovit podmõÂnky
ochrany klimatickeÂho systeÂmu ZemeÏ k provedenõÂ § 35
odst. 3, pokud to vyplyne z mezinaÂrodnõÂ smlouvy, kterou je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna, o opatrÏenõÂch ke zmõÂrneÏnõÂ zmeÏn klimatu ZemeÏ.
(3) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12,

§ 6 odst. 9, § 8 odst. 12, § 9 odst. 10, § 10 odst. 2, § 12
odst. 5, § 13 odst. 8, § 15 odst. 22, § 17 odst. 10, § 18
odst. 3, § 23 odst. 7, § 24 odst. 7, § 29 odst. 12, § 33
odst. 5, § 35 odst. 3 a § 36 odst. 5.
(4) SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv vydaÂ vyhlaÂsÏku k provedenõÂ § 3 odst. 12.
§ 56
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
1.
2.

3.
4.

5.
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ZrusÏujõÂ se:
ZaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ).
ZaÂkon cÏ. 389/1991 Sb., o staÂtnõÂ spraÂveÏ ochrany
ovzdusÏõÂ a poplatcõÂch za jeho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ, s vyÂjimkou § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 a prÏõÂlohy k zaÂkonu,
ktereÂ se zrusÏujõÂ k 1. lednu 2003.
ZaÂkon cÏ. 218/1992 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ).
ZaÂkon cÏ. 158/1994 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ a doplnÏuje
zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 218/1992 Sb., a zaÂkon cÏ. 389/1991 Sb.,
o staÂtnõÂ spraÂveÏ ochrany ovzdusÏõÂ a poplatcõÂch za
jeho znecÏisÏt'ovaÂnõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 211/1993
Sb., s vyÂjimkou cÏl. II boduÊ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17 a 18, ktereÂ se zrusÏujõÂ k 1. lednu 2003.
ZaÂkon cÏ. 86/1995 Sb., o ochraneÏ ozonoveÂ vrstvy
ZemeÏ.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 61

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervna
2002, s vyÂjimkou ustanovenõÂ § 19, 21, 22 a 37, kteraÂ
nabyÂvajõÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.

* *

*

ZaÂkon cÏ. 521/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 76/2002 Sb., o integrovaneÂ prevenci a omezovaÂnõÂ
znecÏisÏteÏnõÂ, o integrovaneÂm registru znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o integrovaneÂ prevenci), a zaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ
ovzdusÏõÂ), nabyl uÂcÏinnosti dnem 1. ledna 2003.
ZaÂkon cÏ. 92/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 86/
/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb., nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (3. brÏezna 2004), s vyÂjimkou ustanovenõÂ cÏl. I
boduÊ 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 azÏ 80, 83, 88, 91, 92, 97
azÏ 100, 102, 103, 113 a 125, kteraÂ nabyla uÂcÏinnosti
dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky
k EvropskeÂ unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 186/2004 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ neÏktereÂ
zaÂkony v souvislosti s prÏijetõÂm zaÂkona o CelnõÂ spraÂveÏ
CÏeskeÂ republiky, nabyl uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost (1. kveÏtna 2004).
ZaÂkon cÏ. 695/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch obchodovaÂnõÂ s povolenkami na emise sklenõÂkovyÂch plynuÊ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem
jeho vyhlaÂsÏenõÂ (31. prosince 2004).
ZaÂkon cÏ. 180/2005 Sb., o podporÏe vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ), nabyl uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem trÏetõÂho
kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. srpna 2005).
ZaÂkon cÏ. 385/2005 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nabyl uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ (1. rÏõÂjna 2005).

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Paroubek v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k zaÂkonu cÏ. 86/2002 Sb.
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PrÏõÂlohy cÏ. 4 azÏ 8 k zaÂkonu cÏ. 86/2002 Sb.
zrusÏeny
PrÏõÂloha cÏ. 9 k zaÂkonu cÏ. 86/2002 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 10 k zaÂkonu cÏ. 86/2002 Sb.
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180
Â K ON
ZA
ze dne 7. cÏervna 2007,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
CÏl. I

a) od 1. ledna 2008 ve vyÂsÏi 2 % objemovyÂch z celkoveÂho mnozÏstvõÂ motorovyÂch benzinuÊ prÏimõÂchanyÂch do motorovyÂch benzinuÊ,
b) od 1. zaÂrÏõÂ 2007 ve vyÂsÏi 2 % objemovyÂch z celkoveÂho mnozÏstvõÂ motoroveÂ nafty prÏimõÂchanyÂch do
motoroveÂ nafty,

c) od 1. ledna 2009 ve vyÂsÏi 3,5 % objemovyÂch z celkoveÂho mnozÏstvõÂ motorovyÂch benzinuÊ prÏimõÂchaZaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ
nyÂch do motorovyÂch benzinuÊ,
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ ovzdusÏõÂ),
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 92/2004 Sb.,
d) od 1. ledna 2009 ve vyÂsÏi 4,5 % objemovyÂch z celzaÂkona cÏ. 186/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 695/2004 Sb., zaÂkona
koveÂho mnozÏstvõÂ motoroveÂ nafty prÏimõÂchanyÂch
cÏ. 180/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 385/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 444/
do motoroveÂ nafty.
/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 186/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 212/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 222/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 230/2006 Sb., se
(2) Povinnost podle odstavce 1 põÂsm. a) azÏ d) muÊzÏe
meÏnõÂ takto:
osoba uvedenaÂ v odstavci 1 splnit i uvedenõÂm biopaliva
nebo smeÏsneÂho paliva do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na
1. V § 2 odst. 1 põÂsmeno v) znõÂ:
danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro dopravnõÂ uÂcÏely
¹v) smeÏsnyÂm palivem motorovaÂ nafta s obsahem vysÏ- v rozsahu podle odstavce 1.
sÏõÂm nezÏ 31 % objemovyÂch bionafty (smeÏsnaÂ mo(3) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je povinna veÂst
torovaÂ nafta) uvedenaÂ pod koÂdem kombinovaneÂ
nomenklatury 3824 90 98, smeÏs minimaÂlneÏ 70 % oddeÏleneÏ evidenci o mnozÏstvõÂ prÏijateÂho a vyrobeneÂho
objemovyÂch bioethanolu s motorovyÂm benzinem benzinu, motoroveÂ nafty a jednotlivyÂch druhuÊ biopaliv
(bioethanol E85) a ethylalkohol vyrobenyÂ z bio- a smeÏsnyÂch paliv a evidenci vyskladneÏnyÂch jednotlimasy s obsahem maximaÂlneÏ 5 % hmotnostnõÂch vyÂch pohonnyÂch hmot s uvedenõÂm druhu a podõÂlu biokomplexnõÂch zusÏlecht'ovacõÂch aditiv urcÏenyÂ k po- paliv, ktereÂ uvaÂdõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na dahonu spalovacõÂch vzneÏtovyÂch motoruÊ (bioethanol nÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro dopravnõÂ uÂcÏely.
Tyto evidence je osoba uvedenaÂ v odstavci 1 povinna
E95).ª.
uzavrÏõÂt vzÏdy k 31. prosinci prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho
2. V § 2 odst. 1 se põÂsmena w) a x) vcÏetneÏ poznaÂ- roku.
mek pod cÏarou cÏ. 3c a 3d zrusÏujõÂ.
(4) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 a 2 se nevztahujõÂ na
3. V § 3 se odstavce 10 azÏ 12 vcÏetneÏ poznaÂmek pod
uva
Âde
ÏnõÂ zaÂsob staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv7b) do volneÂho
cÏarou cÏ. 7a a 7b zrusÏujõÂ.
danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
DosavadnõÂ odstavce 13 a 14 se oznacÏujõÂ jako odstav(5) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1, kteraÂ dovaÂzÏõÂ poce 10 a 11.
honneÂ hmoty a uvaÂdõÂ je do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu
4. V § 3 odst. 11 se cÏõÂslo ¹13ª nahrazuje cÏõÂs- pro dopravnõÂ uÂcÏely na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ repulem ¹10ª.
bliky, je povinna s prÏedstihem sdeÏlit mõÂstneÏ prÏõÂslusÏ5. Za § 3 se vklaÂdaÂ novyÂ § 3a, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂ- neÂmu celnõÂmu uÂrÏadu mõÂsto, datum a cÏas prÏijetõÂ pohonnyÂch hmot, ktereÂ podle doprovodnyÂch dokladuÊ obsamek pod cÏarou cÏ. 7a, 7b a 7c znõÂ:
hujõÂ bioslozÏku tak, aby spraÂvce daneÏ mohl odebrat
vzorek pohonneÂ hmoty a oveÏrÏit uÂdaje v jõÂm prÏedlozÏe¹§ 3a
nyÂch dokladech.
(1) Osoba uvaÂdeÏjõÂcõÂ motoroveÂ benziny nebo mo(6) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je povinna kazÏdotorovou naftu do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro dopravnõÂ uÂcÏely je po- rocÏneÏ k 31. lednu podat mõÂstneÏ prÏõÂslusÏneÂmu celnõÂmu
vinna zajistit, aby v pohonnyÂch hmotaÂch7a), ktereÂ uÂrÏadu HlaÂsÏenõÂ o splneÏnõÂ povinnosti uvedenõÂ minimaÂluvaÂdõÂ do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ nõÂho mnozÏstvõÂ biopaliv do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu
CÏeskeÂ republiky pro dopravnõÂ uÂcÏely za kalendaÂrÏnõÂ rok, pro dopravnõÂ uÂcÏely za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok (daÂle
bylo obsazÏeno i minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliv
jen ¹hlaÂsÏenõÂª), obsahujõÂcõÂ identifikacÏnõÂ uÂdaje a uÂdaje
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z evidencõÂ podle odstavce 3. HlaÂsÏenõÂ se podaÂvaÂ na tiskopisu vydaneÂm GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm cel.
(7) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1, kteraÂ neuvede do
volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ
republiky minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliv pro dopravnõÂ
uÂcÏely, je povinna zaplatit poplatek z objemu biopaliv,
ktereÂ meÏla uveÂst do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky pro dopravnõÂ uÂcÏely za
uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
(8) ZjistõÂ-li celnõÂ uÂrÏad, zÏe hlaÂsÏenõÂ neobsahuje
spraÂvneÂ uÂdaje nebo zÏe nebylo podaÂno vuÊbec a jsou
splneÏny podmõÂnky pro vznik povinnosti zaplatit poplatek, stanovõÂ jej platebnõÂm vyÂmeÏrem, poprÏõÂpadeÏ dodatecÏnyÂm platebnõÂm vyÂmeÏrem. VyÂsÏe poplatku se stanovõÂ jako soucÏin mnozÏstvõÂ neuvedeneÂho biopaliva podle odstavce 1 v litrech a cÏaÂstky 75 KcÏ. Poplatek je
splatnyÂ ve lhuÊteÏ pro podaÂnõÂ hlaÂsÏenõÂ.
(9) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je povinna uveÂst
v danÏoveÂm dokladu podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7c) druh a obsah biopaliva v pohonneÂ hmoteÏ s prÏesnostõÂ na jedno desetinneÂ mõÂsto procenta objemovyÂch
nebo hmotnostnõÂch.
(10) Poplatek je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
7a

) ZaÂkon cÏ. 311/2006 Sb., o pohonnyÂch hmotaÂch a cÏerpacõÂch
stanicõÂch pohonnyÂch hmot a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o pohonnyÂch hmotaÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
7b
) ZaÂkon cÏ. 189/1999 Sb., o nouzovyÂch zaÂsobaÂch ropy, o rÏesÏenõÂ
stavuÊ ropneÂ nouze a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o nouzovyÂch zaÂsobaÂch ropy), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 560/2004 Sb.
ZaÂkon cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
7c
) § 5 odst. 2 zaÂkona cÏ. 353/2003 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

6. V § 37 odst. 3 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se slova
¹ve spolupraÂci s GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm cel, Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu, ministerstvem a UÂrÏadem
prÏedklaÂdaÂ kazÏdorocÏneÏ EvropskeÂ komisi a vlaÂdeÏ do
1. cÏervence informaciª nahrazujõÂ slovy ¹prÏedklaÂdaÂ
EvropskeÂ komisi a vlaÂdeÏ kazÏdorocÏneÏ do 1. cÏervence
prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku informaci zpracovanou
ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu
a GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm celª.
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8. V § 40 odst. 10 se slova ¹nebo povinnost ulozÏenou v § 3 odst. 11ª zrusÏujõÂ.
9. V § 40 odstavec 13 znõÂ:
¹(13) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ ulozÏõÂ celnõÂ
uÂrÏad osobeÏ uvedeneÂ v § 3a odst. 1, kteraÂ nesplnõÂ povinnost podle § 3a odst. 9.ª.
10. V § 40 se odstavce 14 a 15 zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ odstavce 16 azÏ 20 se oznacÏujõÂ jako odstavce 14 azÏ 18.
11. § 45a se vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 21b
zrusÏuje.
12. V § 51 se na konci põÂsmene f) tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno g), ktereÂ znõÂ:
¹g) spravujõÂ poplatky podle § 3a podle zaÂkona upravujõÂcõÂho spraÂvu danõÂ, prÏicÏemzÏ vyuzÏõÂvajõÂ informace
zõÂskaneÂ i prÏi spraÂveÏ jinyÂch danÏovyÂch povinnostõÂ;
informace zõÂskaneÂ prÏi spraÂveÏ tohoto poplatku mohou poskytovat CÏeskeÂ obchodnõÂ inspekci, jsou-li
tyto informace nezbytneÂ pro uÂcÏel kontroly kvality
paliv na vnitrÏnõÂm trhu.ª.
13. V § 53 odst. 1 se slova ¹a § 17 odst. 1 põÂsm. a)ª
nahrazujõÂ slovy ¹ , § 3a, § 17 odst. 1 põÂsm. a) a § 51
põÂsm. g)ª.
14. V § 55 odst. 1 se slova ¹§ 3 odst. 10,ª a slova
¹ , § 37 odst. 4 a § 45aª zrusÏujõÂ.
15. V § 55 odst. 3 se slova ¹§ 3 odst. 14ª nahrazujõÂ
slovy ¹§ 3 odst. 11ª.
16. V § 55 se odstavec 4 zrusÏuje.
CÏl. II
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
Za kalendaÂrÏnõÂ rok se pro uÂcÏely plneÏnõÂ povinnostõÂ
stanovenyÂch v § 3a odst. 1 põÂsm. b), § 3a odst. 3 a 6
povazÏuje obdobõÂ od nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona do
31. prosince 2007.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. III
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. zaÂrÏõÂ 2007.

7. V § 37 se odstavec 4 zrusÏuje.
VlcÏek v. r.
Klaus v. r.

TopolaÂnek v. r.

