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   Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 
   ČÁST PRVNÍ 
 
   OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
   HLAVA I 
 
   OBECNÁ USTANOVENÍ 



 
   § 1 
 
   P ředmět úpravy 
 
   (1)    Tento    zákon   zapracovává   p říslušné   p ředpisy   Evropských 
   spole čenství^1),   zárove ň   navazuje   na  p římo  použitelné  p ředpisy 
   Evropských spole čenství^1a),^1b) a upravuje 
 
   a)  práva  a  povinnosti  osob  a p ůsobnost správních ú řadů p ři ochran ě 
   vn ějšího ovzduší p řed vnášením zne čiš ťujících látek lidskou činností, 
 
   b)  podmínky  pro  další snižování množství vypo ušt ěných zne čiš ťujících 
   látek  p ůsobících  nep říznivým ú činkem na život a zdraví lidí a zví řat, 
   na životní prost ředí nebo na hmotný majetek, 
 
   c)  práva  a  povinnosti  osob  a p ůsobnost správních ú řadů p ři ochran ě 
   ozonové  vrstvy  Zem ě p řed nep říznivými ú činky regulovaných látek a p ři 
   ochran ě klimatického systému Zem ě p řed nep říznivými ú činky fluorovaných 
   skleníkových  plyn ů  a  další  nástroje  ke  snižování  množství  láte k 
   ovliv ňujících klimatický systém Zem ě. 
 
   (2)  Tento  zákon  se  nevztahuje  na vnášení ra dionuklid ů do životního 
   prost ředí, které je upraveno zvláštním právním p ředpisem^1c). 
 
   § 2 
 
   Základní pojmy 
 
   Pro ú čely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozu mí 
 
   a)  vn ějším  ovzduším  ovzduší  v  troposfé ře,  s  výjimkou  ovzduší na 
   pracovištích  ur čených  zvláštním  právním  p ředpisem^2) a v uzav řených 
   prostorách, (dále jen "ovzduší"), 
 
   b) zne čiš ťující látkou jakákoliv látka vnesená do vn ějšího ovzduší nebo 
   v  n ěm druhotn ě vznikající, která má p římo a nebo m ůže mít po fyzikální 
   nebo  chemické  p řeměně  nebo  po spolup ůsobení s jinou látkou škodlivý 
   vliv  na  život  a  zdraví  lidí  a  zví řat,  na  životní prost ředí, na 
   klimatický systém Zem ě nebo na hmotný majetek, 
 
   c)  zne čiš ťováním  ovzduší vnášení jedné nebo více zne čiš ťujících látek 
   do  ovzduší v d ůsledku lidské činnosti vyjád řené v jednotkách hmotnosti 
   za jednotku času, 
 
   d)  emisí  vnášení  jedné  nebo  více zne čiš ťujících látek do životního 
   prost ředí, 
 
   e)  emisním  limitem nejvýše p řípustné množství zne čiš ťující látky nebo 
   stanovené  skupiny zne čiš ťujících látek nebo pachových látek vypoušt ěné 
   do  ovzduší  ze  zdroje  zne čiš ťování ovzduší vyjád řené jako hmotnostní 
   koncentrace  zne čiš ťující látky v odpadních plynech nebo hmotnostní tok  
   zne čiš ťující  látky  za  jednotku času nebo hmotnost zne čiš ťující látky 
   vztažená  na  jednotku  produkce  nebo  lidské činnosti nebo jako po čet 
   pachových   jednotek   na   jednotku  objemu  ne bo  jako  po čet  částic 
   zne čiš ťující látky na jednotku objemu, 
 
   f)  emisním  stropem nejvyšší p řípustná úhrnná emise zne čiš ťující látky 
   nebo  stanovené  skupiny  zne čiš ťujících  látek  vznikající  v d ůsledku 
   lidské činnosti vyjád řená v hmotnostních jednotkách za období 1 roku ze 
   všech  zdroj ů  zne čiš ťování  ovzduší,  z jejich vymezené skupiny nebo z 



   jednotlivého zdroje zne čiš ťování ovzduší na vymezeném území, 
 
   g)  úrovní  zne čišt ění  ovzduší  hmotnostní  koncentrace zne čiš ťujících 
   látek  v  ovzduší  nebo  jejich  depozice  z ovz duší na jednotku plochy 
   zemského povrchu za jednotku času, 
 
   h) provozovatelem zdroje zne čiš ťování ovzduší (dále jen "provozovatel") 
   právnická  osoba  nebo  fyzická osoba, která zdr oj zne čiš ťování ovzduší 
   skute čně  provozuje; není-li taková osoba, považuje se za p rovozovatele 
   vlastník zdroje zne čiš ťování,^3) 
 
   i)   imisí   zne čišt ění   ovzduší   vyjád řené   hmotnostní  koncentrací 
   zne čiš ťující látky nebo stanovené skupiny zne čiš ťujících látek, 
 
   j)  imisním limitem hodnota nejvýše p řípustné úrovn ě zne čišt ění ovzduší 
   vyjád řená  v  jednotkách  hmotnosti  na  jednotku  objemu   p ři normální 
   teplot ě a tlaku, 
 
   k)  mezí  tolerance  procento  imisního limitu n ebo část jeho absolutní 
   hodnoty, o které m ůže být imisní limit p řekro čen, 
 
   l) pachovými látkami látky nebo jejich sm ěs, které zp ůsobují obt ěžující 
   pachový vjem, charakterizované pachovou jednotko u, 
 
   m)  p řípustnou  tmavostí  kou ře  nejvýše  p řípustný stupe ň zne čiš ťování 
   ovzduší  vyjád řený  zabarvením kou řové vle čky nebo zjišt ěný v kou řovodu 
   metodou stanovenou provád ěcím právním p ředpisem, 
 
   n)  t ěkavou  organickou látkou (VOC) jakákoli organická s lou čenina nebo 
   sm ěs  organických  slou čenin,  s  výjimkou methanu, jejíž po čáte ční bod 
   varu  je  menší nebo roven 250 st. C, p ři normálním atmosférickém tlaku 
   101,3 kPa, 
 
   o)   nejlepší   dostupnou   technikou   (technik ami)   nejú činn ější   a 
   nejpokro čilejší  stupe ň  vývoje  použitých technologií a zp ůsob ů jejich 
   provozování,  které jsou vyvinuty v m ěřítku umož ňujícím jejich zavedení 
   v   p říslušném   hospodá řském   odv ětví   za   ekonomicky  a  technicky 
   p řijatelných  podmínek  a zárove ň jsou nejú činn ější v dosahování vysoké 
   úrovn ě ochrany životního prost ředí jako celku, 
 
   p)  reduk čním  cílem  procento,  o které je nutno ve stanoven ém termínu 
   snížit  emise  zne čiš ťující látky nebo stanovené skupiny zne čiš ťujících 
   látek  ze  všech  zdroj ů  zne čiš ťování  ovzduší umíst ěných na vymezeném 
   území,  p řípadn ě  z  vymezené  skupiny  zdroj ů zne čiš ťování ovzduší, ve 
   srovnání s rokem stanoveným jako referen ční, 
 
   r)  sv ětelným zne čišt ěním viditelné zá ření um ělých zdroj ů sv ětla, které 
   m ůže  obt ěžovat  osoby nebo zví řata, zp ůsobovat jim zdravotní újmu nebo 
   narušovat  n ěkteré  činnosti  a  vychází  z  umíst ění  t ěchto zdroj ů ve 
   vn ějším  ovzduší  nebo  ze zdroj ů sv ětla, jejichž zá ření je do vn ějšího 
   ovzduší ú čelov ě sm ěrováno, 
 
   s)  biopalivem kapalné nebo plynné pohonné hmoty , které jsou uvedeny ve 
   zvláštním  právním  p ředpisu,^3a) vyrobené z biomasy a ur čené pro pohon 
   vozidel na pozemních komunikacích, 
 
   t)  biomasou  pro  ú čely  výroby biopaliv pro mobilní zdroje biologicky 
   odbouratelná  část výrobk ů, odpad ů a z ůstatk ů ze zem ědělství, lesnictví 
   a  p říbuzných  odv ětví  a  biologicky  odbouratelná část pr ůmyslového a 
   komunálního odpadu, 
 



   u)  jiná  paliva  z  obnovitelných zdroj ů paliva, krom ě biopaliv, která 
   pocházejí  z  obnovitelných  zdroj ů  energie^3b) a která se používají v 
   doprav ě, 
 
   v)  sm ěsným palivem motorová nafta s obsahem vyšším než 31  % objemových 
   bionafty   (sm ěsná   motorová  nafta)  uvedená  pod  kódem  kombin ované 
   nomenklatury  3824  90 98, sm ěs minimáln ě 70 % objemových bioethanolu s 
   motorovým benzinem (bioethanol E85) a ethylalkoh ol vyrobený z biomasy s 
   obsahem  maximáln ě  5 % hmotnostních komplexních zušlech ťovacích aditiv 
   ur čený k pohonu spalovacích vzn ětových motor ů (bioethanol E95). 
 
   § 3 
 
   Povinnosti právnických a fyzických osob 
 
   (1)  Každý  je  povinen  omezovat  a  p ředcházet zne čiš ťování ovzduší a 
   snižovat  množství  jím  vypoušt ěných  zne čiš ťujících látek stanovených 
   podle tohoto zákona a provád ěcích právních p ředpis ů. 
 
   (2) Veškerá paliva lze vyráb ět, skladovat, dovážet, prodávat a používat 
   jen v souladu se zvláštními právními p ředpisy,^4),^5) a s tímto zákonem 
   a  v  souladu  s požadavky na kvalitu ve lh ůtách stanovených provád ěcím 
   právním  p ředpisem.  Jako  palivo  nelze  použít  odpad  podle  zákona o 
   odpadech. 
 
   (3)  Výrobky s obsahem t ěkavých organických látek v četn ě pohonných hmot 
   lze  vyráb ět,  dovážet,  prodávat, ozna čovat, p řepravovat, p řečerpávat, 
   skladovat  a  používat jen v souladu s požadavky  na jejich kvalitu a na 
   zp ůsoby nakládání s nimi stanovenými provád ěcím právním p ředpisem. 
 
   (4)  Spalování  látek  ve  zdrojích  zne čiš ťování ovzduší, které nejsou 
   palivy  ur čenými výrobci jejich za řízení, pop řípad ě látkami uvedenými v 
   souboru technickoprovozních parametr ů a technickoorganiza čních opat ření 
   k  zajišt ění provozu zdroj ů zne čiš ťování ovzduší podle § 11 odst. 2, je 
   zakázáno.  Tento zákaz se nevztahuje na zdoláván í požár ů a na práce p ři 
   odstra ňování  následk ů  nebezpe čných  epidemií  a  živelných  i  jiných 
   krizových   situací   provád ěných  v  souladu  se  zvláštními  právními 
   p ředpisy.^6) 
 
   (5)  V  otev řených  ohništích,  zahradních  krbech  nebo  v  ote vřených 
   grilovacích  za řízeních  lze  spalovat  jen  d řevo, d řevěné uhlí, suché 
   rostlinné  materiály  a  plynná paliva ur čená výrobcem, p ři čemž uvedená 
   paliva  nebo  materiály  nesm ějí  být kontaminovány chemickými látkami. 
   Obec  m ůže  obecn ě  závaznou  vyhláškou stanovit podmínky pro spalová ní 
   rostlinných materiál ů podle § 50 odst. 3 písm. a) nebo jejich spalování 
   zakázat,   pokud  zajistí  jiný  zp ůsob  pro  jejich  odstran ění  podle 
   zvláštního právního p ředpisu.^7) 
 
   (6)   P ři   výstavb ě   nových   a  zm ěně  stávajících  zvlášt ě  velkých 
   stacionárních  zdroj ů  zne čiš ťování ovzduší nebo p ři jejich modernizaci 
   jsou  osoby  oprávn ěné  k  podnikání  povinny  volit  nejlepší dostupné  
   techniky  v  souladu  s  požadavky  tohoto zákon a a zvláštních právních 
   p ředpis ů. 
 
   (7)  Je-li  to  technicky možné, musí být zne čiš ťující látky ze zvlášt ě 
   velkého,  velkého  a  st ředního zdroje zne čiš ťování ovzduší odvád ěny do 
   ovzduší  definovaným  zp ůsobem,  a to komínem, výduchem nebo výpustí ze 
   za řízení pro omezování emisí, jejichž výška musí být v ypo čtena tak, aby 
   bylo  chrán ěno  lidské  zdraví  a  životní prost ředí. Zp ůsob vypoušt ění 
   odpadních  plyn ů  musí  být  uveden  v podmínkách zajiš ťujících ochranu 
   životního prost ředí podle § 17 odst. 8 písm. c). 



 
   (8)  Právnické  a fyzické osoby jsou povinny, je -li to pro n ě technicky 
   možné  a  ekonomicky  p řijatelné,  u  nových  staveb  nebo  p ři zm ěnách 
   stávajících   staveb   využít   centrálních   zd roj ů  tepla,  pop řípad ě 
   alternativních  zdroj ů,  pokud  je jejich provozování v souladu s tímto 
   zákonem  a  p ředpisy  vydanými  k jeho provedení. Sou časn ě jsou povinny 
   ov ěřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinov ané výroby tepla 
   a energie. 
 
   (9)  Provozovatelé zdroj ů zne čiš ťování ovzduší jsou povinni na požádání 
   orgánu  ochrany  ovzduší  (§  42), nebo stanoví- li tak provád ěcí právní 
   p ředpis,  poskytovat  informace  o  t ěchto  zdrojích, jejich technickém 
   stavu  a  emisích  vypoušt ěných z t ěchto zdroj ů. P ři výstavb ě liniového 
   zdroje zne čiš ťování ovzduší se vyžaduje vypracování rozptylové st udie. 
 
   (10)  Výrobce  paliv,  dovozce  paliv  a  osoba,   která  paliva v České 
   republice  jako  první  úplatn ě  nebo  bezúplatn ě  p ředá nebo nabídne k 
   p ředání  za  ú čelem  distribuce  nebo používání nebo jako první p řevede 
   vlastnická  práva  k  t ěmto  paliv ům,  ohlašuje  ministerstvu pro ú čely 
   podávání  zpráv  Evropské  komisi a pro pot řeby ministerstva každoro čně 
   údaje  o obsahu síry v palivech uvedených v prov áděcím právním p ředpisu 
   zp ůsobem a v termínu v n ěm stanovených. 
 
   (11)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  požadavky na kvalitu paliv z 
   hlediska  ochrany ovzduší a lh ůty k jejich dosažení, požadavky na odb ěr 
   vzork ů  paliv, ov ěřování a osv ědčování kvality paliv, druhy paliv podle 
   odstavce  10  a zp ůsob a termín ohlašování údaj ů o obsahu síry v t ěchto 
   palivech,  zp ůsob  nakládání s výrobky, které obsahují t ěkavé organické 
   látky,  a  lh ůty  k  dosažení  t ěchto  požadavk ů a zásady a náležitosti 
   evidence  a  bilancování spot řeby t ěkavých organických látek a zásady k 
   posuzování  možnosti  využívání  centrálních  zd roj ů  tepla  z hlediska 
   technické a ekonomické p řijatelnosti. 
 
   § 3a 
 
   (1)  Osoba  uvád ějící  motorové benziny nebo motorovou naftu do voln ého 
   da ňového ob ěhu na da ňovém území České republiky pro dopravní ú čely nebo 
   osoba,  která dodává na da ňové území České republiky pro dopravní ú čely 
   motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do  volného da ňového ob ěhu 
   v  jiném  členském  stát ě  Evropské  unie,  je  povinna zajistit, aby v 
   pohonných hmotách^7a), které uvádí do volného da ňového ob ěhu na da ňovém 
   území  České  republiky pro dopravní ú čely za kalendá řní rok nebo které 
   byly  uvedeny do volného da ňového ob ěhu v jiném členském stát ě Evropské 
   unie a jsou dodávány na da ňové území České republiky pro dopravní ú čely 
   za kalendá řní rok, bylo obsaženo i minimální množství biopaliv  
 
   a)  od  1.  ledna  2008  ve  výši  2  % objemový ch z celkového množství 
   motorových benzin ů p řimíchaných do motorových benzin ů, 
 
   b) od 1. zá ří 2007 ve výši 2 % objemových z celkového množství motorové 
   nafty p řimíchaných do motorové nafty, 
 
   c)  od  1.  ledna  2009  ve  výši 3,5 % objemový ch z celkového množství 
   motorových benzin ů p řimíchaných do motorových benzin ů, 
 
   d)  od  1.  ledna  2009  ve  výši 4,5 % objemový ch z celkového množství 
   motorové nafty p řimíchaných do motorové nafty, 
 
   e)  od  1.  června  2010  ve výši 4,1 % objemových z celkového m nožství 
   motorových benzin ů p řimíchaných do motorových benzin ů; obsah biopaliva, 
   konkrétn ě   bioethanolu,   v  motorových  benzinech,  uplatn ěný  formou 



   nízkoprocentního  p řídavku musí být maximáln ě do 5 % objemových a nesmí 
   dojít  k  p řekro čení  obsahu kyslíku stanoveného v maximální výši 2, 7 % 
   hmotnostních, 
 
   f)  od  1.  června  2010  ve  výši  6 % objemových z celkového m nožství 
   motorové  nafty  p řimíchaných  do  motorové  nafty;  obsah  biopaliva v 
   motorové  naft ě,  uplatn ěný  formou  nízkoprocentního  p řídavku,  nesmí 
   p řekro čit výši maximálního podílu stanoveného do 7 % objem ových. 
 
   (2) Povinnost podle odstavce 1 m ůže osoba uvedená v odstavci 1 splnit i 
   uvedením  biopaliva  nebo  sm ěsného paliva do volného da ňového ob ěhu na 
   da ňovém území České republiky pro dopravní ú čely nebo dodáním biopaliva 
   nebo  sm ěsného  paliva,  které bylo uvedeno do volného da ňového ob ěhu v 
   jiném členském stát ě Evropské unie, na da ňové území České republiky pro 
   dopravní ú čely v rozsahu podle odstavce 1. 
 
   (3)  V  p řípad ě,  že  osoba uvedená v odstavci 1 p řekro čí v kalendá řním 
   roce  povinné  minimální množství biopaliv stano vené v odstavci 1 (dále 
   jen "nadm ěrné množství biopaliv"), m ůže toto nadm ěrné množství biopaliv 
   p řevést   do   pln ění  povinnosti  podle  odstavce  1  v  bezprost ředně 
   následujícím   kalendá řním   roce.   Množství   biopaliv  p řevád ěné  do 
   následujícího  kalendá řního  roku  m ůže činit nejvýše 0,2 % z celkového 
   množství  motorových  benzin ů  a  motorové  nafty  uvedených do volného 
   da ňového ob ěhu na da ňovém území České republiky pro dopravní ú čely nebo 
   uvedených do volného da ňového ob ěhu pro dopravní ú čely v jiném členském 
   stát ě  Evropské  unie  a  dodaných  na  da ňové  území České republiky v 
   uplynulém kalendá řním roce. 
 
   (4)  Pokud  osoba uvedená v odstavci 1 hodlá v n ásledujícím kalendá řním 
   roce  uplatnit  nadm ěrné množství biopaliv podle odstavce 3, je povinna 
   to  písemn ě  sd ělit místn ě p říslušnému celnímu ú řadu ve lh ůt ě stanovené 
   pro podání hlášení podle odstavce 8. Sd ělení musí obsahovat následující 
   údaje 
 
   a)  jméno,  p říjmení  a adresu, v p řípad ě právnické osoby název, právní 
   formu a sídlo a da ňové identifika ční číslo osoby, 
 
   b) množství biopaliv, které odpovídá výši povinn osti podle odstavce 1 v 
   uplynulém kalendá řním roce, 
 
   c)  množství biopaliv, o které byla p řekro čena povinnost podle odstavce 
   1 v uplynulém kalendá řním roce, 
 
   d)  množství biopaliv, které má být zahrnuto do pln ění povinnosti podle 
   odstavce 1 v bezprost ředně následujícím kalendá řním roce. 
 
   (5)  Osoba  uvedená  v  odstavci  1 je povinna v ést odd ělen ě evidenci o 
   množství  p řijatého a vyrobeného benzinu, motorové nafty a jedn otlivých 
   druh ů  biopaliv  a sm ěsných paliv a evidenci vyskladn ěných jednotlivých 
   pohonných  hmot  s  uvedením  druhu  a  podílu b iopaliv, které uvádí do 
   volného  da ňového  ob ěhu  na da ňovém území České republiky pro dopravní 
   ú čely  nebo  které  byly  uvedeny  do  volného  da ňového  ob ěhu v jiném 
   členském  stát ě  Evropské  unie  a  jsou dodávány na da ňové území České 
   republiky pro dopravní ú čely. Tyto evidence je osoba uvedená v odstavci 
   1 povinna uzav řít vždy k 31. prosinci p říslušného kalendá řního roku. 
 
   (6)  Ustanovení  odstavc ů 1 a 2 se nevztahují na uvád ění zásob státních 
   hmotných  rezerv^7b)  do  volného da ňového ob ěhu na da ňovém území České 
   republiky. 
 
   (7)  Osoba  uvedená v odstavci 1, která dováží p ohonné hmoty a uvádí je 



   do  volného  da ňového  ob ěhu  pro dopravní ú čely na da ňovém území České 
   republiky, nebo osoba, která dodává na da ňové území České republiky pro 
   dopravní  ú čely pohonné hmoty uvedené do volného da ňového ob ěhu v jiném 
   členském   stát ě   Evropské  unie,  je  povinna  na  formulá ři  vydaném 
   Generálním  ředitelstvím  cel  s p ředstihem sd ělit celnímu ú řadu místn ě 
   p říslušnému  podle  místa  p řijetí  pohonných  hmot  místo, datum a čas 
   p řijetí  pohonných  hmot,  které  podle  doprovodných   doklad ů obsahují 
   biosložku,  tak,  aby  bylo  celnímu  ú řadu  nebo  celnímu  ředitelství 
   umožn ěno  odebrat vzorek pohonné hmoty a ov ěřit údaje v jí p ředložených 
   dokladech. 
 
   (8)  Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna každo ro čně k 31. lednu podat 
   místn ě  p říslušnému  celnímu ú řadu Hlášení o spln ění povinnosti uvedení 
   minimálního  množství  biopaliv  do volného da ňového ob ěhu pro dopravní 
   ú čely nebo o spln ění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na 
   da ňové  území  České  republiky  pro dopravní ú čely v pohonných hmotách 
   uvedených  do  volného  da ňového  ob ěhu v jiném členském stát ě Evropské 
   unie  za  uplynulý  kalendá řní  rok  (dále  jen  "hlášení"), obsahující 
   identifika ční  údaje  a  údaje  z evidencí podle odstavce 3. H lášení se 
   podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel. 
 
   (9) Osoba uvedená v odstavci 1, která neuvede do  volného da ňového ob ěhu 
   na  da ňovém  území  České  republiky  minimální  množství  biopaliv pro 
   dopravní  ú čely  nebo  která v pohonných hmotách, které byly uv edeny do 
   volného da ňového ob ěhu v jiném členském stát ě Evropské unie a dodány na 
   da ňové  území  České  republiky, nedodá na da ňové území České republiky 
   minimální  množství  biopaliv  pro  dopravní ú čely, je povinna zaplatit 
   poplatek  z objemu biopaliv, které m ěla uvést do volného da ňového ob ěhu 
   na  da ňovém  území  České  republiky pro dopravní ú čely nebo které m ěla 
   dodat  na da ňové území České republiky v pohonných hmotách uvedených do 
   volného da ňového ob ěhu v jiném členském stát ě Evropské unie za uplynulý 
   kalendá řní rok. 
 
   (10)  Zjistí-li celní ú řad, že hlášení neobsahuje správné údaje nebo že 
   nebylo  podáno  v ůbec  a  jsou  spln ěny  podmínky  pro vznik povinnosti 
   zaplatit  poplatek, stanoví jej platebním vým ěrem, pop řípad ě dodate čným 
   platebním  vým ěrem.  Výše  poplatku  se  stanoví  jako  sou čin množství 
   neuvedeného  biopaliva  podle  odstavce  1  v  l itrech  a částky 40 K č. 
   Poplatek je splatný ve lh ůt ě pro podání hlášení. 
 
   (11)  Osoba  uvedená  v  odstavci  1 je povinna uvést v dokladu vydaném 
   podle  zákona o spot řebních daních^7c) druh a obsah biopaliva v pohonné 
   hmot ě  s  p řesností  na  jedno desetinné místo procenta objemov ých nebo 
   hmotnostních. 
 
   (12) Poplatek je p říjmem státního rozpo čtu. 
 
   HLAVA II 
 
   OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
   § 4 
 
   Kategorie a za řazování zdroj ů zne čiš ťování ovzduší 
 
   (1) Zdroje zne čiš ťování ovzduší jsou 
 
   a) mobilní, 
 
   b) stacionární. 
 



   (2)  Mobilními  zdroji  zne čiš ťování  ovzduší  (dále jen "mobilní zdroj 
   zne čiš ťování")  jsou  samohybná  a  další  pohyblivá, p řípadn ě p řenosná 
   za řízení vybavená spalovacími motory zne čiš ťujícími ovzduší, pokud tyto 
   motory  slouží  k  vlastnímu  pohonu  nebo jsou zabudovány jako nedílná 
   sou část technologického vybavení. Jde zejména o 
 
   a) dopravní prost ředky, kterými jsou silni ční vozidla, drážní vozidla a 
   stroje, letadla a plavidla, 
 
   b)  nesilni ční  mobilní  stroje, kterými jsou kompresory, p řemístitelné 
   stavební  stroje  a za řízení, buldozery, vysokozdvižné vozíky, pojízdné 
   zdvihací  plošiny,  zem ědělské  a  lesnické  stroje, za řízení na údržbu 
   silnic, sn ěžné pluhy, sn ěžné skútry a jiná obdobná za řízení, 
 
   c)  p řenosná  ná řadí  vybavená  spalovacím  motorem, nap říklad motorové 
   seka čky a pily, sbíje čky a jiné obdobné výrobky. 
 
   Podmínky ochrany ovzduší p řed zne čiš ťováním zp ůsobeným mobilními zdroji 
   zne čiš ťování upravují zvláštní právní p ředpisy.^4),^5),^8) 
 
   (3)  Stacionární  zdroj  zne čiš ťování  ovzduší  (dále  jen "stacionární 
   zdroj")  je  za řízení  spalovacího nebo jiného technologického proc esu, 
   které zne čiš ťuje nebo m ůže zne čiš ťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná 
   plocha  s  možností  zapa ření,  ho ření nebo úletu zne čiš ťujících látek, 
   jakož  i  plocha,  na  které  jsou provád ěny práce nebo činnosti, které 
   zp ůsobují  nebo  mohou  zp ůsobovat  zne čiš ťování  ovzduší, dále sklad a 
   skládka  paliv, surovin, produkt ů, odpad ů a další obdobné za řízení nebo 
   činnost. 
 
   (4) Stacionární zdroje se d ělí 
 
   a) podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie 
 
   1. zvlášt ě velké, 
 
   2. velké, 
 
   3. st řední a 
 
   4. malé, 
 
   b) podle technického a technologického uspo řádání na 
 
   1.  za řízení spalovacích technologických proces ů, ve kterých se oxidují 
   paliva  za  ú čelem  využití  uvoln ěného  tepla,  (dále  jen  "spalovací 
   zdroje"), 
 
   2.  spalovny odpad ů^7) a za řízení schválená podle § 17 odst. 2 písm. c) 
   pro spoluspalování odpadu a 
 
   3. ostatní stacionární zdroje (dále jen "ostatní  zdroje"). 
 
   (5) Spalovací zdroje se za řazují podle tepelného p říkonu nebo výkonu do 
   t ěchto kategorií: 
 
   a)  zvlášt ě  velké spalovací zdroje, kterými jsou zdroje zne čiš ťování o 
   jmenovitém   tepelném  p říkonu  50  MW  a  vyšším  bez  p řihlédnutí  ke 
   jmenovitému tepelnému výkonu, 
 
   b)   velké   spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje  zne čiš ťování  o 
   jmenovitém  tepelném  výkonu  vyšším  než 5 MW d o 50 MW nespadající pod 



   písmeno a), 
 
   c)  st řední  spalovací  zdroje,  kterými  jsou  zdroje  zn ečiš ťování  o 
   jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW v četn ě, 
 
   d) malé spalovací zdroje, kterými jsou zdroje zn ečiš ťování o jmenovitém 
   tepelném výkonu nižším než 0,2 MW. 
 
   (6)  Jmenovité  tepelné  p říkony nebo výkony zvlášt ě velkých, velkých a 
   st ředních spalovacích zdroj ů téhož provozovatele se pro ú čely stanovení 
   kategorie zdroje nebo emisních limit ů s čítají, jestliže 
 
   a) jsou umíst ěny ve stejné místnosti, stavb ě nebo v provozním celku, 
 
   b)  spaliny  jsou  vypoušt ěny  spole čným  komínem  bez  ohledu na po čet 
   komínových  pr ůduch ů nebo by s ohledem na uspo řádání a druh používaného 
   paliva mohly být vypoušt ěny spole čným komínem. 
 
   (7)   Jmenovité   tepelné   výkony   malých  spa lovacích  zdroj ů  téhož 
   provozovatele  se  pro  ú čely  stanovení  kategorie  zdroje  s čítají za 
   p ředpokladu, že spaliny jsou vypoušt ěny spole čným komínem, nebo je toto 
   řešení technicky proveditelné. 
 
   (8)  Spalovny odpad ů^7) pat ří do kategorie zvlášt ě velkých nebo velkých 
   stacionárních zdroj ů a podle druhu spalovaného odpadu se rozlišují na 
 
   a) spalovny nebezpe čného odpadu, 
 
   b) spalovny komunálního odpadu a 
 
   c) spalovny jiného než nebezpe čného a komunálního odpadu. 
 
   Do kategorie zvlášt ě velkých stacionárních zdroj ů se za řazují spalovny 
 
   1.  podle písmena a), pokud jejich jmenovitá pro vozní kapacita množství 
   odstra ňovaného odpadu je v ětší než 10 tun za den, 
 
   2.  podle písmena b), pokud jejich jmenovitá pro vozní kapacita množství 
   odstra ňovaného odpadu je v ětší než 3 tuny za hodinu, nebo 
 
   3.  podle písmena c), pokud jejich jmenovitá pro vozní kapacita množství 
   odstra ňovaného odpadu je v ětší než 50 tun za den. 
 
   (9)  K  ostatním  zdroj ům  náleží  také  spalovací  za řízení procesních 
   oh řevů,  u  kterých  jsou  zne čiš ťující  látky vzniklé spalováním paliv 
   odvád ěny  spole čně se zne čiš ťujícími látkami emitovanými technologickým 
   procesem. 
 
   (10)  Provozovatel  je  povinen  za řadit stacionární zdroj do p říslušné 
   kategorie  v  souladu  s  tímto  zákonem  a  p ředpisy  vydanými  k jeho 
   provedení.  V  pochybnostech,  zda  jde  o  stac ionární  zdroj a o jeho 
   za řazení  do  p říslušné kategorie stacionárních zdroj ů, rozhoduje Česká 
   inspekce  životního  prost ředí  (dále  jen  "inspekce"),  a to na návrh 
   provozovatele  nebo  z  vlastního  podn ětu nebo z podn ětu jiného orgánu 
   ochrany ovzduší. 
 
   (11)  U  technologií  a  jejich  za řízení, které dosud nebyly použity v 
   provozu (nov ě zavád ěné technologie), rozhodne o kategorii stacionárního  
   zdroje  a  emisních limitech Ministerstvo životn ího prost ředí (dále jen 
   "ministerstvo"). 
 



   (12)  Provád ěcí  právní p ředpis stanoví zp ůsob za řazování stacionárních 
   zdroj ů do jednotlivých kategorií. 
 
   § 5 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  P řípustnou  úrove ň  zne čiš ťování  ovzduší  ur čují hodnoty emisních 
   limit ů  pro jednotlivé zne čiš ťující látky nebo jejich stanovené skupiny 
   nebo  pachové látky, p řípustná tmavost kou ře, p řípustná míra obt ěžování 
   zápachem,  emisní  stropy  a  reduk ční cíle pro jednotlivé zne čiš ťující 
   látky nebo stanovené skupiny látek. 
 
   (2) Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na 
 
   a)   obecné   emisní   limity,  které  jsou  sta noveny  pro  jednotlivé 
   zne čiš ťující látky nebo jejich stanovené skupiny, 
 
   b) specifické emisní limity, které jsou stanoven y u jmenovit ě uvedených 
   stacionárních   zdroj ů;  specifické  emisní  limity  se  stanovují  bez 
   p řihlédnutí  k  obecným  emisním  limit ům  pro  zne čiš ťující látky nebo 
   jejich stanovené skupiny významné co do množství  a škodlivosti emisí. 
 
   (3)  Emisní limity pro výrobky vybavené spalovac ím motorem [§ 4 odst. 2 
   písm. c)] stanoví zvláštní právní p ředpis.^4) 
 
   (4)  Pokud je ve zvlášt ě velkém, velkém nebo st ředním spalovacím zdroji 
   sou časn ě  spalováno  více druh ů paliv, stanoví emisní limity na základ ě 
   podklad ů   p ředložených  provozovatelem  inspekce  postupem  sta noveným 
   provád ěcím právním p ředpisem. 
 
   (5)  Emisní  stropy  pro  vybrané  zne čiš ťující  látky  pro  jednotlivé 
   stacionární  zdroje  a lh ůty k jejich dosažení stanoví provád ěcí právní 
   p ředpis podle § 6 odst. 3 nebo krajský ú řad podle § 17 odst. 9. 
 
   (6)  U  stacionárního  zdroje,  který stanoví pr ovád ěcí právní p ředpis, 
   m ůže  krajský  ú řad  uložit  provozovateli  místo  povinnosti dodržo vat 
   n ěkteré emisní limity povinnost plnit plán snížení em isí zne čiš ťujících 
   látek, p řípadn ě opat ření k omezování použití surovin a výrobk ů, z nichž 
   vznikají  emise  zne čiš ťujících látek, pop řípad ě pachových látek, (dále 
   jen "plán snížení emisí"). 
 
   (7)  Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného  v odstavci 6 vypracuje 
   návrh  plánu  na  snížení emisí v rozsahu stanov eném provád ěcím právním 
   p ředpisem  a  p ředloží ho krajskému ú řadu se žádostí o schválení k jeho 
   provád ění. 
 
   (8)  U  stacionárního  zdroje,  který stanoví pr ovád ěcí právní p ředpis, 
   ukládá  krajský  ú řad  provozovateli  místo povinnosti dodržovat emisn í 
   limity  povinnost  plnit plán zavedení zásad spr ávné zem ědělské praxe u 
   stacionárního zdroje. 
 
   (9)  Plány  snížení  emisí  zne čiš ťujících látek a plány zavedení zásad 
   správné   zem ědělské   praxe   u   stacionárního   zdroje   vypraco vává 
   provozovatel  zdroje uvedeného v provád ěcím právním p ředpisu ve lh ůt ě a 
   na  dobu  stanovenou orgánem ochrany ovzduší, s výjimkou plán ů u zdroj ů 
   podle § 54 odst. 7, které se vypracovávají na do bu 5 let. 
 
   (10) Provozovatel stacionárního zdroje uvedeného  v odstavci 8 vypracuje 
   v  rozsahu stanoveném provád ěcím právním p ředpisem návrh plánu zavedení 
   zásad  správné  zem ědělské  praxe  u stacionárního zdroje a p ředloží ho 



   krajskému  ú řadu se žádostí o schválení k jeho provád ění. Pln ění tohoto 
   plánu  se  považuje za spln ění povinnosti dodržovat emisní limity podle 
   tohoto zákona. 
 
   (11)  Krajský ú řad zamítne p ředložený plán snížení emisí a plán správné 
   zem ědělské  praxe u stacionárního zdroje, pokud je vyprac ován v rozporu 
   s   tímto  zákonem  a  jeho  provád ěcími  právními  p ředpisy.  Zamítavé 
   stanovisko  musí  obsahovat  d ůvody zamítnutí a lh ůtu p ředložení nového 
   návrhu plánu. 
 
   (12)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  seznam zne čiš ťujících látek, 
   jejich  stanovených  skupin,  emisní limity obec né a specifické, postup 
   výpo čtu  emisních limit ů v p řípadech sou časného spalování r ůzných druh ů 
   paliv   nebo  spoluspalování  odpad ů  s  palivy,  podmínky  provozování 
   stacionárních  zdroj ů,  kritéria  ur čující  pln ění  t ěchto  podmínek  a 
   dodržování  emisních  limit ů  v četn ě  metod  odb ěru  vzork ů  a  m ěření, 
   p řípustnou  tmavost kou ře, pachové látky a pachová čísla, náležitosti a 
   zp ůsob zpracování plánu na snížení emisí a plánu zaved ení zásad správné 
   zem ědělské  praxe u stacionárního zdroje a skupiny zdroj ů, pro které se 
   tyto plány zpracovávají. 
 
   § 6 
 
   P řípustná úrove ň zne čišt ění ovzduší 
 
   (1)  P řípustnou  úrove ň  zne čišt ění  ovzduší  ur čují  hodnoty  imisních 
   limit ů, meze tolerance a četnost p řekro čení a hodnoty cílových imisních 
   limit ů  pro  jednotlivé  zne čiš ťující  látky. V p řípad ě troposférického 
   ozonu  je  p řípustná úrove ň zne čišt ění ovzduší ur čena cílovými imisními 
   limity  a  dlouhodobými imisními cíli. Imisní li mit nesmí být p řekro čen 
   více  než  o  mez tolerance a nad stanovenou četnost p řekro čení. Imisní 
   limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší p ři jejich činnosti. 
 
   (2)  Ministerstvo  vypracovává  ve  spolupráci s  p říslušnými úst ředními 
   správními   ú řady   návrhy  národních  program ů  snižování  emisí  t ěch 
   zne čiš ťujících  látek  nebo  jejich  stanovených skupin, p ro které byly 
   stanoveny  emisní stropy nebo reduk ční cíle a lh ůty k jejich dosažení s 
   cílem  zlepšení  kvality  ovzduší dosažením imis ích limit ů jednotlivých 
   zne čiš ťujících  látek  nebo jejich stanovených skupin. Nár odní programy 
   snižování emisí se vypracovávají i pro zne čiš ťující látky, které nemají 
   stanoveny  emisní  stropy  nebo  reduk ční  cíle,  ale  dochází u nich k 
   p řekra čování imisních limit ů. 
 
   (3) Návrhy národních program ů vypracované podle odstavce 2 a p ředložené 
   ministerstvem  schvaluje vláda usnesením, s výji mkou národního programu 
   snižování  emisí  ze  stávajících  zvlášt ě  velkých spalovacích zdroj ů, 
   který vydává vláda svým na řízením. Národní programy se aktualizují vždy 
   po 5 letech. 
 
   (4)  Programy  podle  odstavc ů  2  a 5 mohou být realizovány na základ ě 
   dohod  mezi orgány ochrany ovzduší a provozovate li stacionárních zdroj ů 
   nebo  osobami jimi z řízenými o řešení problém ů souvisejících s místními 
   nep říznivými  klimatickými  a  rozptylovými  podmínkami ,  p řípadn ě  i s 
   jinými  vlivy  na  imisní  situaci.  Na  základ ě dohody m ůže p řistoupit 
   provozovatel  na pln ění zp řísn ěných emisních limit ů, p ři čemž ustanovení 
   § 17 odst. 2 písm. f) není tímto dot čeno. 
 
   (5)  Krajský  ú řad  je  povinen zpracovat pro své území krajský pro gram 
   snižování  emisí  zne čiš ťujících látek nebo jejich stanovených skupin a 
   obecní ú řad může zpracovat pro své území místní program snižování  emisí 
   zne čiš ťujících  látek  nebo jejich stanovených skupin, s c ílem zlepšení 



   kvality   ovzduší   zejména   dosažením  imisníc h  limit ů  jednotlivých 
   zne čis ťujících  látek  nebo jejich stanovených skupin. Kra jské programy 
   snižování  emisí  musí  být  v  souladu  s  náro dními programy a místní 
   programy  snižování  emisí  musí být v souladu s  národními programy i s 
   krajskými  programy  snižování  emisí.  Obsah  n árodního,  krajského  a 
   místního  programu  snižování  emisí  je uveden v p říloze č. 2 k tomuto 
   zákonu. 
 
   (6)Kraje  a  obce  v  p řenesené p ůsobnosti vydávají na řízením krajské a 
   místní  programy  snižování  emisí.  Informace  o  krajských a místních 
   programech  snižování  emisí  musí  být  uvedeny   na  ú ředních  deskách 
   p říslušného  kraje  a p říslušné obce spolu s oznámením, kde lze do nich 
   nahlédnout,  a  tyto  programy  se  zve řej ňují v elektronické podob ě ve 
   ve řejn ě  p řístupném  informa čním systému. Pln ění t ěchto program ů orgány 
   kraj ů a orgány obcí pr ůběžně kontrolují a vyhodnocují. 
 
   (7)  Z  program ů snižování emisí podle odstavce 6 se vychází p ři výkonu 
   ve řejné  správy  na  krajské  a  místní  úrovni,  zejm éna  p ři  územním 
   plánování,  územním rozhodování a povolování sta veb nebo jejich zm ěn, a 
   p ři  posuzování  zám ěr ů,  které mohou výrazn ě ovlivnit čistotu ovzduší, 
   nebo  rozvojových  koncepcí  a  program ů  rozvoje  jednotlivých obor ů a 
   odv ětví.^9) 
 
   (8)  Ministerstvo  zajiš ťuje  sledování  kvality ovzduší na celém území 
   České  republiky.  Sledováním kvality ovzduší m ůže ministerstvo pov ěřit 
   jím z řízenou právnickou osobu. 
 
   (9)  Provád ěcí právní p ředpis stanoví zp ůsob sledování kvality ovzduší, 
   v četn ě metod odb ěru vzork ů, m ěření, vyhodnocování a dalších technických 
   požadavk ů;  dále  stanoví  imisní  limity  a  jejich meze to lerance pro 
   jednotlivé zne čiš ťující látky nebo jejich stanovené skupiny, p řípustnou 
   četnost  p řekra čování imisních limit ů, cílové imisní limity, dlouhodobé 
   imisní  cíle a lh ůty k jejich dosažení, závazné emisní stropy, reduk ční 
   cíle,  zne čiš ťující látky nebo stanovené skupiny látek, pro které  budou 
   p řipravovány  ro ční emisní inventury a ro ční emisní projekce vztahující 
   se  k  cílovému  roku  2010  a požadavky na zp ůsob p řípravy a provád ění 
   emisních inventur, emisních projekcí a programu snižování emisí. 
 
   § 7 
 
   Zvláštní ochrana ovzduší 
 
   (1)  Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se ro zumí území v rámci zóny 
   nebo aglomerace, kde je p řekro čena hodnota imisního limitu u jedné nebo 
   více zne čiš ťujících látek. 
 
   (2)  Zónou je území vymezené ministerstvem pro ú čely sledování a řízení 
   kvality  ovzduší; aglomerací je sídelní seskupen í, na n ěmž žije nejmén ě 
   350  000  obyvatel, vymezené ministerstvem pro ú čely sledování a řízení 
   kvality ovzduší. 
 
   (3)  V  zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí obl asti 
   se  zhoršenou  kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení 
   koncentrací zne čiš ťujících látek pod hodnotami imisních limit ů. 
 
   (4)  Vymezení  oblastí podle odstavce 1 a jejich  p řípadné zm ěny provádí 
   ministerstvo  jedenkrát za rok a zve řej ňuje je ve V ěstníku Ministerstva 
   životního  prost ředí.  Ministerstvo  zde  dále  zve řejní  seznam  zón a 
   aglomerací. 
 
   (5)  V  zónách a aglomeracích, na jejichž území se nacházejí oblasti se 



   zhoršenou  kvalitou  ovzduší,  zajiš ťuje ministerstvo sledování kvality 
   ovzduší zp ůsobem podle § 6 odst. 8. 
 
   (6) V zónách a aglomeracích vypracují krajské ú řady a obecní ú řady obcí 
   s  po čtem obyvatel nad 350 000 programy ke zlepšení kvali ty ovzduší pro 
   zne čiš ťující  látky,  u  kterých  na  jejich  území  došlo  v p ředchozím 
   kalendá řním  roce  k  p řekro čení imisního limitu a meze tolerance, nebo 
   imisního limitu, pokud není mez tolerance stanov ena. Ú čelem programu je 
   pln ění  limitních  hodnot  ve  lh ůtách  stanovených  provád ěcím právním 
   p ředpisem.  Rozsah  programu  je uveden v p říloze č. 3 k tomuto zákonu. 
   Obecní  ú řad může zpracovat místní program ke zlepšení kvality ovz duší. 
   Tento program odpovídá rozsahem p říloze č. 3 k tomuto zákonu. 
 
   (7)  Krajské  ú řady  a  obecní ú řady obcí s po čtem obyvatel nad 350 000 
   aktualizují programy v t říletých intervalech nebo do 18 m ěsíc ů od konce 
   kalendá řního  roku,  v  n ěmž  dojde  na  území  zóny  či  aglomerace  k 
   p řekro čení  imisního  limitu  a  meze  tolerance, nebo imi sního limitu, 
   pokud  není mez tolerance stanovena, u zne čiš ťující látky, která není v 
   programu  p říslušné zóny či aglomerace zahrnuta. Sou časn ě s aktualizací 
   informují ministerstvo o stavu provád ění opat ření, která byla programem 
   ke   zlepšení   kvality   navržena,   a   zasíla jí  ministerstvu  kopii 
   aktualizované  verze  programu.  Informace  o  p rogramech  ke  zlepšení 
   kvality  ovzduší musí být uvedeny na ú ředních deskách p říslušného ú řadu 
   spolu  s  oznámením,  kde  do  nich lze nahlédno ut, a programy musí být 
   zve řejn ěny  v  elektronické  podob ě  ve  ve řejn ě p řístupném informa čním 
   systému. 
 
   (8)  Sou částí  programu  ke  zlepšení  kvality  ovzduší  je  programový 
   dodatek.    Struktura    programového   dodatku   odpovídá   zvláštnímu 
   p ředpisu^9a).  Krajský  a  obecní  ú řad  zahrne do programového dodatku 
   pouze  vlastní  prioritní  opat ření a projekty nebo opat ření a projekty 
   vzešlé  z  místních  program ů ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v 
   rámci místního programu ur čeny jako rozhodující pro kvalitu ovzduší. 
 
   (9)  Z program ů ke zlepšení kvality ovzduší podle odstavce 6 se vy chází 
   p ři  výkonu  ve řejné  správy  na  krajské  a místní úrovni, zejména  p ři 
   územním  plánování, územním rozhodování a povolo vání staveb nebo jejich 
   zm ěn  a  p ři  posuzování  vliv ů  staveb  nebo  technologií  na  životní 
   prost ředí podle zvláštního právního p ředpisu.^9) 
 
   (10)  Programy  ke zlepšení kvality ovzduší vypr acované na úrovni zón a 
   aglomerací musí být v souladu s národním program em a místní programy ke 
   zlepšení kvality ovzduší musí být v souladu s pr ogramem vypracovaným na 
   úrovni p říslušné zóny či aglomerace. 
 
   (11)  Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské ú řady 
   a  obecní  ú řady  obcí  s  po čtem  obyvatel  nad  350  000  ak ční plány 
   obsahující   p řehled   krátkodobých   opat ření.  K  realizaci  opat ření 
   uvedených   v  ak čních  plánech  bude  docházet  p ři  spln ění  podmínek 
   uvedených v provád ěcím právním p ředpisu. 
 
   § 8 
 
   Smogová situace 
 
   (1)  Smogová situace je stav mimo řádně zne čišt ěného ovzduší, kdy úrove ň 
   zne čišt ění  ovzduší  zne čiš ťující látkou p řekro čí zvláštní imisní limit 
   stanovený provád ěcím právním p ředpisem. 
 
   (2)  Zvláštním imisním limitem podle odstavce 1 se rozumí taková úrove ň 
   zne čišt ění ovzduší, p ři jejímž p řekro čení hrozí již p ři krátké expozici 



   riziko poškození lidského zdraví nebo poškození ekosystému. 
 
   (3)  Možnost vzniku, vznik a ukon čení smogové situace vyhlašuje v rámci 
   úst ředního  regula čního  řádu  ministerstvo  nebo jím z řízená právnická 
   osoba neprodlen ě. Sou časn ě se vznikem smogové situace vyhlásí regula ční 
   opat ření  k  omezování  emisí  ze  stacionárních  zdroj ů,  které  se na 
   zne čiš ťování ovzduší rozhodujícím zp ůsobem podílejí. 
 
   (4) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší po dle § 7 odst. 1 stanoví 
   provád ěcí  právní  p ředpis  smogový varovný a regula ční systém a zp ůsob 
   jeho  provozování  v četn ě  seznamu  stacionárních  zdroj ů podléhajících 
   regulaci  podle  odstavce  3. Provoz smogového, varovného a regula čního 
   systému  upravuje  úst řední  regula ční  řád, krajský a místní regula ční 
   řád. 
 
   (5)  Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zho ršenou kvalitou ovzduší 
   svým na řízením vydat regula ční řád pro jejich území. V tomto regula čním 
   řádu  upraví  vyhlašování  a  odvolávání  signálu  u pozorn ění a signálu 
   regulace  na  svém území v p řípad ě možnosti vzniku nebo výskytu smogové 
   situace  a  omezení  nebo  zastavení  provozu st acionárních a mobilních 
   zdroj ů  zne čiš ťování ve své územní p ůsobnosti, s výjimkou stacionárních 
   zdroj ů  regulovaných  podle  odstavce  3.  P ři  vypracování krajského a 
   místního  regula čního  řádu  krajský  ú řad  a  obecní  ú řad p řihlédne k 
   negativním  d ůsledk ům  omezení  nebo  zastavení  zem ědělských provoz ů s 
   chovem hospodá řských zví řat. 
 
   (6)  Krajský  regula ční  řád nesmí být v rozporu s úst ředním regula čním 
   řádem.  Místní  regula ční řád nesmí být v rozporu s krajským regula čním 
   řádem a s úst ředním regula čním řádem. 
 
   (7) Pro p řípad vzniku smogové situace m ůže orgán ochrany ovzduší 
 
   a)  na řídit  provozovatel ům stacionárních zdroj ů omezení nebo zastavení 
   provozu zdroje, 
 
   b) na řídit provozovatel ům mobilních zdroj ů zne čiš ťování omezení provozu 
   t ěchto zdroj ů nebo zákaz tyto zdroje používat. 
 
   (8)  Regula ční  opat ření  lze  vyhlásit  na  nezbytn ě nutnou dobu jen s 
   uvedením  d ůvodu  a  území,  na které se regula ční opat ření vztahuje. V 
   regula čním  opat ření  orgán  ochrany  ovzduší  uvede, na které osoby  se 
   regula ční opat ření vztahuje a jaká omezení jsou povinny strp ět. 
 
   (9) Osoba, které se regula ční opat ření dotýká, je povinna toto opat ření 
   dodržovat  po  celou  dobu  po čínaje  okamžikem, kdy regula ční opat ření 
   nabyla ú činnosti až do jejich zrušení. 
 
   (10)  Informaci  pro  ve řejnost o vyhlášení signálu upozorn ění, signálu 
   regulace,  signálu  varování  a  jejich odvolání  zajiš ťuje ministerstvo 
   nebo  jím  z řízená  právnická  osoba  nebo  krajský ú řad v televizním a 
   rozhlasovém  vysílání; obecní ú řad vyhlašuje signál upozorn ění a signál 
   regulace, jejich zm ěny a odvolání v místních informa čních prost ředcích. 
 
   (11)  Osoba,  která  provozuje  televizi  nebo  rozhlas, je povinna bez 
   náhrady  náklad ů  na  základ ě  žádosti  ministerstva  nebo  jím z řízené 
   právnické  osoby  nebo  krajskému ú řadu neprodlen ě a bez úprav obsahu a 
   smyslu  uve řejnit  informace o vyhlášení a odvolání signálu upo zorn ění, 
   signálu regulace a signálu varování. 
 
   (12)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  hodnoty  zvláštních imisních 
   limit ů  pro  zne čiš ťující  látky, nebo jejich stanovené skupiny, zp ůsob 



   jejich   kontroly   v četn ě   metod  odb ěru  vzork ů,  m ěření  a  dalších 
   technických požadavk ů, úst řední regula ční řád a zp ůsob jeho provozování 
   v četn ě   seznamu  stacionárních  zdroj ů  podléhajících  regulaci  podle 
   odstavce  3,  podmínky  vedoucí  k vyhlášení ak čních plán ů, strukturu a 
   obsah  ak čních  plán ů,  zásady  vypracování a realizace ak čních plán ů a 
   zásady  pro  vypracování a provozování krajských  a místních regula čních 
   řádů. 
 
   § 9 
 
   Zjiš ťování zne čiš ťujících látek 
 
   (1)  Emise  zne čiš ťujících  látek  ze  zvlášt ě  velkých,  velkých  nebo 
   st ředních stacionárních zdroj ů zjiš ťují provozovatelé p ředevším m ěřením 
   a  v  p řípadech  stanovených  v provád ěcím právním p ředpisu výpo čtem. V 
   pochybnostech rozhodne na návrh provozovatele kr ajský ú řad. 
 
   (2)  M ěření emisí se provádí v míst ě, za kterým již nedochází ke zm ěnám 
   složení   vypoušt ěných  odpadních  plyn ů  do  vn ějšího  ovzduší.  Má-li 
   stacionární  zdroj  n ěkolik výduch ů, komín ů nebo výpustí, m ěří se emise 
   na  každém  z  nich.  M ěření a vyhodnocení nam ěřených hodnot se provádí 
   jednorázov ě  v termínech stanovených v provád ěcím právním p ředpisu nebo 
   nep řetržit ě v pr ůběhu roku (kontinuálním m ěřením). 
 
   (3)  Kontinuálním m ěřením emisí se pr ůběžně měří hmotnostní koncentrace 
   emisí  zne čiš ťujících  látek  vypoušt ěných  ze  stacionárního  zdroje v 
   pr ůběhu kalendá řního roku. Výsledky kontinuálního m ěření emisí musí být 
   v  rozsahu  a zp ůsobem stanoveným provád ěcím právním p ředpisem pr ůběžně 
   zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány. 
 
   (4) Pokud pro danou zne čiš ťující látku nebo skupinu látek není stanoven 
   u stacionárního zdroje specifický emisní limit, je provozovatel povinen 
   plnit  obecný  emisní  limit.  Krajský  ú řad na žádost provozovatele, z 
   vlastního   podn ětu   nebo   na   návrh   inspekce  vymezí  rozhodnu tím 
   zne čiš ťující  látky  nebo  jejich  stanovené  skupiny k pl nění obecných 
   emisních limit ů. 
 
   (5)   Ú činnost   spalování  a  množství  vypoušt ěných  látek  u  malých 
   spalovacích  zdroj ů  uvedených  v § 12 odst. 1 písm. f) zjiš ťuje osoba, 
   která  je držitelem platné autorizace podle § 15  odst. 1 písm. b), nebo 
   osoba  oprávn ěná  podle § 15 odst. 14 m ěřením podle postupu stanoveného 
   provád ěcím právním p ředpisem. 
 
   (6)  Úrove ň  zne čišt ění  ovzduší  a dodržování imisních limit ů zjiš ťují 
   orgány  ochrany  ovzduší  m ěřením  nebo  kombinací  m ěření a modelového 
   výpo čtu  nebo  modelovým  výpo čtem nebo jinou metodou odborného odhadu. 
   Rozptylové   studie   zpracovává   osoba,  která   je  držitelem  platné 
   autorizace  podle  §  15  odst. 1 písm. d) nebo je oprávn ěna podle § 15 
   odst. 16 a 19. 
 
   (7)  M ěření,  jehož  ú čelem je prokázat dodržování emisních limit ů nebo 
   ov ěření    správnosti    m ěření    zne čiš ťujících   látek   provád ěných 
   provozovatelem  u  zvlášt ě  velkých,  velkých a st ředních stacionárních 
   zdroj ů,  a  m ěření  imisí  provádí  osoba,  která  je  držitelem p latné 
   autorizace  podle § 15 odst. 1 písm. a) nebo oso ba oprávn ěná podle § 15 
   odst. 16 a 18. 
 
   (8) V p řípadech stanovených provád ěcím právním p ředpisem provádí m ěření 
   zne čiš ťujících látek u stacionárního zdroje provozovatel, a to zp ůsobem 
   stanoveným provád ěcím právním p ředpisem. 
 



   (9)  Provozovatel  je  povinen  na základ ě výsledk ů měření prokázat jím 
   vykazované emise zne čiš ťujících látek a dodržování stanovených emisních 
   limit ů a emisních strop ů u stacionárního zdroje. 
 
   (10)   Provád ěcí   právní   p ředpis  stanoví  rozsah  a  zp ůsob  m ěření 
   zne čiš ťujících  látek u stacionárních zdroj ů v četn ě jejich vyhodnocení, 
   provád ění    kontinuálního    m ěření    emisí   v četn ě   zaznamenávání, 
   vyhodnocování   a   uchovávání  jeho  výsledk ů;  dále  stanoví  skupiny 
   stacionárních  zdroj ů,  kde  se zjiš ťují zne čiš ťující látky výpo čtem, a 
   postup  výpo čtu  v četn ě  emisních faktor ů, m ěření ú činnosti spalování u 
   malých spalovacích zdroj ů v četn ě množství a rozsahu vypoušt ěných látek, 
   podrobné  postupy  zjiš ťování  úrovn ě zne čišt ění ovzduší v četn ě metod a 
   dalších  požadavk ů,  jakož  i  podmínky  provozování  systému  m ěřicích 
   stanic. 
 
   § 10 
 
   Zjiš ťování pachových látek 
 
   (1)  Vnášení  pachových  látek  ze  stacionárníc h zdroj ů do ovzduší nad 
   p řípustnou míru obt ěžování zápachem není dovoleno. 
 
   (2)   Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  p řípustnou  míru  obt ěžování 
   zápachem  a  zp ůsob  jejího  zjiš ťování,  dále  stanoví  emisní  limity 
   pachových látek, rozsah a zp ůsob stanovení koncentrace pachových látek. 
 
   § 11 
 
   Povinnosti   provozovatel ů   zvlášt ě   velkých,   velkých  a  st ředních 
   stacionárních zdroj ů 
 
   (1)  Provozovatelé  zvlášt ě  velkých, velkých a st ředních stacionárních 
   zdroj ů jsou povinni 
 
   a)  uvád ět  do  provozu  a  provozovat  stacionární  zdroje v souladu s 
   podmínkami  ochrany  ovzduší,  které  jsou  uved eny  ve  stanoviscích a 
   povoleních  vydaných  podle  §  17 a v souladu s  technickými podmínkami 
   provozu  za řízení zdroje stanovenými jeho výrobcem a s provozní m řádem, 
   pokud  je  stanovena  povinnost  k  jeho zpracov ání podle odstavce 2; v 
   p řípad ě   jejich  nevydání  postupují  provozovatelé  podl e  rozhodnutí 
   vydaných  podle  právních  p ředpis ů  platných  do  dne ú činnosti tohoto 
   zákona, 
 
   b)  dodržovat  emisní  limity  v četn ě stanovených lh ůt k jejich pln ění, 
   limitní  obsah  látek  ve  výrobcích, emisní str opy, p řípustnou tmavost 
   kou ře a p řípustnou míru obt ěžování zápachem, 
 
   c)  zjiš ťovat  množství  vypoušt ěných  zne čiš ťujících a pachových látek 
   postupem a zp ůsobem stanoveným provád ěcím právním p ředpisem, 
 
   d) plnit pokyny orgán ů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38, 
 
   e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojí ch v rozsahu stanoveném 
   v provád ěcím právním p ředpisu a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z 
   údaj ů  provozní  evidence  za  kalendá řní  rok a p ředávat ji p říslušným 
   orgán ům  ochrany  ovzduší  prost řednictvím integrovaného systému pln ění 
   ohlašovacích  povinností  v  oblasti životního p rost ředí podle zákona o 
   integrovaném  registru  zne čiš ťování životního prost ředí a integrovaném 
   systému  pln ění ohlašovacích povinností v oblasti životního pros t ředí a 
   o zm ěně n ěkterých zákon ů do 31. b řezna následujícího kalendá řního roku; 
   uchovávat provozní evidenci nejmén ě po dobu 5 let, 



 
   f) poskytovat p říslušným orgán ům ochrany ovzduší údaje podle písmene e) 
   a  další jimi vyžádané údaje pot řebné zejména ke zjišt ění podílu zdroje 
   na zne čiš ťování ovzduší, 
 
   g)  bezodkladn ě  odstra ňovat  v provozu stacionárních zdroj ů nebezpe čné 
   stavy  ohrožující  kvalitu  ovzduší  a  činit  opat ření  k  p ředcházení 
   havárií;  v  p řípad ě  výskytu  takového stavu podat o n ěm zprávu orgánu 
   ochrany ovzduší nejpozd ěji do 24 hodin; v p řípad ě poruchy, za kterou se 
   považuje  odchylka  od  normálního  provozu zdro je v d ůsledku technické 
   závady  a  p ři  které  u  zdroje  nemohou  být  dodrženy emisní limity, 
   bezodkladn ě odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorga niza čních 
   opat ření,  není-li  ji  možno  odstranit  do 24 hodin od  jejího vzniku; 
   tímto ustanovením nejsou dot čeny povinnosti stanovené zvláštním právním 
   p ředpisem,^6) 
 
   h)  vypracovat  pro  ú čely  regulace  emisí  za  situace  uvedené v § 8 
   regula ční  řády pro provoz stacionárních zdroj ů a p ředložit je inspekci 
   ke schválení, 
 
   i)  p ři  vyhlášení  regula čních  opat ření  podle  §  8  odst.  3  plnit 
   povinnosti  vyplývající  z úst ředního, krajského a místního regula čního 
   řádu podle § 8 odst. 4 a 5, 
 
   j)  zajistit  a  řádně  provozovat technické prost ředky pro nep řetržité 
   (kontinuální)   m ěření   emisí   látek  zne čiš ťujících  ovzduší  v četn ě 
   zaznamenávání,  vyhodnocování  a  uchovávání  je ho  výsledk ů,  pokud to 
   stanoví provád ěcí právní p ředpis, 
 
   k)  p ři  vážném  nebo  bezprost ředním ohrožení zdraví z d ůvodu nadm ěrné 
   koncentrace  zne čiš ťujících  látek  bezodkladn ě  zastavit  nebo  omezit 
   provoz  stacionárního  zdroje,  jeho části nebo jinou činnost, která je 
   p ří činou  ohrožení  nebo snížení kvality ovzduší, nepro dlen ě informovat 
   inspekci  a správní ú řady podle zvláštního právního p ředpisu^6) a plnit 
   jejich  pokyny  ke  zjednání  nápravy;  sou časn ě informovat ve řejnost o 
   následcích  poruchy  nebo  jiné  p ří činy,  která  vedla  ke vzniku této 
   situace, 
 
   l)  umožnit  osobám pov ěřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci p řístup 
   ke  stacionárnímu  zdroji  za  ú čelem  zjišt ění množství zne čiš ťujících 
   látek, kontroly provozu a technického stavu toho to zdroje, 
 
   m)   zp řístupnit   ve řejnosti   informaci  o  zne čiš ťování  ovzduší  ze 
   stacionárního zdroje a o opat řeních omezení tohoto zne čiš ťování, 
 
   n) na základ ě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout in formace 
   nutné  ke stanovení kategorie stacionárního zdro je podle § 4 odst. 10 a 
   11  a  ke  stanovení rozsahu sledovaných zne čiš ťujících látek podle § 9 
   odst. 4, 
 
   o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí  podle § 5 odst. 6, 
 
   p)  plnit  úkoly  vyplývající  z program ů ke zlepšování kvality ovzduší 
   podle § 7 odst. 6, 
 
   r)  plnit  plán zavedení zásad správné zem ědělské praxe u stacionárního 
   zdroje podle § 5 odst. 8, 
 
   s)  p ředkládat  inspekci  protokoly  o výsledcích m ěření zne čiš ťujících 
   látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9, 
 



   t) zpracovává a realizuje plány snížení emisí pa chových látek. 
 
   (2)  Provozovatelé  zvlášt ě velkých a velkých stacionárních zdroj ů jsou 
   dále  povinni  vypracovat ve lh ůt ě stanovené p říslušným orgánem ochrany 
   ovzduší  soubor  technickoprovozních parametr ů a technickoorganiza čních 
   opat ření  k  zajišt ění provozu stacionárních zdroj ů, v četn ě opat ření ke 
   zmír ňování  pr ůběhu a odstra ňování d ůsledk ů havarijních stav ů v souladu 
   s  podmínkami  ochrany  ovzduší, (dále jen "prov ozní řád") a p ředkládat 
   jejich  návrhy  i  návrhy  jejich  zm ěn ke schválení p říslušnému orgánu 
   ochrany  ovzduší. Stanoví-li tak provád ěcí právní p ředpis, zpracovávají 
   provozní  řád  také  provozovatelé  st ředních  stacionárních  zdroj ů  v 
   p řiměřeně  stanoveném rozsahu. Po jejich schválení jsou prov ozními řády 
   vázáni.  Tím  nejsou  dot čeny  povinnosti  stanovené  podle  zvláštního 
   právního p ředpisu.^6) 
 
   (3) Spalovny odpadu a za řízení povolená pro spoluspalování odpadu mohou 
   být  provozovány  pouze  pod  dohledem osoby, kt erá je držitelem platné 
   autorizace  podle  § 15 odst. 1 písm. c). Tato o soba provádí dohled nad 
   dodržováním  podmínek  stanovených v povolení po dle § 17 a v provád ěcím 
   právním p ředpisu. 
 
   (4)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  náležitosti,  formu  a postup 
   zpracování  provozního  řádu,  hlášení  havárie  stacionárního  zdroje, 
   vedení  provozní  evidence  a  zpracování  souhr nné provozní evidence a 
   jejího ohlašování. 
 
   § 12 
 
   Povinnosti provozovatel ů malých stacionárních zdroj ů zne čiš ťování 
 
   (1) Provozovatelé malých stacionárních zdroj ů jsou povinni 
 
   a)  uvád ět  do  provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s 
   podmínkami pro provoz t ěchto zdroj ů, 
 
   b)  umožnit  osobám  pov ěřeným obcí a inspekci p řístup ke stacionárnímu 
   zdroji   za  ú čelem  ov ěření  kategorizace  zdroje,  zjišt ění  množství 
   vypoušt ěných látek a kontroly jeho technického stavu a p ředkládat jim k 
   tomu pot řebné podklady, 
 
   c)  oznámit  stacionární  zdroj, který vypouští t ěkavé organické látky, 
   obecnímu ú řadu zp ůsobem stanoveným provád ěcím právním p ředpisem, 
 
   d)  plnit  pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjed nání nápravy podle § 38 
   odst. 1, 
 
   e)  dodržovat  p řípustnou  tmavost  kou ře  a p řípustnou míru obt ěžování 
   zápachem a neobt ěžovat kou řem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené 
   oblasti, 
 
   f)   zajiš ťovat   prost řednictvím   oprávn ěné  osoby  m ěření  ú činnosti 
   spalování,   m ěření   množství  vypoušt ěných  látek  a  kontrolu  stavu 
   spalinových  cest  u  spalovacích  zdroj ů,  a to nejmén ě jedenkrát za 2 
   roky,  a  odstra ňovat  zjišt ěné  závady do 2 m ěsíc ů od jejich zjišt ění, 
   pokud  se  s  obecním  ú řadem  nedohodnou  jinak;  tuto  povinnost plní 
   provozovatelé u zdroj ů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného 
   výkonu  15  kW  a  u  zdroj ů  spalujících plynná nebo kapalná paliva od 
   jmenovitého  tepelného  výkonu  11  kW; za opráv něnou osobu se považuje 
   držitel živnostenského oprávn ění v oboru kominictví,^10) 
 
   g)  oznámit  obecnímu ú řadu provedení povinného m ěření a kontroly podle 



   písmene f) a jejich výsledky do 30 dn ů od data jejich uskute čnění. 
 
   (2)  Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b), f ) a g) se nevztahují na 
   provozovatele   malých  stacionárních  zdroj ů  umíst ěných  v  rodinných 
   domech, bytech a stavbách pro individuální rekre aci s výjimkou p řípad ů, 
   kdy jsou provozovány výhradn ě pro podnikatelskou činnost. 
 
   (3) Pln ění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1  písm. f) je 
   provozovatel povinen na požádání osob pov ěřených obcí prokázat záznamem 
   oprávn ěné osoby ne starším než 2 roky. 
 
   (4) Nedodržení povinností uvedených v odstavci 1  písm. e) a g) fyzickou 
   osobou je p řestupkem podle zvláštního právního p ředpisu.^11) 
 
   (5)  Provád ěcí  právní  p ředpis stanoví zp ůsob vedení evidence a rozsah 
   sledovaných údaj ů pro bilancování spot řeby t ěkavých organických látek. 
 
   § 13 
 
   Evidence zdroj ů zne čiš ťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
 
   (1)  Evidence  a  vyhodnocování  zne čiš ťování ovzduší, údaje o zdrojích 
   zne čiš ťování a jejich emisích jsou zajiš ťovány orgány ochrany ovzduší a 
   vedeny  v registru emisí a zdroj ů zne čiš ťování ovzduší. Registr emisí a 
   zdroj ů  zne čiš ťování  zajiš ťuje ministerstvo; jeho vedením m ůže pov ěřit 
   jím  z řízenou  právnickou osobu. Sou částí tohoto registru je i evidence 
   spaloven odpadu. 
 
   (2)  Registr  emisí  a  zdroj ů zne čiš ťování podle odstavce 1 se použije 
   také   pro   Národní   inventariza ční   systém,  jehož  prost řednictvím 
   ministerstvo  zabezpe čuje  inventarizaci  údaj ů  o  emisích a propadech 
   látek ovliv ňujících klimatický systém Zem ě. 
 
   (3)  Evidence  a  vyhodnocování  kvality ovzduší  jsou vedeny v registru 
   informa čního  systému  kvality  ovzduší.  Registr  informa čního systému 
   kvality  ovzduší  zajiš ťuje ministerstvo; jeho vedením m ůže pov ěřit jím 
   z řízenou  právnickou osobu. Registr podle odstavce 1 je sou částí tohoto 
   informa čního systému. 
 
   § 14 
 
   Základní  povinnosti  provozovatel ů, výrobc ů a dovozc ů mobilních zdroj ů 
   zne čiš ťování 
 
   (1) Provozovatelé mobilních zdroj ů zne čiš ťování jsou povinni provozovat 
   a  udržovat  tyto  zdroje v souladu s podmínkami  stanovenými zvláštními 
   právními  p ředpisy^4),^5),^8)  v četn ě  dodržování  stanovených emisních 
   limit ů. 
 
   (2)  Výrobci  a  dovozci  jsou  povinni  vyráb ět a dovážet pouze takové 
   mobilní  zdroje,  které  spl ňují  podmínky  pro  provoz a emisní limity 
   stanovené zvláštními právními p ředpisy.^4),^5),^8) 
 
   (3)  Provozovatelé  mobilních  zdroj ů  zne čiš ťování  jsou povinni plnit 
   pokyny orgán ů ochrany ovzduší vydané podle § 8 odst. 7 písm. b).  
 
   § 15 
 
   Autorizace 
 
   (1) Rozhodnutí o autorizaci podle tohoto zákona se vyžaduje 



 
   a)  k  m ěření  emisí nebo imisí zne čiš ťujících látek podle § 9 odst. 7, 
   stanovení  koncentrace  pachových  látek  a  mír y  obt ěžování zápachem, 
   stavových  veli čin  plyn ů,  koncentrace  srovnávací  látky a vlhkosti v 
   plynu a k ov ěřování správnosti m ěření zne čiš ťujících látek, 
 
   b)  k  m ěření  ú činnosti  spalovacího  zdroje a vypoušt ěných látek a ke 
   kontrole spalinových cest podle § 9 odst. 5, 
 
   c) k dohledu nad provozem spalovny odpadu nebo z ařízení schváleného pro 
   spoluspalování odpadu, 
 
   d)  ke  zpracování  rozptylových  studií podle §  9 odst. 6 a zpracování 
   odborných posudk ů podle § 17 odst. 6, 
 
   e)  k  ov ěřování  množství  emisí  skleníkových  plyn ů podle zvláštního 
   právního p ředpisu.^11a) 
 
   (2)  Rozhodnutí  o  autorizaci  podle  odstavce  1  vydává ministerstvo 
   fyzickým  a  právnickým  osobám na podklad ě jejich žádosti. U právnické 
   osoby  podává  žádost o autorizaci statutární or gán nebo jeho zástupce, 
   který  spl ňuje  požadavky  zvláštního právního p ředpisu.^10) Autorizace 
   podle  odstavce  1  písm.  c)  a d) vzniká též m arným uplynutím lh ůty a 
   zp ůsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služe b. 
 
   (3)  Žádost  o vydání rozhodnutí o autorizaci po dle odstavce 1 písm. a) 
   obsahuje 
 
   a) u fyzických osob jméno, p říjmení, identifika ční číslo osoby, bylo-li 
   p řid ěleno,  datum narození a adresu místa trvalého pobyt u u osob, které 
   jsou   ob čany   České   republiky,  nebo  adresu  místa  trvalého  n ebo 
   p řechodného  pobytu,  pop řípad ě  místa  podnikání  u osob, které nejsou 
   ob čany  České  republiky;  u  právnických  osob  obchodní fi rmu, právní 
   formu,  adresu  sídla,  pop řípad ě  organiza ční  složky  na  území České 
   republiky, a identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, 
 
   b)  uvedení  rozsahu  látek, které žadatel hodlá  měřit, s uvedením, zda 
   jde  o m ěření emisí nebo imisí, stanovení koncentrace pachový ch látek a 
   míry   obt ěžování   zápachem,   stavových  veli čin  plyn ů,  koncentrace 
   srovnávací látky a vlhkosti plynu, 
 
   c)  seznam  fyzických  osob,  které  jsou  k  ža dateli v pracovním nebo 
   obdobném  pom ěru  a  budou  se  podílet  na  m ěření,  a  doklady, které 
   prokazují jejich odborné znalosti, 
 
   d)  jméno,  p říjmení  a  adresu bydlišt ě odpov ědného zástupce právnické 
   osoby,  pop řípad ě  též  fyzické  osoby,  pokud  jej fyzická osoba po dle 
   živnostenského zákona ustanovila, 
 
   e)  seznam  p řístrojového  vybavení  ur čeného  k  m ěření v četn ě seznamu 
   výrobních  čísel p řístroj ů, jejich typ ů, roku výroby, výrobce, doklad o 
   právním  vztahu  k  p řístroj ům  a o kalibraci t ěchto p řístroj ů a seznam 
   chemikálií, které budou k m ěření použity v četn ě kalibra čních plyn ů, 
 
   f) seznam metod, postup ů odb ěr ů a úprav vzork ů pro ú čely m ěření, v četn ě 
   kone čných  analytických  metod  a  postup ů, které budou použity, v četn ě 
   osv ědčení  o  akreditaci  vydané  akreditující  osobou  p ověřenou podle 
   zvláštního  právního p ředpisu^11d) u t ěch metod a postup ů, u kterých to 
   stanoví provád ěcí právní p ředpis, 
 
   g)  uvedení  postup ů  pro  zpracování  výsledk ů  m ěření a vzor výsledk ů 



   m ěření (protokol o m ěření), 
 
   h) p říru čku jakosti zpracovanou pro rozsah m ěření podle písmene b), 
 
   i) doklady o úsp ěšném absolvování mezilaboratorního porovnání zkouše k a 
   zajišt ění  metrologické návaznosti m ěřidel a činností podle písmen e) a 
   f), 
 
   j)   povolení   k   provozování   živností  podl e  zvláštního  právního 
   p ředpisu.^10) 
 
   (4)  Žádost  o vydání rozhodnutí o autorizaci po dle odstavce 1 písm. b) 
   obsahuje  údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), b ), c), d), f), g), h) a 
   j) v četn ě dokladu o spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů podle zvláštního 
   právního p ředpisu.^10) 
 
   (5)  Žádost  o vydání rozhodnutí o autorizaci po dle odstavce 1 písm. c) 
   obsahuje  údaje  uvedené  v  odstavci  3 písm. a ) a d) a k této žádosti 
   žadatel p řipojí 
 
   a)  doklad  o  právním  vztahu  žadatele  k prov ozovanému stacionárnímu 
   zdroji uvedenému v žádosti, 
 
   b)  p řesný  a  podrobný  technický  popis za řízení stacionárního zdroje 
   v četn ě řešení ochrany ovzduší, 
 
   c)  úplnou  specifikaci  druh ů  a  kategorií  odpadu  podle  zvláštního 
   právního  p ředpisu,^7)  jejichž  spalování  je  u  stacionárníh o zdroje 
   povoleno, doloženou p říslušnými rozhodnutími orgán ů ochrany ovzduší, 
 
   d)  údaje  o  autorizacích  a  oprávn ěních k činnostem podle zvláštního 
   právního  p ředpisu^10)  vydaných  osobám,  které  budou tyto činnosti u 
   stacionárního zdroje vykonávat, 
 
   e)  m ěřicí  protokoly  o  m ěření  emisí  látek  zne čiš ťujících  ovzduší 
   (aktuální), pokud je stacionární zdroj již provo zován, 
 
   f)  p řesný  a  podrobný  popis  za řízení a vybavení k m ěření, záznamu a 
   vyhodnocení  emisí zne čiš ťujících látek a technickoprovozních parametr ů 
   tam, kde je m ěření uloženo provád ěcím právním p ředpisem, 
 
   g) doklad o oprávn ění k podnikání, pokud žadatel již podniká, 
 
   h)  doklad  o zajišt ění evidence a řádného nakládání s odpady z provozu 
   stacionárního zdroje, 
 
   i)  doklad  o  zaplacení  poplatku  za  zne čiš ťování  ovzduší za období 
   uplynulých 3 let, 
 
   j)   doklad   o   spln ění   kvalifika čních  p ředpoklad ů,  kterými  jsou 
   vysokoškolské  vzd ělání  v  oblasti technických v ěd a technologií, nebo 
   vyšší  odborné  vzd ělání,  p řípadn ě  úplné  st řední vzd ělání nebo úplné 
   st řední  odborné  vzd ělání a 3 roky odborné praxe vykonané v posledních 
   10   letech   ve   spalovn ě   odpadu   nebo   za řízení  schváleném  pro 
   spoluspalování odpadu. 
 
   (6)  Žádost  o vydání rozhodnutí o autorizaci po dle odstavce 1 písm. d) 
   obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a). Ža datel k žádosti p řipojí 
   popis  postup ů  p ři  zpracování  rozptylových  studií  a již zpracova né 
   rozptylové  studie, nebo p řipojí popis a p říklady svých postup ů a zásad 
   pro zpracování odborných posudk ů a již zpracovaný odborný posudek podle 



   § 17 odst. 6. 
 
   (7)  Žádost  o vydání rozhodnutí o autorizaci po dle odstavce 1 písm. e) 
   obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), d)  a j), a k této žádosti 
   žadatel p řipojí 
 
   a)  seznam  fyzických  osob,  které  jsou  k  ža dateli v pracovním nebo 
   obdobném pom ěru a budou pro žadatele ov ěřování provád ět, 
 
   b)  osv ědčení  o  akreditaci  pro ov ěřování množství emisí skleníkových 
   plyn ů  vydané  akreditující  osobou pov ěřenou podle zvláštního právního 
   p ředpisu^11d), 
 
   c)  uvedení  kategorie či více kategorií za řízení,^11c) pro n ěž žadatel 
   hodlá ov ěřování množství emisí skleníkových plyn ů provád ět. 
 
   (8) Podmínkou pro vydání rozhodnutí o autorizaci  podle odstavce 1 písm. 
   e)  je  bezúhonnost. Za bezúhonného se pro ú čely tohoto zákona považuje 
   ten,   kdo  nebyl  pravomocn ě  odsouzen  pro  trestný  čin  spáchaný  z 
   nedbalosti,  jehož  skutková podstata souvisí s autorizovanou činností, 
   nebo pro trestný čin spáchaný úmysln ě, anebo se na n ěj podle zvláštního 
   právního  p ředpisu  nebo rozhodnutí prezidenta republiky hledí,  jako by 
   nebyl  odsouzen.  Bezúhonnost  se  prokazuje  do kladem  o bezúhonnosti, 
   kterým   je   výpis   z   evidence  Rejst říku  trest ů.  P ři  posuzování 
   bezúhonnosti  státních  p říslušník ů  členských  stát ů  Evropské unie se 
   postupuje  podle  zvláštního právního p ředpisu.^11b) Ministerstvo si za 
   ú čelem   doložení   bezúhonnosti   vyžádá   podle  zv láštního  právního 
   p ředpisu^11e) výpis z evidence Rejst říku trest ů. Žádost o vydání výpisu 
   z  evidence  Rejst říku  trest ů  a  výpis z evidence Rejst říku trest ů se 
   p ředávají  v  elektronické  podob ě,  a  to zp ůsobem umož ňujícím dálkový 
   p řístup. 
 
   (9)  P řed vydáním rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1  písm. a), b) 
   a  d)  je  žadatel  povinen  prokázat znalost me tod odb ěru vzork ů látek 
   zne čiš ťujících  ovzduší,  metod  stanovení  koncentrací  t ěchto látek a 
   jejich  vyhodnocování,  metod  stanovení  koncen trace pachových látek a 
   míry   obt ěžování   zápachem,   stavových  veli čin  plyn ů,  koncentrace 
   srovnávací  látky a vlhkosti v plynu, zásad sprá vné laboratorní praxe a 
   metrologie,   metodiky  pro  zpracování  rozptyl ových  studií.  Znalost 
   prokazuje  pouze u t ěch činností, které jsou p ředmětem žádosti o vydání 
   rozhodnutí o autorizaci. 
 
   (10)  Žadatelé  podle  odstavce  1  jsou  povinn i  podrobit  se ov ěření 
   znalostí  právních  p ředpis ů upravujících ochranu životního prost ředí v 
   rozsahu  své  činnosti. Úsp ěšné prokázání odborných znalostí a znalostí 
   vybraných  právních  p ředpis ů  je  p ředpokladem  k  vydání rozhodnutí o 
   autorizaci podle odstavce 2. V p řípad ě, že žadatel neprokáže požadované 
   znalosti,  je  žádost  o  vydání  rozhodnutí o a utorizaci ministerstvem 
   zamítnuta. 
 
   (11) Rozhodnutí o autorizaci se vydává na dobu u r čitou, nejdéle na dobu 
   5  let  a  m ůže  obsahovat  podmínky,  za  nichž  m ůže být tato činnost 
   provád ěna. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci lze pod at opakovan ě. 
 
   (12)  Platnost  rozhodnutí  o autorizaci se prod lužuje o dalších 5 let, 
   pokud osoba, která je držitelem platného rozhodn utí o autorizaci, (dále 
   jen  "autorizovaná  osoba")  nadále  spl ňuje  podmínky  pro  výkon této 
   činnosti.   Ministerstvo   o  prodloužení  autorizac e  vydá  osv ědčení. 
   Autorizovaná  osoba, které ministerstvo zrušilo rozhodnutí o autorizaci 
   podle  §  15 odst. 13, m ůže op ětovn ě podat žádost o vydání rozhodnutí o 
   autorizaci  k  téže  činnosti,  ke  které  jí bylo rozhodnutím zrušeno, 



   nejd říve po uplynutí 1 roku. 
 
   (13)  Ministerstvo  zruší  rozhodnutí  o autoriz aci vydané autorizované 
   osob ě, jestliže tato osoba 
 
   a)  závažn ě  poruší  povinnosti  p ři výkonu této činnosti, a to zejména 
   tím,  že  zkreslí  nebo  uvede nesprávné údaje n ebo nedodržuje metody a 
   postupy   činnosti  uvedené  v  osv ědčení  o  autorizaci,  nebo  neplní 
   povinnost uvedenou v § 13 odst. 7, 
 
   b) ztratí zp ůsobilost k výkonu autorizované činnosti tím, že nebude mít 
   nezbytné p řístrojové vybavení, nebo 
 
   c)  pokud  je  právnickou osobou, neustanoví odp ovědného zástupce podle 
   odstavce  3  písm.  d)  nebo nebude mít v pracov ním nebo jiném obdobném 
   pom ěru   osoby   zp ůsobilé  k  m ěření  nebo  ov ěřování  množství  emisí 
   skleníkových plyn ů. 
 
   (14)  Ministerstvo  m ůže  zrušit  rozhodnutí o autorizaci v p řípad ě, že 
   dojde  k  podstatné  zm ěně  podmínek,  za  kterých  bylo  rozhodnutí  o 
   autorizaci vydáno. 
 
   (15) Platnost rozhodnutí o autorizaci zaniká 
 
   a)  uplynutím  doby,  na  kterou  bylo vydáno, s  výjimkou postupu podle 
   odstavce 12, 
 
   b) smrtí fyzické osoby nebo jejím prohlášením za  mrtvou, nebo 
 
   c) zánikem právnické osoby, které bylo rozhodnut í o autorizaci vydáno. 
 
   (16)  Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 p ísm. a), b), d) a e) se 
   nevyžaduje  u  osoby,  která je usazena v jiném členském stát ě Evropské 
   unie  a  na  území  České  republiky  hodlá  do časn ě vykonávat činnosti 
   uvedené v odstavci 1, pokud prokáže, že 
 
   a) je státním p říslušníkem členského státu Evropské unie, 
 
   b)  je  držitelem  oprávn ění  k  výkonu činností uvedených v odstavci 1 
   písm.  a),  b),  d) a e) podle právních p ředpis ů jiného členského státu 
   Evropské unie, pokud se v tomto stát ě takové oprávn ění vyžaduje. 
 
   (17)  Rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 p ísm. a), b), d) a e) se 
   dále nevyžaduje u právnické osoby, která na územ í České republiky hodlá 
   do časn ě  vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a), b), d) a e),  
   pokud prokáže, že 
 
   a)  byla založena podle práva jiného členského státu Evropské unie a má 
   své  sídlo, úst řední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na 
   území jiného členského státu Evropské unie a 
 
   b)  je  držitelem  oprávn ění  k  výkonu činností uvedených v odstavci 1 
   písm.  a),  b),  d) a e) podle právních p ředpis ů jiného členského státu 
   Evropské unie, pokud se v tomto stát ě takové oprávn ění vyžaduje. 
 
   (18)  V  p řípad ě  činností podle odstavce 1 písm. a) je tato osoba dál e 
   povinna p ředložit seznam metod, postup ů odb ěr ů a úprav vzork ů pro ú čely 
   m ěření,  v četn ě  kone čných  analytických  metod  a postup ů, které budou 
   použity  podle odstavce 3 písm. f); v p řípad ě činností podle odstavce 1 
   písm.  e)  je  tato osoba dále povinna p ředložit seznam metod a postup ů 
   ov ěřování množství emisí skleníkových plyn ů. 



 
   (19) V p řípad ě zpracování rozptylových studií podle odstavce 1 pí sm. d) 
   je   tato  osoba  dále  povinna  p ředložit  popis  postup ů  p ři  jejich 
   zpracování  v četn ě  již  d říve  zpracovaných  rozptylových studií podle 
   referen ční   metody   pro   zpracování  rozptylových  studi í  stanovené 
   provád ěcím  právním p ředpisem.^10a) Nem ůže-li tato osoba takovou studii 
   p ředložit, p ředloží vzorovou rozptylovou studii, která je zpraco vána za 
   použití  referen ční metody stanovené provád ěcím právním p ředpisem.^10a) 
   Pokud  tato  osoba  používá  pro zpracování rozp tylových studií metodu, 
   která  není  uvedena  v  souboru  referen čních metod,^10a) ministerstvo 
   posoudí,  zda  je  srovnatelná  s metodou stanov enou provád ěcím právním 
   p ředpisem.^10a) 
 
   (20)  O nespln ění požadavk ů stanovených v odstavci 16 vydá ministerstvo 
   rozhodnutí  ve  lh ůt ě  15  dn ů  ode  dne,  kdy mu byla p ředložena úplná 
   dokumentace.  V  p řípad ě  posuzování,  zda  jde o metodu srovnatelnou s 
   referen ční metodou podle odstavce 19, činí tato lh ůta 30 dn ů. 
 
   (21)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví  rozsah  znalostí, které jsou 
   p ředpokladem  pro  vydání  rozhodnutí  o  autorizaci,  postup, kterým se 
   ov ěřují,  postupy  pro  činnost  osob, které jsou držiteli rozhodnutí o 
   autorizaci podle odstavce 1 písm. e), seznam met od a postup ů, u kterých 
   je  podle  odstavce  3  písm.  f)  vyžadováno  p ředložení  osv ědčení  o 
   akreditaci a zp ůsob evidence o vydaných rozhodnutích. 
 
   § 16 
 
   Povinnosti autorizované osoby 
 
   (1)  Autorizovaná  osoba  má povinnost vykonávat  činnost, k níž jí bylo 
   vydáno  rozhodnutí  o  autorizaci,  tak,  aby  n edošlo ke st řetu zájm ů, 
   zejména  nesmí  provád ět  m ěření  emisí  ze  stacionárního  zdroje nebo 
   ov ěřování množství emisí skleníkových plyn ů, 
 
   a)  jedná-li  se  o stacionární zdroj nebo za řízení, na jehož výrob ě se 
   podílí  nebo  které  sama provozuje nebo které p rovozuje osoba jí p římo 
   nebo nep římo ovládaná nebo ji p římo či nep římo ovládající, 
 
   b)  je-li spole čníkem, členem, statutárním orgánem, členem statutárního 
   orgánu  nebo  dozor čího orgánu právnické osoby, která je provozovatelem  
   stacionárního  zdroje  nebo  za řízení,  pop řípad ě má v právnické osob ě, 
   která  je provozovatelem stacionárního zdroje ne bo za řízení, postavení, 
   jež  by  mohlo ovlivnit nezávislost, nebo je-li blízkou osobou k osob ě, 
   která  je  provozovatelem  stacionárního  zdroje   nebo  za řízení, jejím 
   spole čníkem,  členem,  statutárním  orgánem, členem statutárního orgánu 
   nebo  dozor čího  orgánu, pop řípad ě má v této právnické osob ě postavení, 
   jež by mohlo ovlivnit nezávislost ov ěření, 
 
   c)   je-li   u   provozovatele   stacionárního   zdroje  nebo  za řízení 
   insolven čním  správcem,  likvidátorem,  nuceným  správcem ne bo správcem 
   majetku  nebo  jedná-li  se  o  osobu  podílejíc í  se  na obchodování s 
   povolenkami či tyto obchody zprost ředkovávající. 
 
   (2)  Autorizovaná  osoba  má  povinnost  na  vyž ádání  inspekce,  která 
   prov ěřuje  správnost  m ěření, jeho záznamu nebo vyhodnocení, p ředkládat 
   m ěřicí  protokoly a uvád ět údaje a doklady k tomu pot řebné a poskytnout 
   pot řebnou sou činnost. 
 
   (3) Autorizovaná osoba je povinna podrobit se ko ntrole výkonu činnosti. 
   Kontrolu   provádí  inspekce  nebo  ministerstvo   jako  orgán  vrchního 
   státního dozoru. 



 
   (4) Zm ěnu údaj ů uvedených v žádosti o vydání rozhodnutí o autoriza ci je 
   autorizovaná  osoba povinna oznámit ministerstvu  do 30 dn ů ode dne, kdy 
   ke zm ěně došlo. 
 
   (5) Povinnosti podle odstavc ů 1 až 3 se vztahují i na p řípady do časného 
   výkonu činností podle § 15 odst. 1 až 3. 
 
   § 17 
 
   Stanoviska a povolení orgán ů ochrany ovzduší 
 
   (1)  P říslušný  orgán  ochrany  ovzduší  vydává stanoviska  a povolení k 
   řízením podle zvláštního právního p ředpisu,^12) která obsahují podmínky 
   ochrany ovzduší. Jsou jimi 
 
   a)   stanoviska   k   politice  územního  rozvoj e  a  územn ě  plánovací 
   dokumentaci v pr ůběhu jejího po řizování, 
 
   b) závazná stanoviska^12a) k umis ťování staveb zvlášt ě velkých, velkých 
   a st ředních stacionárních zdroj ů, 
 
   c)  povolení  staveb zvlášt ě velkých, velkých a st ředních stacionárních 
   zdroj ů a k jejich zm ěnám, 
 
   d)   povolení   k   uvedení   zvlášt ě   velkých,  velkých  a  st ředních 
   stacionárních zdroj ů do zkušebního i trvalého provozu. 
 
   (2)   Povolení  p říslušného  orgánu  ochrany  ovzduší,  které  obsahu je 
   podmínky ochrany ovzduší, se dále vyžaduje 
 
   a)  k  zám ěr ům  na zavedení nových výrob s dopadem na ovzduší u zvlášt ě 
   velkých, velkých a st ředních stacionárních zdroj ů, 
 
   b)  k  zám ěr ům  na  zavedení  nových technologií s dopadem na ov zduší u 
   zvlášt ě velkých, velkých a st ředních stacionárních zdroj ů, 
 
   c)  ke  spalování  nebo  spoluspalování  odpadu,  v četn ě odpadních olej ů 
   podle § 18 odst. 1 nebo 2, 
 
   d)  k výrob ě za řízení, materiál ů a výrobk ů, které zne čiš ťují nebo mohou 
   zne čiš ťovat  ovzduší, s výjimkou výrobk ů stanovených k posuzování shody 
   podle zvláštního právního p ředpisu,^4) 
 
   e) k výrob ě nových technologií, výrobk ů a za řízení sloužících k ochran ě 
   ovzduší   v četn ě  technických  podmínek  provozu  a  návrh ů  provozních 
   p ředpis ů  výrobce,  s  výjimkou  výrobk ů stanovených k posuzování shody 
   podle zvláštního právního p ředpisu,^4) 
 
   f)  ke  zm ěnám používaných paliv, surovin nebo druh ů odpad ů a ke zm ěnám 
   využívání technologických za řízení zvlášt ě velkých, velkých a st ředních 
   stacionárních  zdroj ů;  v rámci povolení k uvedeným zm ěnám může krajský 
   ú řad  stanovit  s  ohledem  na  charakter zm ěny i takové emisní limity, 
   které  nejsou  obsaženy pro daný stacionární zdr oj v provád ěcím právním 
   p ředpisu, p řípadn ě zp řísnit stanovené emisní limity pro tento zdroj, 
 
   g) k vydání a zm ěnám provozního řádu podle § 11 odst. 2, 
 
   h) ke zvýšení obsahu síry v kapalných palivech p ro stacionární zdroje, 
 
   i)  k  pokra čování  provozu  stacionárního  zdroje  po  uplynutí   lh ůty 



   platnosti stávajícího povolení. 
 
   (3)  Bez  závazného  stanoviska  podle  odstavce   1  nelze vydat územní 
   rozhodnutí   týkající   se   zvlášt ě   velkých,   velkých  a  st ředních 
   stacionárních zdroj ů. Podmínky ochrany ovzduší stanovené podle odstavce  
   1  jsou  závazné  pro  správní  ú řady,  které vydávají rozhodnutí podle 
   zvláštních právních p ředpis ů.^12) 
 
   (4)  Povolení nebo závazné stanovisko podle odst avce 1 písm. b) až d) a 
   odstavce 2 písm. c), d), e), f), h) a i) m ůže být vydáno na dobu časov ě 
   omezenou. 
 
   (5)  Sou částí žádosti podle odstavce 1 písm. b) a c) a odsta vce 2 písm. 
   a), b), d) a e) je odborný posudek a v p řípadech podle odstavce 1 písm. 
   b)  rozptylová  studie  zpracovaná  podle metody  rozptylových studií se 
   zd ůvodn ěním  nejvýhodn ějšího  řešení  z hlediska ochrany ovzduší v četn ě 
   uvedení emisí a p ředpoklad ů dodržování emisních limit ů. 
 
   (6)  Odborný posudek musí být zpracován autorizo vanou osobou podle § 15 
   odst.  1  písm.  d).  P řipouští  se  p ředložení  odborného posudku nebo 
   rozptylové  studie  již  d říve  zpracované,  pokud  se  p ředmět  jejího 
   zpracování  neliší  od  údaj ů  uvedených  v žádosti a není starší než 2 
   roky. 
 
   (7)  Povolení nebo závazné stanovisko podle odst avce 1 písm. b) až d) a 
   podle odstavce 2 písm. a) až g) a i) obsahuje ze jména tyto údaje: 
 
   a)  jde-li  o zvlášt ě velký, velký nebo st řední stacionární zdroj, jeho 
   popis  nebo  popis za řízení, výrobku nebo materiálu, který je p ředmětem 
   žádosti,  v četn ě  uvedení  identifika čního  čísla zdroje, pod kterým je 
   veden  v  registru emisí a zdroj ů zne čiš ťování ovzduší podle § 13 odst. 
   1, pokud je p řid ěleno, 
 
   b) závazné podmínky provozování stacionárního zd roje z hlediska ochrany 
   ovzduší. 
 
   (8) Podmínky provozování stacionárního zdroje ob sahují zejména 
 
   a) emisní limity zne čiš ťujících látek a další podmínky ochrany ovzduší, 
 
   b) opat ření k vylou čení rizik možného zne čiš ťování životního prost ředí, 
 
   c) podmínky zajiš ťující ochranu životního prost ředí. 
 
   (9)  Na  základ ě p řekro čení p řípustné úrovn ě zne čišt ění ovzduší stanoví 
   krajský   ú řad   ostatnímu   stacionárnímu   zdroji   s   emisí   tuhých 
   zne čiš ťujících látek p řesahující 30 tun ve sledovaném roce emisní strop 
   na   úrovni   nejvýše   70   %  hodnoty  pr ůměrné  ro ční  emise  tuhých 
   zne čiš ťujících látek. Krajský ú řad zárove ň může zp řísnit stávající nebo 
   stanovit   další   podmínky   provozu.   Pr ůměrná  ro ční  emise  tuhých 
   zne čiš ťujících látek ostatního stacionárního zdroje se vyp očte z období 
   p ředcházejících  p ěti let. V prvních dvou letech od jeho stanovení m ůže 
   být  emisní strop na úrovni pr ůměrné ro ční emise. V následujících sedmi 
   letech  musí  být  meziro ční pokles emisního stropu rovnom ěrný. Krajský 
   ú řad stanoví na návrh provozovatele nerovnom ěrný pokles emisního stropu 
   za  p ředpokladu,  že  bude  stanoven  na  úrovni nižší ne ž 50 % hodnoty 
   pr ůměrné  ro ční  emise.  V  takovém p řípad ě musí provozovatel dosáhnout 
   emisního  stropu  do  9  let  od jeho stanovení.  Pokles se uskute ční ve 
   t řech  t říletých  obdobích,  p ři čemž  v  prvních dvou obdobích je nutné 
   dosáhnout vždy alespo ň desetiprocentního snížení pr ůměrné ro ční emise. 
 



   (10)  P ři  vydávání stanovisek, závazných stanovisek a povo lení podle § 
   17  odst.  1  a  2,  která  se  dotýkají  oblast í se zhoršenou kvalitou 
   ovzduší, vychází p říslušný orgán ochrany ovzduší z program ů ke zlepšení 
   kvality  ovzduší  podle  § 7 odst. 6, 7 a 9. Pro  jiné oblasti se orgány 
   ochrany ovzduší řídí národními, krajskými a místními programy snižov ání 
   emisí podle § 6 odst. 2, 5 a 6. 
 
   (11)  Provád ěcí právní p ředpis stanoví náležitosti žádosti o povolení a 
   závazné  stanovisko podle odstavce 1 písm. b), c ) a d) a podle odstavce 
   2  písm.  a)  až  i)  obsahující  podmínky ochra ny ovzduší a metody pro 
   zpracování rozptylových studií podle odstavce 5.  
 
   § 18 
 
   Spalování odpadu a odpadních olej ů 
 
   (1)  Odpad podle zvláštního právního p ředpisu^7) v četn ě odpadních olej ů 
   podle  tohoto právního p ředpisu^7) m ůže být provozovateli spalován nebo 
   spoluspalován  jen  ve  spalovnách  odpad ů nebo ve zvlášt ě velkých nebo 
   velkých  stacionárních  zdrojích  povolených  pr o spoluspalování odpadu 
   p říslušným orgánem ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2  písm. c) nebo f). 
 
   (2) Odpadní oleje mohou být spalovány ve spalova cích zdrojích podle § 4 
   odst.  5  písm.  c),  pokud  jsou  provozovány  právnickou  osobou nebo 
   fyzickou  osobou  oprávn ěnou  k  podnikání  výhradn ě  v  souvislosti  s 
   podnikatelskou  činností  a  pokud  jejich provozovatel, za p ředpokladu 
   spln ění všech dalších povinností stanovených tímto zákon em, zajistí, že 
 
   a)  zdroj  bude registrován a evidován jako velk ý stacionární zdroj bez 
   p řihlédnutí k jeho jmenovitému tepelnému výkonu, a 
 
   b)  zdroj bude vybaven tak, aby bylo zajišt ěno dodržení emisních limit ů 
   stanovených provád ěcím právním p ředpisem, a 
 
   c)  spalování odpadních olej ů bude u zdroje povoleno p říslušným orgánem 
   ochrany ovzduší podle § 17 odst. 2 písm. c), a 
 
   d) spalované odpadní oleje budou skladovány odd ělen ě po částech, a 
 
   e)  pro  každou část bude vystaven osobou k tomu akreditovanou pr ůkazný 
   atest  o  tom,  že  složení  části  zaru čuje p ři použití za řízení podle 
   písmena  b),  že p ři jejím spalování nedojde ke vzniku jiných emisí ne ž 
   p ři  spalování  plynového  oleje,  a že sou čtový obsah polychlorovaných 
   bifenyl ů,  pentachlorfenolu a polychlorovaných terfenyl ů nep řekra čuje u 
   této části 10 mg/kg, a 
 
   f)  po  odb ěru  vzork ů  k provedení atesta čního řízení podle písmena d) 
   pr ůkazn ě  zabezpe čí atestovanou část tak, aby nemohla být dopl ňována až 
   do okamžiku jejího úplného vy čerpání a spálení, a 
 
   g)  pln ění  povinností  podle  písmen  d) až f) bude u zdro je pr ůkazným 
   zp ůsobem  evidováno a p říslušné doklady archivovány minimáln ě po dobu 3 
   let. 
 
   (3)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví emisní limity a další podmínky 
   provozování stacionárních zdroj ů, které spalují nebo spoluspalují odpad 
   v četn ě emisních limit ů a dalších podmínek spalování nebo spoluspalování 
   odpadních olej ů. 
 
   § 19 
 



   Poplatky za zne čiš ťování ovzduší 
 
   (1)   Provozovatelé   zvlášt ě  velkých,  velkých,  st ředních  a  malých 
   stacionárních  zdroj ů platí poplatky za zne čiš ťování ovzduší, o jejichž 
   výši  rozhoduje  krajský ú řad, obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností 
   nebo  obecní ú řad (dále jen "správce poplatku"). Poplatky, jejichž  výše 
   nedosahuje 500 K č, se nevym ěří. 
 
   (2)  Poplatkovým  obdobím podle tohoto zákona je  kalendá řní rok, v n ěmž 
   je stacionární zdroj provozován. 
 
   (3)  Na  b ěžný  rok se platí poplatek zpravidla zálohov ě (odstavec 12); 
   výše záloh se stanoví podle skute čného množství zne čiš ťujících látek za 
   p ředcházející kalendá řní rok. 
 
   (4)   O   výši   poplatku   provozovatel ů  zvlášt ě  velkých  a  velkých 
   stacionárních  zdroj ů rozhoduje krajský ú řad a poplatek vybírá a vymáhá 
   správce  dan ě  p říslušný  podle  místa stacionárního zdroje a v p řípad ě 
   Prahy  správce  dan ě  p říslušný  podle  sídla orgánu ochrany ovzduší na 
   území  hlavního  m ěsta  Prahy.  Údaje na vyžádání poskytuje orgán kraj e 
   ministerstvu.  Poplatky jsou p říjmem Státního fondu životního prost ředí 
   České  republiky.  Krajský ú řad vede evidenci zvlášt ě velkých a velkých 
   stacionárních  zdroj ů  a  evidenci  vym ěřených poplatk ů za zne čiš ťování 
   ovzduší.  Kopie  veškerých  rozhodnutí  týkající ch  se  poplatk ů zasílá 
   krajský  ú řad místn ě p říslušnému správci dan ě do 7 dní od nabytí právní 
   moci t ěchto rozhodnutí. 
 
   (5)  O  výši  poplatku  provozovatel ů  st ředních  stacionárních  zdroj ů 
   rozhodují  obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností. Poplatky vybírá a 
   vymáhá  správce  dan ě  p říslušný  podle  místa stacionárního zdroje a v 
   p řípad ě Prahy správce dan ě p říslušný podle sídla orgánu ochrany ovzduší 
   na  území  hlavního  m ěsta  Prahy.  Tyto poplatky jsou p říjmem Státního 
   fondu   životního   prost ředí  České  republiky.  Obecní  ú řad  obce  s 
   rozší řenou  p ůsobností  vede  evidenci st ředních stacionárních zdroj ů a 
   evidenci  vym ěřených  poplatk ů za zne čiš ťování ovzduší. Kopie veškerých 
   rozhodnutí  týkajících se poplatk ů zasílá obecní ú řad obce s rozší řenou 
   p ůsobností  místn ě  p říslušnému  správci dan ě do 7 dní od nabytí právní 
   moci t ěchto rozhodnutí. 
 
   (6) O výši poplatku provozovatel ů malých stacionárních zdroj ů rozhoduje 
   a  poplatek  vybírá  a  vymáhá  obecní  ú řad  podle zvláštního právního 
   p ředpisu.^13)   Obecní   ú řad   vede   evidenci   zpoplatn ěných  malých 
   stacionárních zdroj ů a evidenci o vym ěřených poplatcích za zne čiš ťování 
   ovzduší. Výnosy poplatk ů jsou p říjmem obce a musí být použity k ochran ě 
   životního prost ředí. 
 
   (7)  Jsou-li  v provozním areálu téhož provozova tele stacionární zdroje 
   r ůzných kategorií, je p říslušný rozhodovat o poplatcích za zne čiš ťování 
   všech t ěchto zdroj ů ten správce poplatku, který je p říslušný rozhodovat 
   o  poplatcích  týkajících se nejvyšší kategorie zdroje. Toto ustanovení 
   se nevztahuje na malé zdroje zne čiš ťování. 
 
   (8)  Poplatky  za  zvlášt ě velké, velké a st řední stacionární zdroje se 
   platí  za  zne čiš ťující  látky  nebo  stanovené  skupiny zne čiš ťujících 
   látek,  pro  které  má  zdroj  zne čiš ťování  stanoven emisní limit nebo 
   technické  a  další  podmínky  provozu,  které e misní limity nahrazují. 
   Ro ční  výše  sazeb  poplatk ů  a  zp ůsob  jejich  výpo čt ů jsou uvedeny v 
   p říloze  č.  1  k  tomuto zákonu. Vypo čtený poplatek se zaokrouhluje na 
   celé 100 K č. 
 
   (9)  Ro ční výši poplatku pro malý stacionární zdroj vym ěří obecní ú řady 



   pevnou  částkou v rozmezí uvedeném v p říloze č. 1 k tomuto zákonu, a to 
   úm ěrn ě   k  velikosti  stacionárního  zdroje  a  dob ě  jeho  provozu  v 
   poplatkovém období, p řípadn ě podle druhu a spot řeby paliva. 
 
   (10)  Provozovatel  zvlášt ě  velkého, velkého a st ředního stacionárního 
   zdroje je povinen vypo čítat poplatek zp ůsobem podle odstavce 8 za každý 
   zpoplatn ěný   zdroj   a   oznámit   tento   výpo čet   správci  poplatku 
   prost řednictvím  integrovaného systému pln ění ohlašovacích povinností v 
   oblasti  životního  prost ředí  podle  zákona  o  integrovaném  registru 
   zne čiš ťování   životního   prost ředí   a  integrovaném  systému  pln ění 
   ohlašovacích  povinností  v  oblasti  životního  prost ředí  a  o  zm ěně 
   n ěkterých  zákon ů  do 31. b řezna po skon čení poplatkového období nebo v 
   termínu  podle  odstavce  14.  Sou časn ě  oznámí i další údaje nutné pro 
   stanovení výše záloh na poplatek pro další popla tkové období. 
 
   (11)   Správce  poplatku  prov ěří  údaje  uvedené  v  oznámení  podaném 
   provozovatelem,  a  zjistí-li  skute čnosti  rozhodné pro stanovení výše 
   poplatku,  vydá  rozhodnutí  o vym ěření poplatku za skon čené poplatkové 
   období  a sou časn ě o výši záloh na poplatky pro b ěžný rok, p řesahuje-li 
   poplatek  2  000  K č  ro čně,  nejpozd ěji  do  6 m ěsíc ů ode dne doru čení 
   oznámení  o  výši  poplatku  nebo podkladu pro v yměření poplatku pevnou 
   částkou. 
 
   (12)  Zálohy na poplatky, uvedené v rozhodnutí p odle odstavce 11, platí 
   provozovatel p ředem takto: 
 
   a)  nad 1 000 000 K č ro čně v m ěsí čních zálohách splatných nejpozd ěji do 
   posledního dne každého kalendá řního m ěsíce, 
 
   b)  nad 10 000 K č do 1 000 000 K č ro čně v četn ě ve čtvrtletních zálohách 
   splatných nejpozd ěji do posledního dne každého kalendá řního čtvrtletí, 
 
   c)  nad  2  000  K č  do  10  000 K č ro čně v četn ě v pololetních zálohách 
   splatných   nejpozd ěji   do  30.  června  a  30.  prosince  p říslušného 
   kalendá řního roku. 
 
   Správce  poplatku m ůže na žádost provozovatele, bez p řihlédnutí k jiným 
   d ůvod ům  než  finan čním,  stanovit  v  rozhodnutí  termíny  úhrad záloh  
   odlišné  od  lh ůt  uvedených  pod  písmeny  a)  až c), p řitom však musí 
   provozovateli  uložit  povinnost  úhrady celkové  výše záloh na poplatky 
   pro b ěžný rok nejpozd ěji do 30. prosince p říslušného kalendá řního roku. 
 
   (13)  Poplatky do výše 2 000 K č ro čně platí provozovatel jednorázov ě ve 
   lh ůt ě stanovené v rozhodnutí o vym ěření poplatku. 
 
   (14)  Zálohy  na poplatek v prvním roce uvedení stacionárního zdroje do 
   provozu  se  stanoví  výpo čtem z jeho projektované kapacity. Oznamovací 
   povinnost  podle odstavce 10 je provozovatel pov inen splnit do 2 m ěsíc ů 
   od vydání povolení k provozu. 
 
   (15)  Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výko nu do 50 kW v četn ě není 
   p ředmětem  poplatku  za  zne čiš ťování  ovzduší  a  nevztahuje se na n ěj 
   oznamovací povinnost podle odstavce 16. 
 
   (16)  Provozovatel malého zpoplatn ěného zdroje je povinen zaslat do 31. 
   b řezna  po  skon čení  poplatkového  období  podklady pro stanovení v ýše 
   poplatku na b ěžný rok. 
 
   § 20 
 
   Oznamovací povinnosti 



 
   Skute čnosti  zakládající  vznik  nebo  od ůvod ňující zm ěny výše poplatk ů 
   v četn ě  zastavení provozu stacionárního zdroje nebo zm ěnu provozovatele 
   je  provozovatel povinen oznámit p říslušnému správci poplatku do 30 dn ů 
   od  vzniku  této skute čnosti jako podklad pro vydání nového rozhodnutí, 
   kterým se p ůvodní rozhodnutí o vym ěření poplatku a jeho záloh zruší. 
 
   § 21 
 
   Odklad placení části poplatk ů za zne čiš ťování ovzduší 
 
   (1)   Pokud   provozovatel  zvlášt ě  velkého,  velkého  nebo  st ředního 
   stacionárního  zdroje  prokazateln ě  zahájí  u  tohoto  zdroje práce za 
   ú čelem  snížení  emisí  zpoplatn ěné zne čiš ťující látky alespo ň o 15 % a 
   splní  podmínky  uvedené  v  odstavci  2,  správ ce  poplatku rozhodne o 
   odkladu  placení  záloh na poplatky u této látky  ve výši 60 % z celkové 
   výše poplatku za zne čiš ťování ovzduší po dobu realizace t ěchto prací. 
 
   (2)  Podmínky  odkladu  placení  stanovené  výše   záloh  poplatku podle 
   odstavce 1 jsou 
 
   a) pln ění emisních limit ů stanovených u stacionárního zdroje, 
 
   b)  žádost  provozovatele o odložení části poplatk ů s podrobným popisem 
   prací  a  jejich  časového  pr ůběhu  na  snížení  požadované výše emisí 
   zpoplatn ěné  zne čiš ťující  látky  nebo stanovené skupiny zne čiš ťujících 
   látek, 
 
   c)  oznámení  prokazatelného zahájení prací za ú čelem snižování emisí u 
   stacionárního zdroje a 
 
   d)  ukon čení  prací  za  ú čelem  snižování emisí u stacionárního zdroje 
   nejdéle do 2 let od jejich zapo četí. 
 
   (3)   Odložení   části   záloh  poplatku  za  ú čelem  snížení  emisí  u 
   stacionárního  zdroje  se vztahuje na zdroj nebo  za řízení zdroje, které 
   lze  samostatn ě  provozovat  a  na kterém jsou p římo provád ěny práce za 
   ú čelem  snížení  emisí,  a  na  ty  zpoplatn ěné zne čiš ťující látky jimi 
   vypoušt ěné, kterých se práce na snížení emisí dotýká. 
 
   (4)  Odklad  placení  části  záloh  poplatku správce poplatku povolí od 
   prvního dne m ěsíce následujícího po dni skute čného zahájení stavby nebo 
   úpravy  za řízení  zdroje  doloženého zápisem ve stavebním dení ku nebo v 
   protokolu  o  zahájení  prací.  Odklad  kon čí posledním dnem m ěsíce, ve 
   kterém  bylo  doru čeno  písemné oznámení provozovatele o ukon čení prací 
   správci poplatku. 
 
   (5) Plánovanou dobu realizace prací podle odstav ce 1 a podmínky odkladu 
   části  záloh  poplatku  stanoví  správce  poplatku v  rozhodnutí vydaném 
   podle  odstavce  1. Kopii vydaného rozhodnutí za sílá místn ě p říslušnému 
   celnímu ú řadu do 7 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozh odnutí. 
 
   § 22 
 
   Prominutí nebo doplacení části poplatku za zne čiš ťování ovzduší 
 
   (1)  Provozovatel je povinen oznámit správci pop latku ukon čení prací na 
   snížení  emisí  u  stacionárního  zdroje  podle  §  21 odst. 1 ve lh ůt ě 
   nejpozd ěji do 30 dn ů ode dne vzniku této skute čnosti. 
 
   (2)  Lh ůta  ur čená  k  ukon čení  prací na snížení emisí u stacionárního 



   zdroje  je  spln ěna, jestliže provozovatel p řed jejím uplynutím prokáže 
   dosažení  stanovených  úrovní  emisí  uvedených v rozhodnutí k odložení 
   placení  části  záloh  poplatk ů.  V  závažných  p řípadech  m ůže správce 
   poplatku   prodloužit   lh ůtu  k  dodání  výsledk ů  m ěření  ke  spln ění 
   požadovaných  hodnot,  nejpozd ěji však do 6 m ěsíc ů od stanovené lh ůty k 
   ukon čení prací podle § 21 odst. 5. 
 
   (3)  Dokon čí-li  provozovatel  práce  na  snížení  emisí  v  s ouladu se 
   stanovenými   podmínkami  v  rozhodnutí,  v četn ě  spln ění  lh ůty  podle 
   odstavce  2, správce poplatku promine povinnost doplatit odloženou část 
   poplatku.  P ři nedodržení podmínek odkladu placení části záloh poplatku 
   rozhodne správce poplatku o povinnosti odloženou  část poplatku doplatit 
   a  stanoví k tomu provozovateli p řiměřenou lh ůtu. Správce poplatku vydá 
   rozhodnutí o prominutí nebo doplacení poplatku d o 3 m ěsíc ů ode dne, kdy 
   zjistil  skute čnosti  rozhodné  pro  vydání  takového rozhodnutí. Kopii 
   vydaného  rozhodnutí  zasílá  místn ě p říslušnému celnímu ú řadu do 7 dní 
   ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
 
   (4)  Pokud  došlo  ke  zpožd ění  prací na snížení emisí u stacionárního 
   zdroje,   které  prokazateln ě  není  zavin ěno  provozovatelem,  správce 
   poplatku   k  žádosti  provozovatele  lh ůtu  ukon čení  prací  p řiměřeně 
   prodlouží, nejdéle však o 1 rok. 
 
   (5)  V  p řípad ě,  že  provozovatel  nedosáhne plánovaného snížení emisí 
   uvedeného  v  rozhodnutí podle § 21 odst. 1 p ři spln ění všech ostatních 
   stanovených  podmínek,  m ůže  správce  poplatku  rozhodnout o prominutí 
   pom ěrné  části odložené výše poplatk ů odpovídající podílu snížení emisí 
   skute čně dosaženého z p ůvodn ě plánované hodnoty. 
 
   HLAVA III 
 
   OCHRANA OZONOVÉ VRSTVY ZEMĚ A KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ 
 
   § 23 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Ochranu  ozonové vrstvy Zem ě p řed nep říznivými ú činky regulovaných 
   látek  a  ochranu  klimatického  systému  Zem ě p řed nep říznivými ú činky 
   fluorovaných  skleníkových  plyn ů  upravují  p římo  použitelné p ředpisy 
   Evropských  spole čenství^1a),^1b).  Tato  hlava  obsahuje  ustanovení  k 
   jejich  provedení  a  další ustanovení na ochran u ozonové vrstvy Zem ě a 
   klimatického systému Zem ě. 
 
   (2) Pro ú čely této hlavy se rozumí 
 
   a)  provozovatelem  fyzická  nebo právnická osob a zajiš ťující technický 
   provoz  za řízení,  které  obsahuje  fluorované  skleníkové  pl yny  nebo 
   regulované  látky;  není-li  taková osoba, považ uje se za provozovatele 
   vlastník za řízení, 
 
   b)   recyklací   výrobk ů   zpracování   vy řazených  výrobk ů  za  ú čelem 
   znovuzískání  regulovaných látek nebo fluorovaný ch skleníkových plyn ů a 
   materiálového využití. 
 
   P ředcházení emisím regulovaných látek 
 
   § 24 
 
   nadpis vypušt ěn 
 



   (1)  Ministerstvo  vydá  povolení k používání hy drochlorfluoruhlovodík ů 
   jako  hasicích  prost ředk ů  ve  stávajících  systémech požární ochrany, 
   pokud  se  používají  jako  náhrada  za  halony,   p ři  spln ění podmínek 
   uvedených   v   p římo   použitelném  p ředpisu  Evropských  spole čenství 
   upravujícím ochranu ozonové vrstvy Zem ě^1a). 
 
   (2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 ob sahuje 
 
   a)  u  fyzických osob oprávn ěných k podnikání obchodní firmu, pop řípad ě 
   jméno  nebo  jméno  a  p říjmení,  identifika ční  číslo  osoby,  bylo-li 
   p řid ěleno,  místo  podnikání,  datum  narození  a adresu  místa trvalého 
   pobytu  na  území České republiky nebo adresu bydlišt ě v jiném členském 
   stát ě  Evropské  unie;  u  právnických  osob  obchodní f irmu, pop řípad ě 
   název,  právní  formu,  sídlo  a pop řípad ě adresu organiza ční složky na 
   území České republiky, a identifika ční číslo, bylo-li p řid ěleno, 
 
   b)  jméno,  pop řípad ě jména, p říjmení a adresu místa trvalého pobytu na 
   území  České  republiky,  pop řípad ě  bydlišt ě  v zahrani čí, odpov ědného 
   zástupce právnické osoby, pop řípad ě fyzické osoby oprávn ěné k podnikání 
   a 
 
   c)  místo,  kde  je instalováno za řízení nebo výrobek obsahující halon, 
   jejich  po čet,  druh  a  množství  nápln ě,  druh  a množství náhradního 
   hydrochlorfluoruhlovodíku a zp ůsob zneškodn ění získaných halon ů. 
 
   (3)  Vzor  žádosti  o povolení k použití hydroch lorfluoruhlovodík ů jako 
   náhrady za halony stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
 
   § 25 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Osoba, která drží regulované látky, jejichž  použití je v rozporu s 
   p římo použitelným p ředpisem Evropských spole čenství^1a), je povinna bez 
   zbyte čného  odkladu,  nejpozd ěji  do  3  m ěsíc ů, tyto látky zneškodnit. 
   Pokud  jí  bylo  vydáno  rozhodnutí  o  ud ělení  certifikátu  (dále jen 
   "certifikát")   zneškodní   regulované   látky  způsobem  stanoveným  v 
   certifikátu.  Pokud  není  držitelem  certifikát u, je povinna ve stejné 
   lh ůt ě   zajistit   p ředání  t ěchto  látek  osob ě,  která  je  držitelem 
   certifikátu,  (dále jen "certifikovaná osoba") a  o p ředání regulovaných 
   látek provést zápis, který pro ú čely kontroly uchovává po dobu 5 let. 
 
   (2)  Znovuzískávání regulovaných látek p ři odstran ění za řízení na konci 
   jeho životnosti m ůže vykonávat pouze osoba, 
 
   a)  která  je  certifikovanou  osobou  pro  znov uzískávání fluorovaných 
   skleníkových   plyn ů   podle  p římo  použitelných  p ředpis ů  Evropských 
   spole čenství^1b), nebo 
 
   b)   pro   kterou   tuto   činnost  vykonává  certifikovaná  osoba  pro 
   znovuzískávání fluorovaných skleníkových plyn ů podle p římo použitelných 
   p ředpis ů Evropských spole čenství^1b). 
 
   § 26 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Provozovatel  pevn ě  instalovaného  za řízení  s  náplní regulované 
   látky,  které  se  p ři provozu nep řepravuje, je povinen prost řednictvím 
   certifikované  osoby  zajistit kontrolu t ěchto za řízení, zejména jejich 
   t ěsnosti, nejmén ě 



 
   a)  jednou za 12 m ěsíc ů u za řízení s obsahem regulované látky nejmén ě 3 
   kg, s výjimkou hermeticky uzav řených systém ů, které jsou takto ozna čeny 
   a obsahují mén ě než 6 kg regulované látky, 
 
   b)  jednou za 6 m ěsíc ů u za řízení s obsahem regulované látky nejmén ě 30 
   kg, 
 
   c) jednou za 3 m ěsíce u za řízení s obsahem regulované látky nejmén ě 300 
   kg. 
 
   (2)  Provozovatel  za řízení  obsahujícího  nejmén ě  300 kg regulovaných 
   látek  je  povinen  instalovat  systémy  detekce  únik ů. Systémy detekce 
   únik ů provozovatel kontroluje alespo ň jednou za 12 m ěsíc ů. 
 
   (3)  Provozovatel je povinen závady, které byly zjišt ěny kontrolou nebo 
   systémem  detekce  únik ů  a  které  zp ůsobují úniky regulovaných látek, 
   odstranit  nejpozd ěji  do  30 dn ů ode dne jejich zjišt ění. Do 30 dn ů od 
   odstran ění  závady zp ůsobující net ěsnost zajistí provozovatel následnou 
   kontrolu t ěsnosti za řízení. 
 
   (4)  Provozovatel za řízení obsahujícího nejmén ě 3 kg regulovaných látek 
   je  povinen  vést  eviden ční  knihu  za řízení  a  uchovat  ji pro ú čely 
   kontroly  v  míst ě  provozu  za řízení po dobu 5 let. Do eviden ční knihy 
   za řízení  se  zaznamená  množství nápln ě a druh regulované látky, datum 
   servisních činností, úkony údržby a revize spojené se za řízením, v četn ě 
   kontroly  úniku  regulované  látky, registra ční číslo osoby provád ějící 
   servisní  činnost,  nebylo-li  registra ční číslo p řid ěleno, potom jméno 
   osoby  a  kontaktní  adresu,  stru čný  popis provedené činnosti, v četn ě 
   stru čného  popisu  závady,  výsledek  provedené revize, množství uniklé 
   regulované látky zjišt ěné výpo čtem, množství a druh dopln ěné regulované 
   látky,  množství a druh dopln ěného oleje, množství od čerpané regulované 
   látky  nebo  oleje  a  jeho  další použití nebo při p ředání t řetí osob ě 
   číslo jejího povolení, jméno a adresu, a p ři p řechodu za řízení na jinou 
   regulovanou  látku ozna čení této nové regulované látky a její množství. 
   Vzor eviden ční knihy za řízení stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
 
   § 27 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)  Výrobce,  dovozce  do České republiky, vývozce z České republiky a 
   p řepravce  regulovaných  látek  a  výrobk ů,  které  obsahují regulované 
   látky,  jsou  povinni  tyto  látky  a  výrobky o zna čit. Zp ůsob ozna čení 
   regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, s tanoví provád ěcí právní 
   p ředpis. 
 
   (2)  Výrobce,  dovozce  do  České  republiky a p řepravce výrobk ů, které 
   obsahují  regulované  látky, jsou povinni v pr ůvodní dokumentaci uvád ět 
   název  a  ozna čení  regulované  látky,  její  množství  a upozorn ění na 
   nebezpe čí pro ozonovou vrstvu Zem ě. 
 
   (3)  Prodejce  regulovaných  látek a výrobk ů, které obsahují regulované 
   látky,  je povinen je ozna čit podle odstavce 1, pokud ozna čení nemají a 
   z  pr ůvodní dokumentace je z řejmé, že výrobek tyto látky obsahuje. Tuto 
   povinnost prodejce nemá, pokud prokáže, že v pr ůvodní dokumentaci nebyl 
   obsah t ěchto látek uveden. 
 
   (4) Dovozce do České republiky a vývozce z České republiky regulovaných 
   látek a výrobk ů, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvá dět v 
   celním  prohlášení  název a ozna čení regulované látky a kód kombinované 



   nomenklatury  a p ředložit celnímu ú řadu p říslušné oprávn ění podle p římo 
   použitelného p ředpisu Evropských spole čenství^1a). 
 
   (5)  Výrobce,  dovozce  do  České republiky, vývozce z České republiky, 
   prodejce  a  p řepravce  regulovaných  látek  a  výrobk ů, které obsahují 
   regulované  látky,  jsou  povinni  na  vyžádání ministerstva, inspekce, 
   České obchodní inspekce nebo p říslušného celního ú řadu p ředložit dodací 
   list, p řípadn ě celní doklady k jejich kontrole. 
 
   § 28 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1)   Osoba  oprávn ěná  k  používání  methylbromidu  pro  karanténní  a  
   dezinfek ční  ú čely  ochrany  zboží  p řed  p řepravou  je povinna písemn ě 
   oznámit ministerstvu množství používaného methyl bromidu a ú čel takového 
   používání do 31. b řezna za uplynulý kalendá řní rok. 
 
   (2)  Osoba,  která použije regulovanou látku jak o vstupní surovinu nebo 
   technologické činidlo, je povinna písemn ě oznámit ministerstvu množství 
   použité  látky,  typ  použití  a  výpo čet nebo odhad emisí regulovaných 
   látek,  ke kterým b ěhem takového používání došlo. Oznámení osoba podává  
   do 31. b řezna za uplynulý kalendá řní rok. 
 
   (3) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní sy stémy požární ochrany a 
   hasicí p řístroje s halony, je povinna oznámit ministerstvu j ejich po čet 
   a množství v nich obsažených halon ů, opat ření ke snižování jejich emisí 
   a  odhad  t ěchto  emisí do 31. b řezna za uplynulý kalendá řní rok. Údaje 
   lze  oznámit  písemn ě nebo prost řednictvím integrovaného systému pln ění 
   ohlašovacích   povinností   v  oblasti  životníh o  prost ředí^18).  Vzor 
   formulá ře pro oznámení údaj ů stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
 
   § 29 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1) Výrobce regulovaných látek a výrobk ů, které je obsahují, je povinen 
   platit  poplatek  za  vyrobené  látky  nebo  výr obky  ve výši 400 K č za 
   kilogram regulované látky. 
 
   (2)  Poplatek  je  p říjmem  Státního  fondu  životního  prost ředí České 
   republiky a je ú čelov ě vázán pro použití k ochran ě ozonové vrstvy Zem ě. 
 
   (3) Poplatku nepodléhají 
 
   a)  regulované  látky použité jako vstupní surov iny pro p řepracování na 
   jiné chemické slou čeniny, 
 
   b) vyrobené regulované látky sloužící pouze pro účely zajišt ění ochrany 
   zdraví a života lidí v rámci základní pot řeby^1b). 
 
   (4)  Výrobce  regulovaných  látek  nebo  výrobk ů, které je obsahují, je 
   povinen  si  poplatek  sám  vypo čítat  a  uhradit  jej  Státnímu  fondu 
   životního prost ředí České republiky nejpozd ěji do 30 dn ů po vyskladn ění 
   výrobk ů v četn ě použití výrobk ů pro vlastní pot řebu. Neuhrazené poplatky 
   vymáhá inspekce. 
 
   § 30 
 
   Ozna čování výrobk ů a za řízení obsahujících fluorované skleníkové plyny 
 



   Výrobky  a  za řízení,  u  kterých  p římo použitelné p ředpisy Evropských 
   spole čenství^1b) vyžadují jejich ozna čení, lze na území České republiky 
   uvést na trh jen, pokud je jejich ozna čení uvedeno v českém jazyce. 
 
   Spole čná ustanovení 
 
   § 31 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1) Jen certifikovaná osoba m ůže vykonávat činnosti, 
 
   a)   u   kterých   to  stanoví  p římo  použitelné  p ředpisy  Evropských 
   spole čenství^1b), 
 
   b) spo čívající v servisu za řízení obsahujícího regulované látky, 
 
   c) spo čívající v kontrole t ěsnosti chladicích a klimatiza čních za řízení 
   obsahujících regulované látky, 
 
   d) spo čívající v kontrole t ěsnosti systém ů požární ochrany obsahujících 
   regulované látky, 
 
   e)  spo čívající  ve  znovuzískávání  regulovaných  látek  p ři recyklaci 
   výrobk ů, nebo 
 
   f) spo čívající ve zneškod ňování regulovaných látek. 
 
   (2) Certifikát vydává ministerstvo nebo jím pov ěřená osoba. 
 
   (3)  Certifikát  k  činnostem  podle  odstavce 1 písm. a) až d) se vydá 
   osob ě,  která  spl ňuje  požadavky stanovené p římo použitelnými p ředpisy 
   Evropských spole čenství^1b). 
 
   (4)  Certifikát  k  činnostem  podle  odstavce  1 písm. e) a f) se vydá 
   osob ě, která p ředloží 
 
   a) rozhodnutí krajského ú řadu o ud ělení souhlasu k provozování za řízení 
   k využívání nebo odstra ňování odpad ů, 
 
   b)  doklad  o školení fyzických osob vykonávajíc ích znovuzískávání nebo 
   zneškod ňování   regulovaných  látek;  rozsah  požadovaných  znalostí  k 
   znovuzískávání  nebo zneškod ňování regulovaných látek stanoví provád ěcí 
   právní p ředpis, 
 
   c) popis použité technologie a 
 
   d)  v p řípad ě žádosti o certifikát k činnosti podle odstavce 1 písm. f) 
   zp ůsob zneškodn ění regulovaných látek. 
 
   (5)  P ři  výkonu  činnosti  podle  odstavce  1 musí certifikovaná osob a 
   dodržovat  závazné  postupy  pro  nakládání s re gulovanými látkami nebo 
   fluorovanými  skleníkovými  plyny  anebo  za řízeními  obsahujícími tyto 
   látky.  Závazné postupy spo čívající v kontrole t ěsnosti chladicích nebo 
   klimatiza čních  za řízení  anebo  systém ů  požární ochrany, obsahujících 
   fluorované   skleníkové   plyny,  upravují  p římo  použitelné  p ředpisy 
   Evropských spole čenství^1b). Závazné postupy pro další činnosti uvedené 
   v odstavci 1 stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
 
   (6) Ministerstvo m ůže zrušit certifikát v p řípad ě, že dojde k podstatné 
   zm ěně  podmínek, za kterých byl certifikát vydán, p ři závažném porušení 



   podmínek  uvedených  v  certifikátu  nebo  povin ností stanovených tímto 
   zákonem   anebo  povinností  stanovených  p římo  použitelnými  p ředpisy 
   Evropských spole čenství^1a), ^1b). 
 
   § 32 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   (1) Osoba, která v kalendá řním roce 
 
   a)  získá  od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 
   kg fluorovaných skleníkových plyn ů, 
 
   b)  p ředá osob ě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg 
   fluorovaných skleníkových plyn ů, 
 
   c) zneškodní více než 100 kg fluorovaných sklení kových plyn ů, nebo 
 
   d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, 
   regeneruje nebo zneškodní regulované látky, 
 
   podá   nejpozd ěji   do   31.  b řezna  následujícího  kalendá řního  roku 
   ministerstvu  zprávu,  ve  které  uvede  názvy  a  množství  získaných, 
   p ředaných   nebo   zneškodn ěných  fluorovaných  skleníkových  plyn ů,  s 
   uvedením členského státu, ze kterého byly látky získány nebo do kterého 
   byly  p ředány,  p ůvod  látek,  které  byly  zneškodn ěny,  nebo  názvy a 
   množství   regulovaných   látek   uvedených   na   trh,  znovuzískaných, 
   recyklovaných,  regenerovaných  nebo  zneškodn ěných,  s uvedením p ůvodu 
   látek, které byly zneškodn ěny. 
 
   (2)  Zprávu  podle  odstavce  1  a  podle  p římo  použitelných p ředpis ů 
   Evropských  spole čenství^1b) podává osoba prost řednictvím integrovaného 
   systému    pln ění   ohlašovacích   povinností   v   oblasti   živo tního 
   prost ředí^18). Vzor formulá ře zprávy stanoví provád ěcí právní p ředpis. 
 
   § 33 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   Osoba  oprávn ěná  k  uznání odborné kvalifikace podle zákona o uz návání 
   odborné  kvalifikace^19)  se  považuje  za  cert ifikovanou osobu, pokud 
   prokáže,  že  spl ňuje  kvalifika ční  požadavky stanovené jiným členským 
   státem  Evropské  unie  k  výkonu  činností  podle § 25 odst. 1 nebo má 
   certifikát  vydaný  jiným  členským  státem  Evropské  unie podle p římo 
   použitelných  p ředpis ů  Evropských  spole čenství^1b)  a  je  zapsána  v 
   seznamu certifikovaných osob podle § 34. 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   § 34 
 
   nadpis vypušt ěn 
 
   Ministerstvo  vede  a  uve řej ňuje  zp ůsobem umož ňujícím dálkový p řístup 
   seznam  certifikovaných  osob.  Seznam  obsahuje   název  nebo  jméno  a 
   p říjmení  certifikované osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon 
   nebo adresu elektronické pošty. 
 
   § 35 
 
   zrušen 



 
   § 35a 
 
   zrušen 
 
   HLAVA V 
 
   ZP ŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ VE ŘEJNOSTI A MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM 
 
   § 36 
 
   Zp řístup ňování informací ve řejnosti 
 
   (1)  Orgány  ochrany ovzduší zp řístup ňují ve řejnosti informace o úrovni 
   zne čišt ění  ovzduší  a  další informace o stavu ovzduší. Zp řístup ňování 
   informací podle zvláštních právních p ředpis ů^20) není tímto ustanovením 
   dot čeno. 
 
   (2) Orgány ochrany ovzduší dále zp řístupní ve řejnosti podle odstavce 1 
 
   a)  programy ke zlepšování kvality ovzduší a vym ezení oblastí podle § 7 
   odst. 4, 
 
   b) programy snižování emisí podle § 6 odst. 2 a 5, 
 
   c)  žádosti  o povolení a stanoviska orgánu ochr any ovzduší podle § 17, 
   23 až 25, 27, 30 a 31 a na základ ě nich vydaná povolení a stanoviska, 
 
   d)  povolení  ke  zvýšení obsahu síry v kapalnýc h palivech ur čených pro 
   stacionární zdroje. 
 
   (3)  Ministerstvo  zabezpe čuje  prost řednictvím  jím  z řízené právnické 
   osoby pravidelné informování ve řejnosti o kvalit ě ovzduší a o aktuálním 
   stavu  ozonové vrstvy nad územím České republiky zejména v pravidelných 
   relacích ve řejných sd ělovacích prost ředk ů. 
 
   (4) Ministerstvo zp řístup ňuje informace o souhrnné ro ční výrob ě, dovozu 
   a  vývozu regulovaných látek v České republice a o pln ění mezinárodních 
   závazk ů České republiky v oblasti ochrany ozonové vrstvy a k limatického 
   systému Zem ě v jeho informa čních materiálech. 
 
   (5)  Provád ěcí  právní  p ředpis  stanoví zp ůsob a rozsah zp řístup ňování 
   informací o úrovni zne čišt ění ovzduší a o stavu ovzduší. 
 
   § 37 
 
   Zp řístup ňování informací mezinárodním organizacím 
 
   (1)  Ministerstvo  a  další úst řední správní ú řady poskytují p říslušným 
   orgán ům  Evropské  komise a orgán ům uvedeným v mezinárodních smlouvách, 
   jimiž  je  Česká  republika vázána, v požadovaném rozsahu a for mátu a v 
   požadovaných intervalech informace o stavu ovzdu ší v České republice, o 
   zdrojích  jeho  zne čiš ťování a o opat řeních p řijatých k jeho zlepšení a 
   informace  týkající  se  ochrany  ozonové vrstvy  a klimatického systému 
   Zem ě. 
 
   (2)   Ministerstvo  zajistí  vzájemné  poskytová ní  informací  o  stavu 
   ovzduší,  ke  kterému se Česká republika zavázala v rámci p řistoupení k 
   Úmluv ě  o  dálkovém  zne čiš ťování ovzduší p řekra čujícím hranice stát ů a 
   které vyplývá z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. 
 



   (3)   Ministerstvo   zem ědělství  p ředkládá  Evropské  komisi  a  vlád ě 
   každoro čně  do  1.  července  p říslušného  kalendá řního  roku informaci 
   zpracovanou   ve  spolupráci  s  Ministerstvem  pr ůmyslu  a  obchodu  a 
   Generálním ředitelstvím cel o 
 
   a)  opat řeních,  která  byla p řijata na podporu používání biopaliv nebo 
   jiných  paliv  z obnovitelných zdroj ů pro dopravní ú čely místo motorové 
   nafty nebo motorových benzin ů, 
 
   b)  národních zdrojích ur čených pro výrobu biomasy pro jiné použití než 
   v doprav ě a 
 
   c)  celkovém  prodeji  pohonných  hmot  a  podíl u  biopaliv,  čistých i 
   smíchaných,   a   jiných   paliv  z  obnovitelný ch  zdroj ů  na  trhu  v 
   p ředcházejícím  roce,  p řípadn ě informaci o všech výjime čných stavech v 
   dodávkách ropy nebo ropných výrobk ů, které m ěly vliv na prodej biopaliv 
   a jiných paliv z obnovitelných zdroj ů. 
 
   HLAVA VI 
 
   OPAT ŘENÍ K NÁPRAV Ě A SANKCE 
 
   § 38 
 
   Opat ření k náprav ě a zákaz provozu stacionárního zdroje 
 
   (1) Provozovateli, který neplní povinnosti stano vené tímto zákonem nebo 
   zvláštními   právními  p ředpisy  upravujícími  povinnosti  p ři  ochran ě 
   ovzduší,  uloží  orgán  ochrany  ovzduší  opat ření ke zjednání nápravy. 
   Opat ření  ke  zjednání  nápravy  uloží  orgán  ochrany  ovzduší  rovn ěž 
   výrobci,  dovozci  a  prodejci  výrobk ů  s  limitním  obsahem  t ěkavých 
   organických látek, poruší-li povinnosti stanoven é tímto zákonem. 
 
   (2)  O  omezení  nebo  zastavení  provozu stacio nárního zdroje rozhodne 
   orgán ochrany ovzduší v p řípadech, kdy provozovatel 
 
   a)  provozuje stacionární zdroj, na který nebylo  vydáno stanovisko nebo 
   povolení podle § 17 odst. 1 nebo 2, nebo 
 
   b)  neplní  p ři vážném a bezprost ředním ohrožení nebo poškození kvality 
   ovzduší povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g) n ebo k), nebo 
 
   c)  nedodržuje  emisní  limit  nebo  p řípustnou tmavost kou ře nebo plán 
   snížení  emisí  zne čiš ťujících  nebo  pachových  látek  nebo nedodržuje 
   p řípustnou  míru  obt ěžování  zápachem  a  nezjednal opat ření k náprav ě 
   uložené orgánem ochrany ovzduší podle odstavce 1 , nebo 
 
   d)  op ětovn ě  poruší  povinnosti,  za  jejichž porušení mu byla  uložena 
   pokuta podle § 40 odst. 2 nebo 3. 
 
   (3)  Odvolání  proti  rozhodnutí  podle  odstavc e  2 písm. a) a b) nemá 
   odkladný ú činek. 
 
   § 39 
 
   Opat ření  k  náprav ě  p ři  porušení povinností souvisejících s ochranou 
   ozonové vrstvy Zem ě a klimatického systému Zem ě 
 
   (1)   P ři   zjišt ění  závažného  porušení  povinností  vyplývajících  z 
   ustanovení  hlavy  III  nebo  z  ustanovení p římo použitelných p ředpis ů 
   Evropských spole čenství^1a), ^1b) inspekce uloží právnické nebo fyzi cké 



   osob ě  porušující  tyto  povinnosti  opat ření  k  náprav ě  nebo navrhne 
   zrušení  certifikátu,  v četn ě odejmutí regulovaných látek, fluorovaných 
   skleníkových  plyn ů  nebo výrobk ů, které obsahují regulované látky nebo 
   fluorované skleníkové plyny, na náklady této oso by. 
 
   (2)  Inspekce  m ůže  uložit  osob ě uvedené v odstavci 1, aby u činila na 
   sv ůj  náklad  opat ření  sm ěřující  k  nezávadnému zneškodn ění, p řípadn ě 
   recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek, fl uorovaných skleníkových 
   plyn ů  nebo  výrobk ů,  které  obsahují regulované látky nebo fluorované  
   skleníkové plyny. Podání odvolání proti tomuto r ozhodnutí nemá odkladný 
   ú činek. 
 
   Sankce 
 
   § 40 
 
   (1) Pokutu ve výši od 20 000 do 10 000 000 K č uloží 
 
   a)  Česká  obchodní  inspekce^21)  výrobci,  dovozci  a prodejci paliv, 
   poruší-li povinnosti uvedené v § 3 odst. 2 nebo 3, 
 
   b)  inspekce  provozovateli  zvlášt ě  velkého,  velkého  nebo st ředního 
   stacionárního  zdroje, pokud provozuje tento zdr oj bez povolení podle § 
   17  odst.  1  písm.  b) nebo c) nebo d), nebo be z platného rozhodnutí o 
   autorizaci  podle  tohoto  zákona  v p řípadech uvedených v § 15 odst. 1 
   písm. c) nebo bez povolení u činností uvedených v § 17 odst. 2, 
 
   c)  inspekce  výrobci,  dovozci  a  prodejci výr obk ů s limitním obsahem 
   t ěkavých organických látek, poruší-li povinnosti uved ené v § 3 odst. 3. 
 
   (2)  Pokutu  ve  výši  od  10  000  do  2  000  000  K č  uloží inspekce 
   provozovateli  zvlášt ě velkého nebo velkého stacionárního zdroje, který 
   poruší  alespo ň jednu z povinností uvedených v § 3 odst. 2, 3, 4, 6, 7, 
   9 nebo v § 11 odst. 1 písm. c), d), g), i) až n)  a s) nebo v § 11 odst. 
   2. 
 
   (3)  Pokutu  ve  výši  od  5  000  do  1  000  0 00  K č  uloží  inspekce 
   provozovateli st ředního stacionárního zdroje, poruší-li alespo ň jednu z 
   povinností  stanovených  v  § 3 odst. 2, 3, 4, 7 , 9 nebo v § 11 odst. 1 
   písm. c), d), g), i) až n) a s). 
 
   (4) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 K č uloží obecní ú řad provozovateli 
   malého  stacionárního  zdroje,  poruší-li  alesp oň  jednu  z povinností 
   stanovených v § 3 odst. 3, 4, 9 nebo v § 12 odst . 1. 
 
   (5)  Pokutu  ve  výši  od  500 do 20 000 K č uloží orgán ochrany ovzduší 
   provozovateli  stacionárního  zdroje za nespln ění oznamovací povinnosti 
   podle § 19 odst. 10, 14, 16 nebo v § 20 nebo § 2 2 odst. 1. 
 
   (6)  Pokutu  ve  výši  od  5  000  do  5  000  0 00  K č  uloží  inspekce 
   provozovateli  zvlášt ě  velkého,  velkého  nebo st ředního stacionárního 
   zdroje, který 
 
   a)  nesplnil  opat ření  orgánu ochrany ovzduší vyplývající ze smogovéh o 
   regula čního systému podle § 8 odst. 7, nebo 
 
   b)  nesplnil  pravomocné rozhodnutí vydané podle  § 38 odst. 2 o omezení 
   nebo zastavení provozu stacionárního zdroje. 
 
   (7)  Pokutu  od  10  000  do 10 000 000 K č uloží inspekce provozovateli 
   zvlášt ě velkého, velkého nebo st ředního stacionárního zdroje, který 



 
   a)  porušil alespo ň jednu z povinností stanovených v § 11 odst. 1 písm . 
   a), b), f), h), o), p), nebo r), nebo 
 
   b)  nesplnil  opat ření  ke  zjednání  nápravy  uložené  orgánem ochran y 
   ovzduší podle § 38 odst. 1, nebo 
 
   c) neplní program zlepšování kvality ovzduší, ne bo 
 
   d) neplní povinnosti p ři ochran ě klimatického systému Zem ě podle § 35, 
 
   e) nesplnil povinnost podle § 13 odst. 4 nebo 5.  
 
   (8)  Pokutu  ve  výši  od  1  000  do  10  000  Kč  uloží  obecní  ú řad 
   provozovateli malého stacionárního zdroje, který  nesplnil 
 
   a) opat ření ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1, nebo 
 
   b) pravomocné rozhodnutí o omezení nebo zastaven í provozu stacionárního 
   zdroje. 
 
   (9) Pokutu do 2 000 000 K č uloží inspekce osob ě, která 
 
   a) poruší alespo ň jednu z povinností uvedených v § 25 až 28, § 29 od st. 
   1 a 4, § 31 odst. 1 a 5 nebo § 32 odst. 1, 
 
   b)  poruší  alespo ň  jednu  z povinností uvedených v ustanoveních p římo 
   použitelného  p ředpisu  Evropských  spole čenství  upravujícího podmínky 
   ochrany ozonové vrstvy Zem ě^1a), 
 
   c)  poruší  alespo ň  jednu  z povinností uvedených v ustanoveních p římo 
   použitelných p ředpis ů Evropských spole čenství^1b). 
 
   (10) Pokutu ve výši od 500 do 150 000 K č uloží obecní ú řad osob ě, která 
   poruší alespo ň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5. 
 
   (11)  Pokutu  ve  výši od 1 000 do 5 000 K č uloží inspekce osob ě, která 
   vykonává činnosti podle § 15 odst. 1 bez platné autorizace. 
 
   (12)  Pokutu  ve  výši od 1 000 do 5 000 K č uloží inspekce osob ě, která 
   provádí  činnost  podle  § 15 odst. 1 v rozporu s § 15 odst. 16, 17, 18 
   nebo 19. 
 
   (13) Pokutu až do výše 100 000 K č uloží celní ú řad osob ě uvedené v § 3a 
   odst. 1, která nesplní povinnost podle § 3a odst . 11. 
 
   (14)  Pokutu  ve  výši  do  1  000  000 K č uloží inspekce provozovateli 
   zvlášt ě  velkého, velkého nebo st ředního zdroje, který v rozporu s § 11 
   odst.  1  písm.  e)  nevede  provozní  evidenci  nebo nep ředá souhrnnou 
   provozní  evidenci p říslušným orgán ům ochrany ovzduší, anebo v souhrnné 
   provozní evidenci uvede nesprávné údaje. 
 
   (15)  V  p řípad ě,  že  došlo u jednoho provozovatele k soub ěhu porušení 
   více  povinností  podle tohoto zákona, uloží mu příslušný orgán ochrany 
   ovzduší  pokutu  podle  ustanovení,  v  nichž  j sou jednotlivá porušení 
   zákona  uvedena  s  tím,  že  pokuty  za tato po rušení zákona uvedené v 
   jednotlivých ustanoveních se s čítají. 
 
   (16)  Pokuty  uložené  inspekcí za porušení povi nností podle ustanovení 
   hlavy II vybírá inspekce a jsou z 50 % p říjmem Státního fondu životního 
   prost ředí  České  republiky  a  z 50 % p říjmem obcí, na jejichž území k 



   porušení povinnosti došlo. 
 
   (17)  Pokuty  uložené  krajským ú řadem, obecním ú řadem a obecním ú řadem 
   obce  s  rozší řenou  p ůsobností  podle  ustanovení hlavy II tyto orgány 
   vybírají  a  vymáhají.  Pokuty  uložené krajským  ú řadem, obecním ú řadem 
   jsou  p říjmem toho orgánu, který o pokut ě rozhodl, a musí být použity k 
   ochran ě ovzduší na území sv ěřeném do jeho p ůsobnosti. 
 
   (18)  Pokuty  uložené  inspekcí za porušení povi nností podle ustanovení 
   hlavy III vybírá inspekce. Pokuty jsou p říjmem Státního fondu životního 
   prost ředí České republiky. 
 
   § 41 
 
   (1)  Řízení  o uložení pokuty lze zahájit nejpozd ěji do 1 roku ode dne, 
   kdy  orgán ochrany ovzduší zjistil porušení povi nnosti, nejpozd ěji však 
   do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo  zákazu došlo. 
 
   (2)  Dojde-li  v dob ě do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
   uložení  pokuty  k  op ětovnému  porušení  povinnosti, za které již byla 
   uložena  pokuta,  a  provozovatel  nezjednal  ná pravu  uloženou orgánem 
   ochrany  ovzduší,  uloží  mu  tento orgán pokutu  až do výše dvojnásobku 
   horní hranice sazby. 
 
   (3)  P ři  rozhodování  o  výši  pokuty p řihlíží orgán ochrany ovzduší k 
   závažnosti  porušení  zákonné  povinnosti,  dob ě  trvání  protiprávního 
   stavu,  k  výši  vzniklé  nebo  hrozící  škody  a k p řípadným následk ům 
   protiprávního stavu. 
 
   HLAVA VII 
 
   VÝKON  SPRÁVNÍ  ČINNOSTI  NA  ÚSEKU  OCHRANY  OVZDUŠÍ, OZONOVÉ VRSTV Y A 
   KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEM Ě 
 
   § 42 
 
   Orgány  ochrany  ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany 
   ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Z emě 
 
   Správní   činnosti   na   úseku   ochrany  ovzduší,  ozonové  vrstvy  a 
   klimatického systému Zem ě vykonávají tyto orgány ochrany ovzduší: 
 
   a) ministerstvo, 
 
   b) Ministerstvo zdravotnictví, 
 
   c) inspekce, 
 
   d) Česká obchodní inspekce, 
 
   e) celní ú řady, 
 
   f) kraje, 
 
   g) obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností 
 
   h) obce. 
 
   § 42a 
 
   (1)  Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgán ům 



   ochrany   ovzduší  vykonávajícím  správní  činnosti  na  úseku  ochrany 
   ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Z emě 
 
   a) referen ční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
   b) údaje z agendového informa čního systému evidence obyvatel, 
 
   c) údaje z agendového informa čního systému cizinc ů. 
 
   (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a ) jsou 
 
   a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, 
 
   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu úd aj ů, který se narodil v 
   cizin ě, datum, místo a stát, kde se narodil, 
 
   c)  datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu  údaj ů mimo území České 
   republiky,  datum  úmrtí,  místo  a stát, na jeh ož území k úmrtí došlo; 
   je-li  vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za m rtvého, den, který je v 
   rozhodnutí  uveden  jako  den  smrti  nebo  den,   který  subjekt  údaj ů 
   prohlášený  za  mrtvého  nep řežil,  a  datum  nabytí právní moci tohoto 
   rozhodnutí, 
 
   d) adresa místa pobytu, 
 
   e) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství. 
 
   (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b ) jsou 
 
   a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
 
   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu úd aj ů, který se narodil v 
   cizin ě, datum, místo a stát, kde se narodil, 
 
   c) rodné číslo, 
 
   d) adresa místa trvalého pobytu, 
 
   e) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství. 
 
   (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c ) jsou 
 
   a) jméno, pop řípad ě jména, p říjmení, rodné p říjmení, 
 
   b)  datum, místo a okres narození; u subjektu úd aj ů, který se narodil v 
   cizin ě, datum, místo a stát, kde se narodil, 
 
   c) státní ob čanství, pop řípad ě více státních ob čanství, 
 
   d) druh a adresa místa pobytu, 
 
   e) po čátek pobytu, p řípadn ě datum ukon čení pobytu. 
 
   (5) Údaje, které jsou vedeny jako referen ční údaje v základním registru 
   obyvatel,   se  využijí  z  agendového  informa čního  systému  evidence 
   obyvatel nebo agendového informa čního systému cizinc ů, pouze pokud jsou 
   ve tvaru p ředcházejícím sou časný stav. 
 
   (6)  Z  poskytovaných  údaj ů  lze  v konkrétním p řípad ě použít vždy jen 
   takové údaje, které jsou nezbytné ke spln ění daného úkolu. 
 



   § 43 
 
   Ministerstvo životního prost ředí 
 
   Ministerstvo 
 
   a)  vykonává  p ůsobnost  úst ředního  správního  ú řadu v oblasti ochrany 
   ovzduší,  ozonové  vrstvy  a  klimatického  syst ému  Zem ě  p řed emisemi 
   fluorovaných  skleníkových  plyn ů a na t ěchto úsecích řídí výkon státní 
   správy, 
 
   b)  vykonává  vrchní  státní  dozor  na  úseku o chrany ovzduší, ochrany 
   ozonové  vrstvy  a  klimatického systému Zem ě p řed emisemi fluorovaných 
   skleníkových plyn ů, 
 
   c)  zaujímá  stanoviska k zám ěr ům, které mohou výrazn ě ovlivnit čistotu 
   ovzduší,  zejména  ke  strategiím rozvoje jednot livých obor ů, odv ětví a 
   územních celk ů, 
 
   d)  koordinuje  výzkum  a  sleduje  technický  r ozvoj  v  rámci ochrany 
   ovzduší,  ochrany  ozonové  vrstvy  a  klimatick ého  systému  Zem ě p řed 
   emisemi   fluorovaných   skleníkových  plyn ů  a  podporuje  rozši řování 
   technologií omezujících zne čiš ťování ovzduší, 
 
   e)  zajiš ťuje  sledování  kvality  ovzduší  podle  § 6 odst. 8 a provoz 
   základní  sít ě  imisního  monitoringu  na celém území České republiky a 
   sledování úrovn ě zne čišt ění ovzduší podle § 7 odst. 5, 
 
   f)  zabezpe čuje  jednotný  registr informa čního systému kvality ovzduší 
   (ISKO)  a  registr emisí a zdroj ů zne čiš ťování ovzduší podle § 13 odst. 
   3, 
 
   g)  zabezpe čuje  inventarizaci  emisí  a  propad ů  látek  ovliv ňujících 
   klimatický   systém  Zem ě  prost řednictvím  Národního  inventariza čního 
   systému podle § 13 odst. 2, 
 
   h)  poskytuje  odbornou pomoc p ři p říprav ě program ů ke zlepšení kvality 
   ovzduší, 
 
   i)  vymezuje  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzd uší a zve řej ňuje seznam 
   zón a aglomerací podle § 7, 
 
   j) p řipravuje a p ředkládá vlád ě ke schválení národní programy snižování 
   emisí  vybraných  zne čiš ťujících  látek  nebo jejich stanovených skupin 
   podle § 6 odst. 2, 
 
   k) odpovídá za zpracování emisních inventur a ro čních emisních projekcí 
   podle § 6 odst. 9, 
 
   l)  uplat ňuje stanovisko obsahující podmínky ochrany ovzduší podle § 17 
   odst.  1  písm.  a)  k  politice  územního rozvo je a k zásadám územního 
   rozvoje  a povolení ke zvýšenému obsahu síry v k apalných palivech podle 
   § 17 odst. 2 písm. h), 
 
   m)  kontroluje  a  hodnotí  dodržování  imisních   limit ů  a sledování a 
   hodnocení depozic, 
 
   n)  rozhoduje  o odvolání proti rozhodnutím vyda ným inspekcí, krajskými 
   ú řady a osobou pov ěřenou k vydávání certifikát ů podle hlavy III, 
 
   o) vydává a ruší certifikáty podle hlavy III, 



 
   p)  vyhlašuje  prost řednictvím pov ěřené právnické osoby meteorologickou 
   p ředpov ěď  vzniku smogových situací, vznik a ukon čení smogové situace a 
   pro zdroje zne čiš ťování podléhající regulaci regula ční opat ření podle § 
   8 odst. 1 a 3, 
 
   r)  poskytuje  odbornou pomoc kraj ům a obcím p ři zpracování regula čních 
   řádů, 
 
   s)  zp řístup ňuje  informace  na  základ ě  tohoto  zákona  a  zvláštních 
   právních p ředpis ů, 
 
   t) navrhuje emisní stropy pro vymezená území, pr o skupiny stacionárních 
   zdroj ů nebo pro jednotlivé stacionární zdroje, 
 
   u)  vydává  a ruší rozhodnutí o autorizaci podle  § 15 odst. 1, 13 a 14; 
   provádí kontrolu výkonu této činnosti, 
 
   v) kontroluje správnost výsledk ů rozptylových studií, 
 
   w)  rozhoduje o kategorii zdroje v p řípadech zcela nových technologií a 
   jejich za řízení podle § 4 odst. 11, 
 
   x) vede a zve řej ňuje seznam certifikovaných osob podle hlavy III, 
 
   y)  je  p říslušným  orgánem  pro podávání zpráv podle článku 6 na řízení 
   Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006^1b), 
 
   z)  ur čuje hodnotící orgán podle p římo použitelných p ředpis ů Evropských 
   spole čenství^1b). 
 
   § 44 
 
   Vrchní státní dozor 
 
   (1)  Ministerstvo  dozírá  v rámci vrchního stát ního dozoru, jak orgány 
   ochrany ovzduší dodržují ustanovení tohoto zákon a a p ředpis ů vydaných k 
   jeho  provedení  a ustanovení právních p ředpis ů Evropských spole čenství 
   upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Zem ě^13a). 
 
   (2)  Ministerstvo  v  rozsahu  své  p ůsobnosti podle tohoto zákona je v 
   rámci   vrchního  státního  dozoru  oprávn ěno  též  dozírat,  jak  jsou 
   dodržována   ustanovení  tohoto  zákona  a  p ředpis ů  vydaných  k  jeho 
   provedení   a  ustanovení  právních  p ředpis ů  Evropských  spole čenství 
   upravujících  podmínky  ochrany  ozonové vrstvy Země^13a) právnickými a 
   fyzickými osobami a jak jsou pln ěny povinnosti vyplývající z rozhodnutí 
   orgán ů ochrany ovzduší. Zjistí-li závady, m ůže uložit opat ření k jejich 
   odstran ění. 
 
   § 45 
 
   Ministerstvo zdravotnictví 
 
   Ministerstvo zdravotnictví 
 
   a)  p ředkládá  ministerstvu  návrhy  ke  zp řísn ění  imisních  limit ů  v 
   p řípadech od ůvodn ěné pot řeby na základ ě zhodnocení zdravotních rizik, 
 
   b)  zpracovává  a  vede seznamy referen čních koncentrací zne čiš ťujících 
   látek pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, 
 



   c)   provádí  sledování  zdravotního  stavu  oby vatelstva  a  hodnocení 
   zdravotních rizik v oblastech se zhoršenou kvali tou ovzduší a sídelních 
   seskupeních pro pot řeby zpracování program ů zlepšení kvality ovzduší, 
 
   d)  provádí  ú čelová  m ěření  ovzduší  ve  vybraných sídlech z hlediska 
   ochrany  ve řejného  zdraví  pro  pot řeby monitorování zdravotního stavu 
   obyvatelstva  ve  vztahu  k  životnímu  prost ředí,  hodnocení  a řízení 
   zdravotních  rizik  podle  zvláštního  právního  p ředpisu;^2) v rozsahu 
   dohodnutém  s ministerstvem a na jeho žádost se rovn ěž podílí na m ěření 
   v základní imisní síti, 
 
   e)  zaujímá  stanoviska z hlediska ochrany zdrav í lidí k zám ěr ům, které 
   mohou  výrazn ě  ovlivnit čistotu ovzduší, zejména ke strategiím rozvoje 
   jednotlivých obor ů, odv ětví a územních celk ů, 
 
   f)  p řijímá  opat ření zam ěřená na snižování spot řeby regulovaných látek 
   pro  zajišt ění  ochrany života a zdraví s ohledem na dostupné n áhrady a 
   požadavky   zabezpe čení  zdravotní  pé če;  k  tomuto  ú čelu  získává  a 
   zpracovává podklady a hodnocení a p ředává je ministerstvu. 
 
   § 45a 
 
   zrušen 
 
   § 46 
 
   Česká inspekce životního prost ředí 
 
   (1) Inspekce 
 
   a)  dozírá  na dodržování právních p ředpis ů a rozhodnutí orgán ů ochrany 
   ovzduší  týkajících  se  ochrany  ovzduší,  ochr any  ozonové  vrstvy  a 
   klimatického systému Zem ě p řed emisemi fluorovaných skleníkových plyn ů, 
 
   b)  provádí u zvlášt ě velkých, velkých a st ředních stacionárních zdroj ů 
   m ěření  zne čiš ťujících  látek  za  ú čelem  kontroly dodržování emisních 
   limit ů a emisních strop ů, 
 
   c)  spolupracuje  s  místn ě  p říslušnými  orgány  ochrany  ovzduší a je 
   oprávn ěna od nich vyžadovat informace, 
 
   d) rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacioná rního zdroje a za řazení 
   do p říslušné kategorie stacionárních zdroj ů podle § 4 odst. 10, 
 
   e)  ukládá  nápravná  opat ření  a  rozhoduje  o  omezení nebo zastavení 
   provozu stacionárního zdroje podle § 38, 
 
   f  )  upozor ňuje krajský ú řad na nedostatky ve zp ůsobu zjiš ťování emisí 
   zne čiš ťujících látek podle § 9 odst. 1, 
 
   g)   ukládá   provozovatel ům   zvlášt ě  velkých,  velkých  a  st ředních 
   stacionárních  zdroj ů  pokuty  za  porušení povinností podle ustanovení 
   hlavy II, 
 
   h)  rozhoduje  v  p řípad ě  spalování více druh ů paliv v jednom za řízení 
   spadajícím   do  kategorie  zvlášt ě  velkých,  velkých  nebo  st ředních 
   stacionárních  zdroj ů  o  emisních  limitech  a  dalších požadavcích na 
   jejich provozování podle § 5 odst. 4, 
 
   i)  zp řístup ňuje  informace  na  základ ě  tohoto  zákona  a  zvláštních 
   právních p ředpis ů, 



 
   j)  shromaž ďuje  a  ov ěřuje  informace  pot řebné  pro  posouzení  vlivu 
   výstavby  za řízení  i  jeho  provozu na kvalitu ovzduší v jiném stát ě v 
   p řípad ě,  že  je p říslušným správním ú řadům předložen zám ěr na výstavbu 
   za řízení, a p ředá je ministerstvu, 
 
   k)  vydává  závazné  stanovisko  podle  § 17 ods t. 1 písm. b), povolení 
   podle  §  17 odst. 1 písm. c) a d) a § 17 odst. 2 písm. a) až g) a i) a 
   eviduje  oznámení  provozovatel ů  podle  § 54 odst. 9 do 31.12.2002; po 
   tomto  datu  je dot čeným orgánem státní správy v řízení o vydání t ěchto 
   povolení.  Ke  každému řízení vydává své vyjád ření a poskytuje odbornou 
   spolupráci  krajským  ú řadům  p ři ud ělování t ěchto povolení. Na vyzvání 
   poskytuje  vyjád ření  do  15  dn ů  ode dne doru čení žádosti, pokud se s 
   krajským ú řadem nedohodne jinak. Vyjád ření neposkytuje v p řípadech, kdy 
   s vydáním povolení souhlasí, 
 
   l)  schvaluje  regula ční  řády provozovatel ů zvlášt ě velkých, velkých a 
   st ředních stacionárních zdroj ů pro ú čely regulace emisí podle § 8, 
 
   m)  zajiš ťuje na základ ě rozhodnutí ministerstva podle § 39 odst. 1 a 3 
   odejmutí regulovaných látek a výrobk ů, které je obsahují, 
 
   n)  ukládá pokuty za porušení povinností vyplýva jící z ustanovení hlavy 
   t řetí  tohoto  zákona  nebo  právních  p ředpis ů Evropských spole čenství 
   upravujících  podmínky  ochrany  ozonové  vrstvy  Země^1a) a o n ěkterých 
   fluorovaných skleníkových plynech^1b). 
 
   (2) Inspekce kontroluje 
 
   a)  dodržování  povinností  provozovateli  zvláš t ě  velkých,  velkých a 
   st ředních stacionárních zdroj ů, 
 
   b)  dodržování  emisních  limit ů,  emisních  strop ů, p řípustné tmavosti 
   kou ře a p řípustné míry obt ěžování zápachem u zvlášt ě velkých, velkých a 
   st ředních  stacionárních  zdroj ů;  dodržování limitního obsahu t ěkavých 
   organických   látek  ve  výrobcích,  jejich  dov oz,  p řepravu,  prodej, 
   ozna čování, p řečerpávání, skladování a používání v souladu s provád ěcím 
   právním p ředpisem, 
 
   c)  pln ění plán ů snížení emisí podle § 5 odst. 6 a plán ů zavedení zásad 
   správné zem ědělské praxe u zdroje zne čiš ťování podle § 5 odst. 8, 
 
   d)   dodržování   varovných  a  regula čních  opat ření  vyhlášených  pro 
   stacionární  zdroje  podléhající  regulaci podle  § 8 odst. 3 za smogové 
   situace a dodržování regula čních řádů stacionárních zdroj ů, 
 
   e)  pln ění  povinností  souvisejících  s  provozní evidencí  a souhrnnou 
   provozní evidencí podle § 11 odst. 1 písm. e), 
 
   f) správnost provád ění autorizovaného m ěření emisí a imisí, 
 
   g)  činnost autorizovaných osob podle § 16 odst. 3; v p řípad ě závažných 
   nedostatk ů   navrhuje  ministerstvu  zrušení  rozhodnutí  o  autorizaci 
   právnických a fyzických osob podle § 15 odst. 13 , 
 
   h) dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 2  až 4, 
 
   i)  pln ění  povinností  uvedených v ustanoveních hlavy III nebo v p římo 
   použitelných p ředpisech Evropských spole čenství ^1a),^1b). 
 
   § 47 



 
   Česká obchodní inspekce 
 
   Česká obchodní inspekce 
 
   a)  kontroluje  kvalitu paliv na vnit řním trhu v rozsahu kvalitativních 
   ukazatel ů   stanovených  provád ěcím  právním  p ředpisem  a  technickými 
   p ředpisy  a  za  zjišt ěné  nedostatky  ukládá  pokuty  podle zvláštního 
   právního p ředpisu^21), 
 
   b)  kontroluje ozna čování regulovaných látek v souladu s § 27 odst. 1 a  
   fluorovaných  skleníkových  plyn ů v souladu s § 30 a v p řípad ě zjišt ění 
   porušení povinnosti ozna čování dává podn ět inspekci k uložení pokuty. 
 
   § 48 
 
   Kraje 
 
   (1) Krajský ú řad 
 
   a) rozhoduje o vym ěření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku 
   za  zne čiš ťování ovzduší zvlášt ě velkých a velkých stacionárních zdroj ů 
   podle § 19 odst. 4, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 3 a 5, 
 
   b) kontroluje a hodnotí dodržování imisních limi t ů a emisních strop ů na 
   základ ě údaj ů z informa čního systému kvality ovzduší, 
 
   c) provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své  územní p ůsobnosti, 
 
   d)  ukládá  pln ění  plánu  snížení  emisí nebo zásad správné zem ědělské 
   praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 6 a  8, 
 
   e) vypracovává krajský program snižování emisí p odle § 6 odst. 5, 
 
   f) vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzd uší podle § 7 odst. 6, 
 
   g)  podílí se na tvorb ě národních program ů snižování emisí jednotlivých 
   zne čiš ťujících látek, 
 
   h)  schvaluje  návrhy  opat ření pro p řípady havárií u zvlášt ě velkých a 
   velkých stacionárních zdroj ů a návrhy na jejich zm ěny, 
 
   i) schvaluje plány snížení emisí u stacionárního  zdroje podle § 5 odst. 
   7, 
 
   j)  na  žádost  ministerstva se podílí na vymeze ní oblastí se zhoršenou 
   kvalitou ovzduší, 
 
   k)  poskytuje  metodickou pomoc obecním ú řadům při vypracování místních 
   program ů ke zlepšení kvality ovzduší, 
 
   l)  schvaluje  plány  zásad  správné  zem ědělské  praxe u stacionárního 
   zdroje podle § 5 odst. 9, 
 
   m)  stanovuje  pro  zvlášt ě  velké,  velké a st řední stacionární zdroje 
   zne čiš ťující  látky  nebo  jejich  stanovené  skupiny,  pr o které budou 
   uplatn ěny  obecné  emisní  limity  podle  §  9  odst.  4  a pro ostatní 
   stacionární zdroje emisní stropy podle § 17 odst . 9, 
 
   n)  vyhlašuje  signál  upozorn ění,  signál  regulace k omezení emisí ze 
   stacionárních  zdroj ů,  které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a 



   plní úkoly podle § 8 odst. 7, 
 
   o)  zp řístup ňuje  informace  na  základ ě  tohoto  zákona  a  zvláštních 
   právních p ředpis ů, 
 
   p) vypracovává krajský regula ční řád podle § 8 odst. 5, 
 
   r)  ode  dne  1.  ledna 2003 vydává povolení uve dená v § 17, s výjimkou 
   stanoviska  podle odstavce 1 písm. a) a povolení  podle odstavce 2 písm. 
   h), 
 
   s) ukládá pokuty podle § 40, 
 
   t)  vede evidenci oznámení pro zvlášt ě velké a velké stacionární zdroje 
   podle § 54 odst. 9 a údaje z této evidence posky tuje ministerstvu od 1. 
   ledna 2003, 
 
   u)  je  dot čeným  orgánem  státní  správy  v územním, stavebním  a jiném 
   řízení   podle   stavebního   zákona  a  vydává  sta novisko  pro  ú čely 
   kolauda čního  souhlasu  z  hlediska  ochrany  ovzduší s výj imkou malých 
   stacionárních zdroj ů, 
 
   v)  stanovuje  v  pochybnostech  zp ůsob zjiš ťování emisí zne čiš ťujících 
   látek podle § 9 odst. 1, 
 
   w)  uplat ňuje  stanoviska  k  územním  plán ům  a  k  regula čním plán ům, 
   obsahující  podmínky ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. a), pokud 
   tato  územn ě  plánovací dokumentace navrhuje umíst ění zdroj ů zne čišt ění 
   ovzduší. 
 
   (2) Kraj 
 
   a)  zaujímá  stanoviska  k  místním program ům snižování emisí a místním 
   program ům ke zlepšení kvality ovzduší, 
 
   b)  vyjad řuje  se  k  zám ěr ům,  které  mohou  výrazn ě  ovlivnit čistotu 
   ovzduší,  k  rozvojovým  koncepcím  a  k program ům rozvoje jednotlivých 
   obor ů a odv ětví ve své územní p ůsobnosti^9), 
 
   c)  vydává v p řenesené p ůsobnosti na řízením program ke zlepšení kvality 
   ovzduší. 
 
   § 49 
 
   Obecní ú řady obcí s rozší řenou p ůsobností 
 
   Obecní ú řad obce s rozší řenou p ůsobností v p řenesené p ůsobnosti 
 
   a) rozhoduje o vym ěření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatk ů 
   za  zne čiš ťování ovzduší podle § 19 odst. 5 a podle § 21 odst.  5 a § 22 
   odst. 3 a 5 u st ředních stacionárních zdroj ů, 
 
   b) ukládá pokuty podle § 40 odst. 5, 
 
   c)  vede  evidenci  oznámení  pro st řední stacionární zdroje podle § 54 
   odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje minist erstvu. 
 
   § 50 
 
   Obce 
 



   (1) Obecní ú řad 
 
   a)  je  dot čeným  správním  orgánem v územním, stavebním a jiné m řízení 
   podle  stavebního  zákona  a  vydává  stanovisko  pro ú čely kolauda čního 
   souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých sta cionárních zdroj ů, 
 
   b)  zp řístup ňuje  informace  podle  tohoto zákona a zvláštních p rávních 
   p ředpis ů, 
 
   c)  rozhoduje  o  vym ěření  poplatk ů  za  zne čiš ťování ovzduší u malých 
   stacionárních zdroj ů podle § 19 odst. 6, 
 
   d)  na řizuje  odstran ění  závad  u malých spalovacích zdroj ů podle § 12 
   odst.  1  písm.  f),  ukládá opat ření k náprav ě t ěchto závad podle § 38 
   odst. 1 a ukládá pokuty za nespln ění této uložené povinnosti, 
 
   e) m ůže vypracovat místní program ke zlepšení kvality ov zduší, 
 
   f)  m ůže vypracovat místní program snižování emisí zne čiš ťujících látek 
   podle § 6 odst. 5, 
 
   g)  vyhlašuje  signál  upozorn ění,  signál  regulace k omezení emisí ze 
   stacionárních zdroj ů, které nepodléhají regulaci podle § 8 odst. 3, a k  
   omezení  provozu  mobilních  zdroj ů  zne čiš ťování;  pokud jde o zvlášt ě 
   velké,  velké  a  st řední  stacionární  zdroje,  informuje  o  porušení 
   povinností inspekci, 
 
   h)  vede  evidenci  malých  stacionárních  zdroj ů,  u nichž tento zákon 
   stanoví  ohlašovací  povinnost,  a  poskytuje  ú daje  z  této  evidence 
   ministerstvu, 
 
   i)  vydává  povolení  pro  činnosti,  kde  to  stanoví  zvláštní právní 
   p ředpis,  p ři kterých vznikají emise t ěkavých organických látek a které 
   odpovídají kategorii malých ostatních stacionárn ích zdroj ů zne čiš ťování 
   ovzduší.  Pro  tyto  látky  m ůže  stanovit  fugitivní  emisní  limit  v 
   závislosti na kvalit ě ovzduší v daném míst ě. 
 
   (2) Obecní ú řad kontroluje 
 
   a)  dodržování  povinností  provozovateli  malýc h  stacionárních zdroj ů 
   podle § 12 a § 19 odst. 16 za nedodržení povinno stí jim ukládá pokuty a 
   nápravná  opat ření  a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu t ěchto 
   zdroj ů, 
 
   b)  dodržování  p řípustné  tmavosti  kou ře  a p řípustné míry obt ěžování 
   zápachem  u  provozovatel ů  malých stacionárních zdroj ů a za nedodržení 
   povinností ukládá pokuty, 
 
   c)  ú činnost  spalování, m ěření množství a rozsahu vypoušt ěných látek u 
   malých  spalovacích  zdroj ů podle § 12 odst. 1 písm. f); touto činností 
   m ůže  pov ěřit  odborn ě  zp ůsobilé  právnické  nebo  fyzické osoby podle 
   zvláštního právního p ředpisu,^10) 
 
   d)  dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za  jejich porušení ukládá 
   pokuty. 
 
   (3) Obec m ůže obecn ě závaznou vyhláškou 
 
   a)  stanovit podmínky spalování suchých rostlinn ých materiál ů podle § 3 
   odst.  5  nebo  toto  spalování  zakázat;  p ři  stanovení podmínek obec 
   p řihlíží  zejména  ke  klimatickým  podmínkám,  stavu   ovzduší  ve svém 



   územním obvodu, vegeta čnímu období a hustot ě zástavby, 
 
   b)  zakázat n ěkteré druhy paliv pro malé spalovací zdroje zne čiš ťování; 
   seznam t ěchto paliv je uveden v p říloze č. 11 k tomuto zákonu, 
 
   c)  v  oblasti opat ření proti sv ětelnému zne čišt ění regulovat promítání 
   sv ětelných reklam a efekt ů na oblohu. 
 
   § 51 
 
   Celní ú řady 
 
   (1) Celní ú řady 
 
   a)  provád ějí  kontrolu  dovoz ů,  vývoz ů  a uvád ění na trh regulovaných 
   látek  a  výrobk ů, které je obsahují, podle p římo použitelného p ředpisu 
   Evropských  spole čenství  upravujícího  podmínky ochrany ozonové vrst vy 
   Zem ě^1a), 
 
   b)  provád ějí  kontrolu  p ři  uvád ění  na trh fluorovaných skleníkových 
   plyn ů  a výrobk ů, které mohou tyto látky a plyny obsahovat, podle p římo 
   použitelného  p ředpisu Evropských spole čenství o n ěkterých fluorovaných 
   skleníkových plynech^1b), 
 
   c) dávají podn ěty inspekci, zjistí-li porušení povinností p ři provád ění 
   kontroly podle písmene a) nebo b), 
 
   d)  poskytují  ministerstvu  do  31.  b řezna  údaje z celní evidence za 
   p ředchozí  kalendá řní  rok podle p řílohy č. 9 k tomuto zákonu, které se 
   týkají vývoz ů a dovoz ů regulovaných látek a výrobk ů, které je obsahují, 
   a  uvád ění  na  trh fluorovaných skleníkových plyn ů a výrobk ů, které je 
   obsahují;  obdobn ě  poskytují  údaje  z celní evidence, které se týka jí 
   vývozu a dovozu paliv a výrobk ů, které obsahují t ěkavé organické látky, 
 
   e) dávají podn ěty ministerstvu k uplatn ění vrchního státního dozoru, 
 
   f) spravují poplatky podle § 3a a 19. 
 
   (2)  Celní  ú řady  si  p ři  kontrole  podle tohoto zákona mohou vyžádat 
   odbornou pomoc inspekce. 
 
   § 52 
 
   Oprávn ění kontrolních orgán ů 
 
   (1)  Pov ěření zam ěstnanci každého orgánu ochrany ovzduší jsou oprávn ěni 
   p ři výkonu své činnosti 
 
   a)  v  nezbytn ě  nutném  rozsahu  vstupovat,  pop řípad ě vjížd ět na cizí 
   pozemky  nebo  vstupovat  do cizích staveb užíva ných pro podnikatelskou 
   činnost  nebo  provozování  jiné  hospodá řské  činnosti a vykonávat tam 
   povinnosti  stanovené  tímto  zákonem, pokud k t omu není t řeba povolení 
   podle   zvláštních   zákon ů;  za  škodu  p ři  výkonu  tohoto  oprávn ění 
   zp ůsobenou odpovídá stát, který se této odpov ědnosti nem ůže zprostit, 
 
   b)  požadovat  pot řebné  doklady, údaje a písemná nebo ústní vysv ětlení 
   týkající se p ředmětu kontroly, 
 
   c)  v  p řípad ě  podez ření  na porušení tohoto zákona odebírat vzorky za 
   ú čelem   zjišt ění   totožnosti  regulovaných  látek  nebo  fluorov aných 
   skleníkových  plyn ů  a  na  náklady  kontrolovaných  osob provád ět nebo 



   zajiš ťovat jejich rozbory, 
 
   d)  zadržet regulované látky, fluorované skleník ové plyny nebo výrobky, 
   které  je obsahují, na náklady právnické nebo fy zické osoby oprávn ěné k 
   podnikání   v  p řípad ě  zjišt ění  zakázaných  regulovaných  látek  nebo 
   fluorovaných skleníkových plyn ů, 
 
   e)   zadržet   výrobky  v  p řípad ě  podez ření  na  p řítomnost  zakázané 
   regulované  látky  nebo zakázaného fluorovaného skleníkového plynu m ůže 
   inspekce,  a  to až do zjišt ění výsledku provedeného rozboru; náklady s 
   tím  spojené  hradí kontrolovaná osoba, jestliže  se zjistí, že zadržené 
   výrobky  regulovanou  látku nebo fluorovaný skle níkový plyn obsahují; o 
   zadržení  výrobk ů,  provád ěném šet ření a jejich p řípadném vydání sepíše 
   inspektor protokol. 
 
   (2) Proti uloženému rozhodnutí inspekce o zajišt ění regulovaných látek, 
   fluorovaných skleníkových plyn ů nebo výrobk ů, které je obsahují a které 
   neodpovídají  požadavk ům  na  kvalitu nebo složení podle tohoto zákona, 
   m ůže  kontrolovaná  osoba podat do 3 pracovních dn ů ode dne seznámení s 
   uloženým  opat řením  námitky  pracovišti inspekce, kterým bylo opa t ření 
   uloženo.  Námitky  nemají  odkladný ú činek. Ředitel inspekce rozhodne o 
   námitkách  bez  zbyte čného odkladu. Jeho rozhodnutí je kone čné. Písemné 
   rozhodnutí se doru čí kontrolované osob ě. 
 
   (3)  Zajišt ění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových pl ynů nebo 
   výrobk ů,  které  je  obsahují,  podle odstavce 2 trvá do d oby, než bude 
   pravomocn ě  rozhodnuto  o  jejich  propadnutí  státu  nebo  o   do časném 
   zajišt ění,  dokud  nebude prokázáno porušení povinnosti po dle hlavy III 
   nebo  podle  p římo použitelného p ředpisu Evropských spole čenství^1b). O 
   vrácení   regulovaných  látek,  fluorovaných  sk leníkových  plyn ů  nebo 
   výrobk ů, které je obsahují, sepíše inspektor protokol. 
 
   (4)  Inspekto ři  nebo  pov ěření zam ěstnanci orgán ů ochrany ovzduší jsou 
   povinni 
 
   a) p ři kontrolní činnosti se prokázat služebním pr ůkazem, 
 
   b)  zachovávat  ml čenlivost  o  skute čnostech, o kterých se dozv ěděli v 
   souvislosti s výkonem své činnosti, 
 
   c) p ři vstupu do cizích objekt ů informovat provozovatele. 
 
   HLAVA VIII 
 
   SPOLE ČNÁ, P ŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 
   § 53 
 
   Spole čná ustanovení 
 
   (1)  Na  rozhodování podle tohoto zákona se vzta huje správní řád,^22) s 
   výjimkou rozhodování podle § 8, § 3a a § 17 odst . 1 písm. a). 
 
   (2)  Orgán ochrany ovzduší, který povolení nebo rozhodnutí podle tohoto 
   zákona  vydal,  m ůže  na  návrh  nebo  z  vlastního  podn ětu jím vydané 
   povolení nebo rozhodnutí zm ěnit nebo zrušit, 
 
   a)  vyžaduje-li  to ve řejný zájem na ochran ě zdraví lidí p řed p ůsobením 
   nep říznivých ú čink ů zne čiš ťujících látek na lidské zdraví, nebo 
 
   b)  dojde-li  ke  zm ěně  podmínek  rozhodných  pro vydání povolení nebo 



   rozhodnutí, nebo 
 
   c)  dojde-li  p ři  výkonu  povolení  nebo  rozhodnutí  k závažnému nebo 
   opakovanému porušení povinností stanovených tímt o zákonem, nebo 
 
   d)   nevyužívá-li  oprávn ěný  vydaného  povolení  nebo  rozhodnutí  bez 
   zvláštního d ůvodu po dobu delší 2 let. 
 
   (3)  Rozhodnutí nebo opat ření podle § 5 odst. 4, 6 a 7, 8, 10 a 11, § 9 
   odst.  4,  §  17 odst. 1 písm. c) a d) a § 17 od st. 2 písm. a) až i) se 
   nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vy dání nahrazeno postupem 
   v  řízení  o  vydání  integrovaného povolení podle záko na o integrované 
   prevenci.^23) Ostatní ustanovení tohoto zákona t ím nejsou dot čena. 
 
   (4)  Ustanovení  tohoto  zákona  a  jeho  provád ěcích právních p ředpis ů 
   stanovující  technické  požadavky  a  další  pod mínky  vztahující se na 
   výrobky podle zvláštního právního p ředpisu^4) jsou technickými p ředpisy 
   podle tohoto zvláštního právního p ředpisu.^4) 
 
   (5)  Veškerá  opat ření  k náprav ě, zákazy provozu nebo činnosti a další 
   rozhodnutí  uložená  podle  § 38 nebo § 39 provo zovatel ům stacionárních 
   zdroj ů nebo právnickým nebo fyzickým osobám p řecházejí na jejich právní 
   nástupce. 
 
   § 54 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   (1)  Správní řízení na úseku ochrany ovzduší zahájená p řede dnem nabytí 
   ú činnosti  tohoto  zákona  se  dokon čí a sankce uloží podle dosavadních 
   p ředpis ů.  Podle  dosavadních  p ředpis ů se postupuje i v p řípadech, kdy 
   došlo k porušení zákona v dob ě p řed nabytím ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (2)  Oprávn ění  k  autorizovanému  m ěření  emisí  a  imisí vydaná podle 
   právních   p ředpis ů  platných  do  ú činnosti  tohoto  zákona  pozbývají 
   platnosti dnem 31. prosince 2003. 
 
   (3)  Ministerstvo p ředloží vlád ě ke schválení národní program snižování 
   emisí podle § 6 odst. 3 do 30. června 2003. 
 
   (4)  Orgány  kraj ů  a orgány obcí vypracují nejpozd ěji do 1. ledna 2003 
   programy  ke  zlepšování  kvality  ovzduší podle  § 7 odst. 6 a programy 
   snížení emisí podle § 6 odst. 5. 
 
   (5)  P ři  stanovení výše poplatku za zne čiš ťování ovzduší podle § 19 na 
   rok  2002 se postupuje podle dosavadních právníc h p ředpis ů. Poplatkovou 
   evidenci   p ředá   inspekce  orgán ům  kraj ů  v  inventarizovaném  stavu 
   nejpozd ěji do 30. června 2002. 
 
   (6)  Provozovatelé  zvlášt ě  velkých  spalovacích zdroj ů, na které bylo 
   vydáno  stavební  povolení  u  prvního objektu z droje nebo jiné obdobné 
   rozhodnutí  (nap říklad povolení ke zm ěně stavby u zdroje) 1. ledna 2003 
   nebo  pozd ěji,  jsou  povinni  plnit  emisní  limity  a  další  podmínky 
   stanovené  v  provád ěcím  právním p ředpisu pro tyto zdroje od ú činnosti 
   tohoto  zákona.  To platí i pro nové části zdroje o jmenovitém tepelném 
   p říkonu  50  MW  a  více,  na  n ěž bylo vydáno stavební povolení a byly 
   uvedeny  do  provozu  1.  ledna  2003 nebo pozd ěji u spalovacích zdroj ů 
   uvedených v odstavcích 7 a 8, kterým budou emisn í limity stanoveny jako 
   hodnoty odpovídající celkovému jmenovitému p říkonu zdroje. 
 
   (7)  Provozovatelé  zvlášt ě  velkých  spalovacích zdroj ů, na které bylo 



   vydáno  stavební  povolení  u  prvního objektu z droje nebo jiné obdobné 
   rozhodnutí (nap říklad povolení ke zm ěně stavby u zdroje) do 1. července 
   1987,  plní  emisní  limity  a další podmínky pl atné u zdroje p řed dnem 
   ú činnosti  tohoto zákona. Provozovatelé jsou povinni do 30. června 2004 
   p ředložit  plán  snižování  emisí u stacionárního zdr oje s cílem splnit 
   emisní  strop  a další úkoly vyplývající z národ ního programu snižování 
   emisí  pro  zvlášt ě  velké  spalovací zdroje podle provád ěcího právního 
   p ředpisu,  pokud  závazn ě nevyhlásí plán útlumu provozování spalovacího 
   zdroje  formou  písemného  závazku  statutárního  zástupce provozovatele 
   p ředaného ministerstvu nejpozd ěji do 30. června 2004. Písemný závazek a 
   plán  útlumu musí dokladovat, že zdroj bude prov ozován po 1. lednu 2008 
   do  31.  prosince  2015,  nejvýše  však  po celk ovou dobu 20 000 hodin. 
   Emisní  strop  bude  pro  zdroje stanoven na zák lad ě skute čných ro čních 
   emisí tuhých zne čiš ťujících látek, oxidu si ři čitého a oxid ů dusíku za 5 
   let  provozování zdroje do roku 2000 v četn ě, a to p řepočtem ze skute čně 
   dosahovaných  hodnot  koncentrací  jmenovaných  zne čiš ťujících  látek v 
   odpadním  plynu na hodnoty emisních limit ů stanovené provád ěcím právním 
   p ředpisem zdroj ům podle § 54 odst. 8 od 1. ledna 2003. 
 
   (8)  Provozovatelé  zvlášt ě  velkých  spalovacích zdroj ů, na které bylo 
   vydáno  stavební  povolení  u  prvního objektu z droje nebo jiné obdobné 
   rozhodnutí  (nap říklad  povolení  ke  zm ěně  stavby u zdroje s výjimkou 
   výstavby  odsi řovacího za řízení zajiš ťujícího stupe ň odsí ření stanovený 
   provád ěcím právním p ředpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002, 
   jsou  povinni  plnit  emisní  limity  a  další p odmínky pro tyto zdroje 
   stanovené v provád ěcím právním p ředpisu nejpozd ěji od 1. ledna 2003. Do 
   uvedeného  data  plní  provozovatel  emisní limi ty platné u spalovacího 
   zdroje  p řed  dnem  ú činnosti  tohoto zákona. To platí i pro nové části 
   zdroje o jmenovitém tepelném p říkonu 50 MW a více, na které bylo vydáno 
   stavební  povolení  a  které  byly  uvedeny  do  provozu v období od 1. 
   července  1987  do  31.  prosince 2002 u spalovacích  zdroj ů uvedených v 
   odstavci   7,   kterým  budou  emisní  limity  s tanoveny  jako  hodnoty 
   odpovídající  celkovému  jmenovitému p říkonu zdroje. Povinnosti uložené 
   tímto  zákonem  se  nevztahují  na  provozovatel e  stacionárních zdroj ů 
   uvedené  ve smlouv ě, kterou Česká republika p řistupuje k Evropské unii, 
   v rozsahu, který tato smlouva stanoví, a po dobu  v ní uvedenou. 
 
   (9)  Provozovatelé  stacionárních  zdroj ů vypoušt ějících emise t ěkavých 
   organických látek, které stanoví provád ěcí právní p ředpis, jsou povinni 
 
   a)  u  stacionárních zdroj ů, na které bylo vydáno kolauda ční rozhodnutí 
   nebo  jiné  obdobné  povolení k provozu p řed dnem 1. dubna 2002 nebo na 
   které  se  vztahuje odstavec 1 a budou uvedeny d o provozu nejpozd ěji 1. 
   dubna  2003,  plnit  emisní  limity a další podm ínky provozování t ěchto 
   zdroj ů  stanovené  provád ěcím právním p ředpisem nejpozd ěji od 31. října 
   2007 a ve lh ůt ě do 3 m ěsíc ů ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona nebo 
   od  data  uvedení do provozu oznámit zdroj u p říslušného orgánu ochrany 
   ovzduší. Za řízení vybudovaná u t ěchto zdroj ů na základ ě plánu snižování 
   emisí  t ěkavých  organických  látek musí spl ňovat emisní limity a další 
   podmínky  provozování nejpozd ěji od 31. října 2007. Do tohoto data jsou 
   povinni  plnit  emisní  limity platné u zdroje d o data ú činnosti tohoto 
   zákona  a  další podmínky jeho provozování uvede né v provád ěcím právním 
   p ředpisu, 
 
   b)  u  stacionárních zdroj ů, na které bylo vydáno kolauda ční rozhodnutí 
   nebo  jiné obdobné povolení k provozu po 1. dubn u 2003 nebo na které se 
   vztahuje  odstavec  1 a budou uvedeny do provozu  po datu 1. dubna 2003, 
   plnit  emisní  limity a další podmínky provozová ní t ěchto zdroj ů v četn ě 
   oznámení  provozu zdroje p říslušnému orgánu ochrany ovzduší ve lh ůt ě do 
   3  m ěsíc ů od data uvedení zdroje do provozu. Tato povinnost se vztahuje 
   i  na  nové  části  stacionárních  zdroj ů  podle  písmena a) uvedené do 



   provozu  po  1.  dubnu  2003. U zdroj ů, na které bylo vydáno kolauda ční 
   rozhodnutí  nebo jiné obdobné povolení k provozu  od 1. dubna 2001 do 1. 
   dubna 2003, budou pln ěny tyto podmínky do 31. října 2006. 
 
   (10) Provozovatelé všech spaloven odpad ů a dalších stacionárních zdroj ů 
   provozujících spoluspalování paliva s odpadem js ou povinni plnit emisní 
   limity  a  další  podmínky  provozování  stacion árních zdroj ů stanovené 
   provád ěcím právním p ředpisem a ve lh ůtách v n ěm stanovených podle druhu 
   zne čiš ťujících látek nebo jejich stanovených skupin. Provo zovatelé jsou 
   povinni  vypracovat  a  plnit  orgánem  ochrany  ovzduší schválený plán 
   snižování  emisí,  pokud  nejsou u zdroje schopn i plnit emisní limity a 
   další  podmínky  stanovené v provád ěcím právním p ředpisu, nejpozd ěji do 
   1. ledna 2003. T ěchto emisních limit ů jsou povinni dosáhnout na základ ě 
   plánu  snižování  emisí  nejpozd ěji  do  28.  prosince 2004 nebo ke dni 
   vstupu  smlouvy  o  p řistoupení  České  republiky  k  Evropské  unii  v 
   platnost,   nastane-li   tato  skute čnost  d říve.  Provozovatelé  všech 
   spaloven odpad ů a dalších stacionárních zdroj ů na spoluspalování paliva 
   s odpadem, pro které bude vydáno stavební povole ní po 28. prosinci 2002 
   nebo  kolauda ční  rozhodnutí  po  28. prosinci 2004, jsou povinni  plnit 
   emisní   limity  a  další  podmínky  provozování   stacionárních  zdroj ů 
   stanovené provád ěcím právním p ředpisem ode dne uvedení do provozu. 
 
   (11)  Spalování  odpadních  olej ů  ve  st ředních a malých stacionárních 
   zdrojích  jsou jejich provozovatelé povinni ukon čit nejpozd ěji do 2 let 
   od ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (12)   Provozovatelé   stacionárních   zdroj ů,  na  které  se  vztahuje 
   ustanovení § 18 odst. 1, jsou povinni požádat in spekci o povolení podle 
   § 17 odst. 2 písm. c) nejpozd ěji do 2 let od ú činnosti tohoto zákona. 
 
   (13)  Stacionární  zdroje  provozované  do  ú činnosti  tohoto zákona se 
   považují  za za řazené do kategorií zdroj ů ve smyslu § 4 odst. 10, pokud 
   tento zákon nem ění jejich za řazení. 
 
   (14)   Provozovatelé   spaloven   odpadu,   za řízení   schválených  pro 
   spoluspalování  odpadu  a  zvlášt ě velkých spalovacích zdroj ů si opat ří 
   autorizaci podle § 15 odst. 1 písm. c) nejpozd ěji do 31. 12. 2003. 
 
   (15)  Provozovatel  dvou  nebo  více zdroj ů uvedených v odstavci 7 m ůže 
   namísto  strop ů  a  plán ů  snižování emisí pro tyto zdroje plnit emisní 
   stropy, které jsou sou čtem emisních strop ů stanovených t ěmto zdroj ům ke 
   dni  1.  ledna  2008.  Nesmí  p řitom  dojít  k  navýšení emisí zdroje v 
   aglomeraci.  Vy řazením  zdroje  z národního programu snižování emis í ze 
   stávajících  zvlášt ě  velkých  spalovacích  zdroj ů  postupem stanoveným 
   provád ěcím  právním  p ředpisem^24)  se  sou čet  emisních strop ů sníží o 
   podíl tohoto zdroje. 
 
   (16)  Provozovatel,  který  se rozhodne plnit em isní stropy, které jsou 
   sou čtem emisních strop ů stanovených t ěmto zdroj ům ke dni 1. ledna 2008, 
   oznámí  tuto  skute čnost  správnímu  ú řadu, který je místn ě p říslušný k 
   vydání   integrovaného  povolení  (dále  jen  "ú řad")  podle  zákona  o 
   integrované  prevenci^23).  Na  základ ě  tohoto  oznámení  ú řad  upraví 
   integrovaná povolení vydaná pro jednotlivé zdroj e v souladu s odstavcem 
   15.  Povinnost  provozovatele  plnit  emisní str opy, které jsou sou čtem 
   emisních  strop ů  stanovených  t ěmto  zdroj ům  ke dni 1. ledna 2008, je 
   ú činná  ode  dne,  kdy  provozovatel  své  rozhodnutí  plnit tyto emisní 
   stropy oznámí ú řadu. 
 
   (17)  Provozovatel  oznámí  ministerstvu  vždy  nejpozd ěji k 31. b řeznu 
   b ěžného  roku  rozložení  p ředpokládaného  pln ění  emisního  stropu  po 
   jednotlivých  zdrojích  na daný kalendá řní rok a ohlásí p řípadnou zm ěnu 



   tohoto rozložení nejmén ě 10 dní p řed jejím uskute čněním. 
 
   § 55 
 
   Zmocn ění k vydání provád ěcích právních p ředpis ů 
 
   (1)  Vláda  vydá  na řízení k provedení § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 6 
   odst. 9. 
 
   (2)  Ministerstvo  životního  prost ředí  vydá  vyhlášku k provedení § 3 
   odst.  11,  §  4 odst. 12, § 5 odst. 12, § 6 ods t. 9, § 8 odst. 12, § 9 
   odst.  10, § 10 odst. 2, § 11 odst. 4, § 12 odst . 5, § 13 odst. 8, § 15 
   odst. 21, § 17 odst. 11, § 18 odst. 3, § 23 odst . 7, § 24 odst. 3, § 26 
   odst.  4, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 31 odst.  4 písm. b), § 31 odst. 
   5, § 32 odst. 2 a § 36 odst. 5. 
 
   § 56 
 
   Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušují se: 
 
   1. Zákon č. 309/1991 Sb., o ochran ě ovzduší p řed zne čiš ťujícími látkami 
   (zákon o ovzduší). 
 
   2.  Zákon č. 389/1991 Sb., o státní správ ě ochrany ovzduší a poplatcích 
   za  jeho zne čiš ťování, s výjimkou § 6, § 7 odst. 1 a 2, § 8 a p řílohy k 
   zákonu, které se zrušují k 1. lednu 2003. 
 
   3.  Zákon  č. 218/1992 Sb., kterým se m ění a dopl ňuje zákon č. 309/1991 
   Sb., o ochran ě ovzduší p řed zne čiš ťujícími látkami (zákon o ovzduší). 
 
   4.  Zákon  č. 158/1994 Sb., kterým se m ění a dopl ňuje zákon č. 309/1991 
   Sb.,  o  ochran ě ovzduší p řed zne čiš ťujícími látkami (zákon o ovzduší), 
   ve  zn ění  zákona  č.  218/1992  Sb., a zákon č. 389/1991 Sb., o státní 
   správ ě  ochrany  ovzduší  a  poplatcích  za jeho zne čiš ťování, ve zn ění 
   zákona č. 211/1993 Sb., s výjimkou čl. II bod ů 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
   16, 17 a 18, které se zrušují k 1. lednu 2003. 
 
   5. Zákon č. 86/1995 Sb., o ochran ě ozonové vrstvy Zem ě. 
 
   ČÁST DRUHÁ 
 
   Zm ěna  zákona  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnoste nský 
   zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
   § 57 
 
   Zákon  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnoste nský zákon), 
   ve  zn ění  zákona  č.  231/1992  Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 
   600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 
   38/1994  Sb.,  zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 
   200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 
   94/1996  Sb.,  zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 
   19/1997  Sb.,  zákona  č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 
   79/1997  Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 
   15/1998  Sb.,  zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 
   167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 
   358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 
   27/2000  Sb.,  zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 
   122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 



   149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 
   247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
   309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 
   458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
   164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 
   477/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se m ění 
   takto: 
 
   1.  V  p říloze  č.  2  VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupin ě 214: Ostatní, se text ve 
   sloupci 1 "M ěření emisí a imisí, krom ě měření emisí motorových vozidel" 
   a text ve sloupci 2 "Oprávn ění podle § 3 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 
   389/1991  Sb.,  o  státní  správ ě  ochrany ovzduší a poplatcích za jeho 
   zne čiš ťování, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů" zrušují. 
 
   2.  V p říloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupin ě 214: Ostatní, se dopl ňuje do 
   sloupce  1  text  "M ěření  zne čiš ťujících a pachových látek, zpracování 
   rozptylových studií", do sloupce 2 text 
 
   "a)  vysokoškolské  vzd ělání získané studiem v p říslušném akreditovaném 
   studijním programu nebo 
 
   b)  ukon čené  st řední nebo vyšší odborné vzd ělání p říslušného oboru a 3 
   roky  odborná  praxe  vykonaná  v  posledních  1 0  letech  p řed podáním 
   žádosti", 
 
   do   sloupce  3  text  "osv ědčení  o  autorizaci  vydané  Ministerstvem 
   životního   prost ředí",  do  sloupce  4  text  "Ministerstvo  životní ho 
   prost ředí"  a  do sloupce 5 text "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě 
   ovzduší a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů (zákon o ochran ě ovzduší)". 
 
   3.  V p říloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupin ě 214: Ostatní, se dopl ňuje do 
   sloupce  1  text  "Provoz  spaloven  odpadu  a z ařízení schválených pro 
   spoluspalování odpadu", do sloupce 2 text 
 
   "a)  vysokoškolské  vzd ělání získané studiem v p říslušném akreditovaném 
   studijním programu nebo 
 
   b)  ukon čené  st řední nebo vyšší odborné vzd ělání p říslušného oboru a 3 
   roky  odborná  praxe  vykonaná  v  posledních  1 0  letech  p řed podáním 
   žádosti", 
 
   do   sloupce  3  text  "osv ědčení  o  autorizaci  vydané  Ministerstvem 
   životního   prost ředí",  do  sloupce  4  text  "Ministerstvo  životní ho 
   prost ředí"  a  do sloupce 5 text "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě 
   ovzduší a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů (zákon o ochran ě ovzduší)". 
 
   4.  V p říloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupin ě 214: Ostatní, se dopl ňuje do 
   sloupce  1  text  "M ěření ú činnosti spalovacího zdroje, m ěření množství 
   vypoušt ěných  látek  a  kontrola  stavu spalinových cest", do sloupce 2 
   text  "vyu čení  v  t říletém  u čebním  oboru  a  3  roky  praxe  v oboru 
   kominictví",   do   sloupce  3  text  "osv ědčení  o  autorizaci  vydané 
   Ministerstvem  životního  prost ředí",  do  sloupce 4 text "Ministerstvo 
   životního  prost ředí" a do sloupce 5 text "§ 12 odst. 1 písm. f) zák ona 
   č.  86/2002  Sb.,  o ochran ě ovzduší a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů 
   (zákon o ochran ě ovzduší)". 
 
   ČÁST TŘETÍ 
 
   Zm ěna  zákona  č.  71/2000  Sb., kterým se m ění zákon č. 22/1997 Sb., o 
   technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů, a n ěkteré další zákony 



 
   § 58 
 
   V  zákon ě  č.  71/2000  Sb.,  kterým  se  m ění  zákon č. 22/1997 Sb., o 
   technických  požadavcích  na  výrobky  a  o  zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů, a n ěkteré další zákony, se části šestá a sedmá zrušují. 
 
   ČÁST ČTVRTÁ 
 
   Zm ěna  zákona  č.  132/2000  Sb.,  o  zm ěně  a zrušení n ěkterých zákon ů 
   souvisejících  se  zákonem  o  krajích,  zákonem   o  obcích,  zákonem o 
   okresních ú řadech a zákonem o hlavním m ěst ě Praze 
 
   § 59 
 
   V   zákon ě  č.  132/2000  Sb.,  o  zm ěně  a  zrušení  n ěkterých  zákon ů 
   souvisejících  se  zákonem  o  krajích,  zákonem   o  obcích,  zákonem o 
   okresních  ú řadech  a  zákonem  o hlavním m ěst ě Praze, se část padesátá 
   zrušuje. 
 
   ČÁST PÁTÁ 
 
   Zm ěna  zákona  č.  258/2000  Sb.,  o ochran ě ve řejného zdraví a o zm ěně 
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 
   § 60 
 
   Zákon  č.  258/2000 Sb., o ochran ě ve řejného zdraví a o zm ěně n ěkterých 
   souvisejících  zákon ů,  ve  zn ění  zákona  č.  254/2001  Sb., zákona č. 
   274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se m ění takto: 
 
   1.  V  § 37 odst. 1 se na konci v ěty druhé te čka nahrazuje st ředníkem a 
   dopl ňují  se  slova,  která  v četn ě  poznámky  pod  čarou č. ^33b) zní: 
   "hodnocení rizika a minimální ochranná opat ření stanoví zvláštní právní 
   p ředpisy.^33b) 
 
   33b) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Na řízení  vlády  č.  178/2001  Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochra ny 
   zdraví zam ěstnanc ů p ři práci. 
 
   Na řízení  vlády  č.  502/2000  Sb.,  o ochran ě zdraví p řed nep říznivými 
   ú činky hluku a vibrací. 
 
   Na řízení  vlády  č.  480/2000  Sb., o ochran ě zdraví p řed neionizujícím 
   zá řením.". 
 
   2. V § 37 odstavec 3 v četn ě poznámky pod čarou č. ^34) zní: 
 
   "(3)  Zam ěstnavatel  v  návrhu  na  za řazení  prací  do kategorií uvede 
   kategorii,   do  které  navrhuje  práci  za řadit,  údaje  rozhodné  pro 
   hodnocení  rizik  podle  zvláštních právních p ředpis ů33b) a provád ěcího 
   právního  p ředpisu,^34)  po čty zam ěstnanc ů v jednotlivých kategoriích a 
   opat ření p řijatá k ochran ě jejich zdraví. 
 
   34)  Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro za řazování 
   prací  do kategorií, limitní hodnoty ukazatel ů biologických expozi čních 
   test ů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologick ými činiteli.". 
 
   Poznámka pod čarou č. 35) se zrušuje. 
 



   3.  V  §  37  odst. 4 v ět ě druhé se slova "m ěření souvisejících faktor ů 
   pracovních podmínek" nahrazují slovy "hodnocení rizik. O zm ěně za řazení 
   práce do kategorie rozhodne p říslušný orgán ochrany ve řejného zdraví". 
 
   4. V § 38 se za slova "podle § 37 odst. 3 a 4" v kládají slova "pot řebná 
   k hodnocení rizik". 
 
   5.  V  § 105 odst. 4 se slova "1. ledna 2002" na hrazují slovy "1. ledna 
   2003". 
 
   6.  V  §  106  odst.  1  v ět ě  první  část textu za st ředníkem zní: "do 
   kategorie druhé a t řetí nejpozd ěji do 1. ledna 2003.". 
 
   7. V § 106 odst. 1 v ěta poslední zní: 
 
   "Výsledky  m ěření  koncentrací a intenzit faktor ů pracovních podmínek a 
   výsledky  zjišt ění  druhu a typu biologického činitele musejí odpovídat 
   stavu pracovních podmínek v dob ě podání návrhu podle § 37 odst. 3.". 
 
   8. Část sedmnáctá se zrušuje. 
 
   ČÁST ŠESTÁ 
 
   Ú ČINNOST 
 
   § 61 
 
   Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. června 2002, s výjimkou ustanovení 
   § 19, 21, 22 a 37, která nabývají ú činnosti dnem 1. ledna 2003. 
 
   Klaus v. r. 
 
   Havel v. r. 
 
   Zeman v. r. 
 
   P říloha 1 
 
   Stanovení  ro ční  výše  poplatku  za  vnášení  zne čiš ťujících látek, do 
   ovzduší pro zvlášt ě velké, velké, st řední a malé stacionární zdroje 
 
   A. 
 
   Zne čiš ťující látky vnášené do ovzduší, které podléhají zpo platn ění 
 
   Hlavní zpoplatn ěné zne čiš ťující látky: 
 
   Tuhé zne čiš ťující látky, 
 
   Anorganické  kyslíkaté  slou čeniny  síry  vyjád řené  jako oxid si ři čitý 
   (dále jen "oxid si ři čitý"), 
 
   Anorganické  kyslíkaté  slou čeniny  dusíku vyjád řené jako oxid dusi čitý 
   (dále jen "oxidy dusíku"), 
 
   T ěkavé  organické  látky  -  vyjma zvlášt ě vyjmenovaných mezi ostatními 
   zpoplatn ěnými zne čiš ťujícími látkami ve t řídách I - II, 
 
   T ěžké  kovy  a  jejich  slou čeniny  vyjád řené jako kov (dále jen "t ěžké 
   kovy");  t ěžkými  kovy  se  rozumí kovy, p řípadn ě metaloidy, které jsou 
   stabilní a jejich specifická hmotnost je v ětší než 4 500 kg/m3, 



 
   Oxid uhelnatý, 
 
   Amoniak a soli amonné vyjád řené jako amoniak (amoniak), 
 
   Polycyklické aromatické uhlovodíky, 
 
   Methan. 
 
   Ostatní zpoplatn ěné zne čiš ťující látky: 
 
   a) I. t řída: 
 
   Azbest, 
 
   Benzen, 
 
   Berylium a jeho slou čeniny vyjád řené jako Be. 
 
   b) II. t řída: 
 
   Fluor a jeho organické slou čeniny vyjád řené jako F^x), 
 
   Chlor a jeho organické slou čeniny vyjád řené jako Cl^x), 
 
   Brom a jeho anorganické slou čeniny vyjád řené jako Br^x), 
 
   Fluor a jeho anorganické slou čeniny vyjád řené jako F^x), 
 
   Chlor a jeho anorganické slou čeniny vyjád řené jako Cl^x), 
 
   Brom a jeho anorganické slou čeniny vyjád řené jako Br^x), 
 
   Sulfan, 
 
   Sirouhlík. 
 
   B. 
 
   Sazby  poplatk ů  pro  zvlášt ě  velké, velké, st řední a malé stacionární 
   zdroje 
 
   I. 
 
   Sazby  poplatk ů  za  zne čiš ťující  látky  produkované  zvlášt ě velkými, 
   velkými a st ředními stacionárními zdroji se stanovují takto: 
 
   1. Hlavní zpoplatn ěné zne čiš ťující látky 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Zne čiš ťující látka                     |Sazba (K č/t)| 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Tuhé zne čiš ťující látky                |   3 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Oxid si ři čitý                          |   1 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Oxidy dusíku                           |     800    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|T ěkavé organické         látky                 |   2 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|T ěžké kovy a jejich slou čeniny         |  20 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 



|Oxid uhelnatý                          |     600    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Amoniak                                |   1 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Methan                                 |   1 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Polycyklické aromatické uhlovodíky     |  20 000    | 
+---------------------------------------+---------- --+ 
 
   2. Ostatní zpoplatn ěné zne čiš ťující látky 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|Zne čiš ťující látka                     |Sazba (K č/t)| 
+---------------------------------------+---------- --+ 
|T řída I                                |  20 000    |  
+---------------------------------------+---------- --+ 
|T řída II                               |  10 000    |  
+---------------------------------------+---------- --+ 
 
   3.  U  ho řících  nebo  zapa řených  částí  uhelných dol ů a lom ů je sazba 
   poplatku  200 K č za m2 ho řící plochy nebo zapa řeného objemu, u ho řících 
   skládek a výsypek je sazba poplatku 2 000 K č za m2 ho řící plochy. 
 
   4.  Emise  amoniaku  vznikající jako vedlejší pr odukt chemických reakcí 
   probíhajících  v  za řízení  pro  odstra ňování  emisí  oxid ů  dusíku  se 
   nezpoplat ňují. 
 
   5.  Emise  amoniaku  a  methanu  vznikající  jak o  vedlejší produkt p ři 
   zem ědělské výrob ě se nezpoplat ňují. 
 
   II. 
 
   Sazby poplatk ů za malé spalovací zdroje se stanovují takto: 
 
+---------------------------------+---------------- ------------------------
-+ 
|Palivo                           |         Rozmezí  sazeb (K č/rok)          
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Jmenovitý tepelný výkon          |nad 50 do 100 kW  v četn ě|nad 100 do 200 
kW| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Topné oleje s obsahem síry       |     1 000 - 1 5 00     |  1 500 - 2 000  
| 
|od 0,1 do 0,2 %                  |                       |                 
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Topné oleje s obsahem síry       |                       |                 
| 
|do 1 %                           |     1 500 - 2 5 00     |  2 500 - 3 000  
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Jiná kapalná paliva a látky,     |                       |                 
| 
|pokud tento zákon jejich         |     6 000 - 8 0 00     |  8 000 - 12 000 
| 
|spalování nezakazuje             |                       |                 
| 



+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
| Černé uhlí                       |     1 500 - 2 000      |  2 000 - 3 000  
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Hn ědé uhlí t říd ěné, palivo       |                       |                 
| 
|z hn ědého uhlí                   |     2 500 - 4 000     |  4 000 - 5 000  
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Hn ědé uhlí energetické, lignit   |     4 000 - 6 000     |  6 000 - 10 000 
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
|Uhelné kaly, proplástky          |    10 000 - 20 000    | 20 000 - 40 000 
| 
+---------------------------------+---------------- -------+----------------
-+ 
 
   Další podmínky zpoplat ňování malých spalovacích zdroj ů: 
 
   U  malých  spalovacích  zdroj ů  používajících  jako paliva koks, d řevo, 
   biomasu, plynná paliva dostupná ve ve řejných rozvodných a distribu čních 
   sítích,  nebo  topný  olej  s obsahem síry do 0, 1 % není sazba poplatku 
   stanovena  a  nevztahuje se na n ě oznamovací povinnost podle § 19 odst. 
   16. 
 
   III. 
 
   Sazby poplatk ů za malé ostatní zdroje 
+---------------------------------------------+---- ---------+ 
|Typ zdroje zne čiš ťování                      |Rozmezí sazeb| 
|                                             |(K č/rok)     | 
+---------------------------------------------+---- ---------+ 
 
|Zdroje emisí t ěkavých                        |             | 
|organických látek                            |500 - 2 000  | 
 
+---------------------------------------------+---- ---------+ 
|Zdroje emisí tuhých zne čiš ťujících látek     |500 - 5 000  | 
+---------------------------------------------+---- ---------+ 
 
   Zp ůsob výpo čtu poplatk ů 
 
   1. Poplatek za jednotlivou zpoplatn ěnou zne čiš ťující látku produkovanou 
   samostatným  zvlášt ě  velkým,  velkým  nebo st ředním zdrojem se stanoví 
   sou činem   zjišt ěného   množství  vypušt ěné  zne čiš ťující  látky  podle 
   skute čnosti  minulého  poplatkového  období  a výše sazby  podle části B 
   této  p řílohy.  V  souladu  s  §  19  odst.  8  se  u  zdro je zpoplatní 
   zne čiš ťující látka, pro kterou je stanoven emisní limit, n ebo na kterou 
   se  vztahuje nejmén ě jedna podmínka provozování zdroje regulující emise  
   této  látky.  Podle § 9 odst. 1 je zpoplatn ěné množství látky stanoveno 
   podle výsledk ů měření nebo výpo čtem s použitím emisního faktoru. 
 
   2.  U  nov ě provozovaných zdroj ů se výše poplatku v prvním roce provozu 
   stanoví podle jeho projektované kapacity. 
 
   3.  Sou čet  poplatk ů za jednotlivé zpoplatn ěné zne čiš ťující látky tvo ří 
   poplatek  za  samostatný  zvlášt ě velký, velký nebo st řední stacionární 



   zdroj. 
 
   4.  Poplatek u ho řících nebo zapa řených částí uhelných dol ů a lom ů nebo 
   skládek a výsypek se vypo čte sou činem sazby a vým ěry plochy v m2, která 
   se stanoví z váženého pr ůměru výsledk ů měření provád ěných b ěhem roku. 
 
   5.  Výše  poplatku  pro  jednotlivou zpoplatn ěnou zne čiš ťující látku se 
   zaokrouhluje na celé 100 K č. 
 
   6.  U  malý  spalovacích  zdroj ů  se  stanoví poplatek pevnou částkou s 
   p řihlédnutím  k  podmínkám podle § 19 odst. 9, a to v ýpo čtem stanovícím 
   jako  poplatek  za jednotlivý malý spalovací zdr oj sou čet dolní hranice 
   sazby s pom ěrnou částí rozmezí sazby odpovídající jmenovitému tepelné mu 
   výkonu zdroje a druhu paliva. Orgán ochrany ovzd uší p řitom p řihlédne ke 
   skute čné,  provozovatelem  dokladované  spot řebě  paliva  u  zdroje  za 
   zpoplat ňované období. 
 
   7.  U  malých  ostatních  zdroj ů  se  poplatek stanoví pevnou částkou s 
   p řihlédnutím k podmínkám podle § 19 odst. 9. 
 
   8.  Výše poplatku za jednotlivý malý zdroj zne čiš ťování se zaokrouhluje 
   na celé 100 K č. 
 
   P říloha 2 
 
   Obsah národního, krajského a místního programu s nižování emisí 
 
   1. Národní program ke snížení emisí obsahuje 
 
   a) název programu,^*) jeho základní cíle a souvi slosti, 
 
   b) výchozí situace - obraz emisní situace, 
 
   c) vztah ke Státní politice životního prost ředí, 
 
   d) vztah ke Státní energetické politice, 
 
   e) vztah k Národnímu programu ke zmírn ění zm ěny klimatu Zem ě, 
 
   f)  vztah  k dalším koncep čním dokument ům (nap ř. strategie regionálního 
   rozvoje), 
 
   g)  vztah  k  Státnímu  programu  podpory  úspor   energie obnovitelných 
   zdroj ů, 
 
   h) obecné zásady strategie programu, 
 
   i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,  
 
   j)  požadavky  dokument ů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém zne čiš ťování ovzduší 
   p řekra čujícím  hranice stát ů p ředevším Protokolu k omezení acidifikace, 
   eutrofizace a tvorby p řízemního ozónu a p řehled možností jejich spln ění 
   v České republice, 
 
   k) hodnocení dosažitelnosti celkových emisních s trop ů v roce 2010, 
 
   l)  rozbor  stavu  a  hodnocení  pln ění  emisních  limit ů  a  ostatních 
   limitních  hodnot  a  dalších  podmínek provozov ání zdroj ů zne čiš ťování 
   ovzduší, 
 
   m) podp ůrné aktivity pro omezování emisí v České republice, 



 
   n) základní nástroje programu snižování emisí, a  to 
 
   1. technická a technologická opat ření, 
 
   2. technickoorganiza ční opat ření, 
 
   3. administrativní opat ření, 
 
   4. evidence stacionárních a mobilních zdroj ů zne čiš ťování ovzduší, 
 
   5. inventarizace emisí, 
 
   6. práce s ve řejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi , 
 
   7. využívání ekonomických nástroj ů, 
 
   o) finan ční zajišt ění programu, 
 
   p) legislativní opat ření, 
 
   q) mezinárodní spolupráce a podpora výzkumu, 
 
   r) souhrn stanovených požadavk ů a lh ůt k dosažení cíl ů programu, 
 
   s) termíny a zp ůsob kontrol pr ůběžného pln ění programu, 
 
   t)  zp ůsob  provád ění opat ření a korekcí programu vyvolaných na základ ě 
   kontrol a pr ůběžného pln ění tohoto programu, 
 
   u) názvy a sídla orgán ů ochrany ovzduší a dalších správních ú řadů, 
 
   v) jména, adresy a podpisy osob odpov ědných za pln ění programu. 
 
   2. Krajský program ke snížení emisí obsahuje 
 
   a) název programu,^**) jeho základní cíle a souv islosti, 
 
   b) výchozí situace - obraz emisní situace, 
 
   c) vztah k Národnímu programu snižování emisí, 
 
   d) vztah k územní energetické koncepci, 
 
   e)  vztah  k dalším koncep čním dokument ům (nap ř. strategie regionálního 
   rozvoje), 
 
   f)  vztah  k  Státnímu  programu  podpory  úspor   energie obnovitelných 
   zdroj ů, 
 
   g)  vztah  ke  krajskému  programu  ke  zlepšení  kvality ovzduší, je-li 
   stanoven, 
 
   h) obecné zásady strategie programu, 
 
   i) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,  
 
   j)  požadavky  dokument ů Úmluvy EHK/OSN o dálkovém zne čiš ťování ovzduší 
   p řekra čujícím  hranice stát ů p ředevším Protokolu k omezení acidifikace, 
   eutrofizace a tvorby p řízemního ozónu a p řehled možností jejich spln ění 
   na území kraje, 



 
   k)  hodnocení dosažitelnosti emisních strop ů stanovených regionu v roce 
   2010, 
 
   l)  rozbor  stavu  a  hodnocení  pln ění  emisních  limit ů  a  ostatních 
   limitních  hodnot  a dalších podmínek k provozov ání zdroj ů zne čiš ťování 
   ovzduší na území kraje, 
 
   m) podp ůrné aktivity pro omezování emisí na území kraje, 
 
   n) základní nástroje programu snižování emisí, a  to 
 
   1. technická a technologická opat ření, 
 
   2. technickoorganiza ční opat ření, 
 
   3. administrativní opat ření, 
 
   4. evidence stacionárních zdroj ů zne čiš ťování, 
 
   5. inventarizace emisí, 
 
   6.  schválené  zásady  spolupráce  orgánu kraje s orgány obcí a dalšími 
   orgány ve řejné správy, 
 
   7.  dohody  orgánu  kraje s provozovateli zdroj ů zne čiš ťování ovzduší a 
   dalšími subjekty, 
 
   8. práce s ve řejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi , 
 
   9. využívání ekonomických nástroj ů, 
 
   o) finan ční zajišt ění programu, 
 
   p) mezikrajová spolupráce, v četn ě p řeshrani ční, 
 
   r) souhrn stanovených požadavk ů a lh ůt k dosažení cíl ů programu, 
 
   s) termíny a zp ůsob kontrol pr ůběžného pln ění programu, 
 
   t)  zp ůsob  provád ění opat ření a korekcí programu vyvolaných na základ ě 
   záv ěr ů kontrol a pr ůběžného pln ění tohoto programu, 
 
   u) názvy a sídla orgán ů ochrany ovzduší a dalších správních ú řadů, 
 
   v) jména, adresy a podpisy osob odpov ědných za pln ění programu. 
 
   3. Místní program ke snížení emisí obsahuje 
 
   a) název programu, jeho základní cíle a souvislo sti, 
 
   b) výchozí situace - obraz emisní situace, 
 
   c) vztah ke krajskému programu snižování emisí, 
 
   d)  vztah  k dalším koncep čním dokument ům (nap ř. strategie regionálního 
   rozvoje), 
 
   e)  vztah  k  Státnímu  programu  podpory  úspor   energie obnovitelných 
   zdroj ů, 
 



   f)  vztah  k místnímu a krajskému programu ke zl epšení kvality ovzduší, 
   jsou-li stanoveny, 
 
   g) obecné zásady strategie programu, 
 
   h) vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí,  
 
   i)  rozbor  stavu  a  hodnocení  pln ění  emisních  limit ů  a  ostatních 
   limitních  hodnot  a  dalších  podmínek provozov ání zdroj ů zne čiš ťování 
   ovzduší na území obce, 
 
   j) podp ůrné aktivity pro omezování emisí na území obce, 
 
   k) základní nástroje programu snižování emisí, a  to 
 
   1. technická a technologická opat ření, 
 
   2. technickoorganiza ční opat ření, 
 
   3. administrativní opat ření, 
 
   4. evidence zdroj ů zne čiš ťování ovzduší stacionárních i mobilních, 
 
   5. inventarizace emisí, 
 
   6.  schválené  zásady  spolupráce  orgán ů obcí s orgány kraje a dalšími 
   orgány ve řejné správy, 
 
   7.  dohody  orgánu  obce  s provozovateli zdroj ů zne čiš ťování ovzduší a 
   dalšími subjekty, 
 
   8. práce s ve řejností - snižování emisí produkovaných domácnostmi , 
 
   l) finan ční zajišt ění programu, 
 
   m) ú čast na mezikrajové spolupráci, 
 
   n) souhrn stanovených požadavk ů a lh ůt k dosažení cíl ů programu, 
 
   o) termíny a zp ůsob kontrol pr ůběžného pln ění programu, 
 
   p)  zp ůsob  provád ění opat ření a korekcí programu vyvolaných na základ ě 
   záv ěr ů kontrol a pr ůběžného pln ění tohoto programu, 
 
   r) názvy a sídla orgán ů ochrany ovzduší a dalších správních ú řadů, 
 
   s) jména, adresy a podpisy osob odpov ědných za pln ění programu. 
 
   P říloha 3 
 
   Rozsah a zp ůsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduš í 
 
   1. Zp ůsob vypracování programu 
 
   V  p řípad ě,  že  jsou  p řekro čeny  imisní  limity a meze tolerance nebo 
   imisní limity, pokud není mez tolerance stanoven a u více zne čiš ťujících 
   látek,  musí  být  v  rámci  programu zpracován podprogram pro každou z 
   t ěchto  látek.  V  názvu  programu  se  pak použije v ýrazu "Integrovaný 
   program ke zlepšení kvality ovzduší". 
 
   2. Rozsah programu 



 
   a) Místo p řekro čení limitních hodnot 
 
   - vymezení zóny, popis regionu a další údaje, 
 
   - lokace p řípadných m ěst (mapa), 
 
   - m ěřicí stanice (mapa, geografické sou řadnice). 
 
   b) Všeobecné informace 
 
   - typ zóny (m ěsto, pr ůmyslová nebo zem ědělská oblast), 
 
   -  odhad  rozlohy  zne čišt ěných  oblastí  (v km2) a velikost exponované 
   skupiny obyvatelstva, - p říslušné klimatické údaje, 
 
   - p říslušné topografické údaje, 
 
   -  informace  o  charakteru  cíl ů  vyžadujících v dané lokalit ě ochranu 
   (obyvatelstvo, ekosystémy atd.). 
 
   c) Odpov ědné orgány 
 
   - jména a adresy osob odpov ědných za vypracování a provád ění programu. 
 
   d) Druh posouzení zne čišt ění ovzduší 
 
   - koncentrace zne čiš ťujících látek zjišt ěné v p ředchozích letech, 
 
   - aktuální koncentrace zne čiš ťujících látek, 
 
   - prost ředky použité ke zjiš ťování koncentrací zne čiš ťujících látek. 
 
   e) P ůvod zne čišt ění ovzduší 
 
   -   vý čet   hlavních   zdroj ů   zne čiš ťování  ovzduší  dopln ěný  jejich 
   geografickým vyzna čením, 
 
   - celkové množství emisí v oblasti (t/rok), 
 
   - informace o zne čišt ění dálkov ě p řenášeném z okolních oblastí. 
 
   f) Analýza situace 
 
   - podrobnosti o faktorech p ůsobících zvýšené zne čišt ění ovzduší, 
 
   - podrobnosti o možných nápravných opat řeních. 
 
   g)  Podrobnosti o opat řeních ke zlepšení kvality ovzduší p řijatých p řed 
   zpracováním programu 
 
   -  opat ření na lokální, regionální, národní a mezinárodní ú rovni, která 
   mají vztah k dané zón ě, 
 
   - hodnocení ú činnosti uvedených opat ření. 
 
   h) Podrobnosti o nových opat řeních ke zlepšení kvality ovzduší 
 
   -  seznam  a  popis  navrhovaných  opat ření  nebo  projekt ů, které jsou 
   sou částí programu, 
 



   - časový plán implementace opat ření, 
 
   -  odhad  plánovaného  zlepšení  kvality  ovzduš í  a p ředpokládaná doba 
   pot řebná k dosažení t ěchto cíl ů, 
 
   -  popis opat ření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouh odobém 
   časovém horizontu. 
 
   i) Seznam relevantních dokument ů a dalších zdroj ů informací. 
 
   j)  P říloha  podle  Rozhodnutí  Komise  2004/224/ES (nepl atí pro místní 
   programy). 
 
   k) Programový dodatek podle čl. 18 odst. 3 Na řízení Rady (ES) 1260/1999 
   o  obecných  ustanoveních  o strukturálních fond ech (neplatí pro místní 
   programy). 
 
   P říloha 4 
 
   zrušena 
 
   P říloha 5 
 
   zrušena 
 
   P říloha 6 
 
   zrušena 
 
   P říloha 7 
 
   zrušena 
 
   P říloha 8 
 
   zrušena 
 
   P říloha 9 
 
   Údaje z výpisu celní evidence poskytované minist erstvu celním ú řadem 
 
   Celní ú řad poskytuje na vyžádání Ministerstva životního pro st ředí údaje 
   z  celní evidence, které se týkají vývozu a dovo zu regulovaných látek a 
   výrobk ů, které je obsahují, z nových látek a výrobk ů, které je obsahují 
   a látek ovliv ňující klimatický systém Zem ě, a to zejména: 
 
   a)  obchodní  jméno,  sídlo  a  I ČO  podnikatele nebo jméno, p říjmení a 
   bydlišt ě fyzické osoby, 
 
   b) zem ě vývozu nebo dovozu, 
 
   c) zem ě kone čného ur čení, 
 
   d)  popis  každé látky s uvedením jejího názvu p odle p římo použitelného 
   p ředpisu Evropských spole čenství^1a) v četn ě 
 
   1. Deklarant 
 
   2. P říjemce 
 
   Odesilatel 



 
   3. Nep římý zástupce 
 
   4. Zem ě odeslání (p ři dovozu) 
 
   Zem ě ur čení (p ři vývozu) 
 
   5. Zem ě obchodní 
 
   6. Kód Kombinované nomenklatury 
 
   7. Povaha látky (ješt ě nepoužitá, znovuzískaná nebo regenerovaná) 
 
   8. Množství 
 
   9. Datum propušt ění 
 
   10. Celní režim 
 
   11. Číslo povolení MŽP. 
 
   P říloha 10 
 
   zrušena 
 
   P říloha 11 
 
   Seznam  paliv  pro obyvatelstvo, jejichž spalová ní v malých spalovacích 
   zdrojích  zne čiš ťování  m ůže  obec  obecn ě  závaznou  vyhláškou ve svém 
   územním obvodu zakázat 
+---------------------------------+---------------- -------------+ 
|Druh paliva                      |Poznámka                     | 
|                                 |                             | 
|Hn ědé uhlí energetické           |Jedná se o mén ě kvalitní     | 
|                                 |paliva s vyšším obsahem      | 
|Lignit                           |síry a p říměsí dalších       | 
|                                 |látek, které maj í p ři        | 
|Uhelné kaly                      |jejich spalování  nep říznivý  | 
|                                 |vliv na kvalitu ovzduší      | 
|Proplástky                       |                             | 
+---------------------------------+---------------- -------------+ 
 
   Vybraná ustanovení novel 
 
   Čl.II zákona č. 92/2004 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Fyzické  osoby,  které  se  ke  dni  nabytí ú činnosti tohoto zákona již 
   podílely na provád ění činnosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 86/2002 
   Sb.,  o  ochran ě  ovzduší  a  o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů (zákon o 
   ochran ě  ovzduší),  a  které spl ňují kvalifika ční požadavky stanovené v 
   provád ěcím  právním p ředpisu, sd ělí ministerstvu údaje v tomto p ředpisu 
   uvedené  do  3  m ěsíc ů  ode  dne  nabytí ú činnosti tohoto zákona; pokud 
   fyzické  osoby  údaje  v  této dob ě nesd ělí, pozbývají oprávn ění k této 
   činnosti. 
 
   Čl. II zákona č. 385/2005 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 



   1.  Provozovatelé  malých spalovacích zdroj ů, kterým podle § 12 odst. 1 
   písm.  f)  zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší a o zm ěně n ěkterých 
   dalších  zákon ů  (zákon  o  ochran ě  ovzduší), ve zn ění ú činném ode dne 
   nabytí ú činnosti tohoto zákona nov ě vznikne povinnost zajiš ťovat m ěření 
   ú činnosti  spalování,  m ěření  množství  vypoušt ěných  látek a kontroly 
   spalinových  cest,  uskute ční  první  m ěření  do  1  roku  ode dne jeho 
   ú činnosti. 
 
   2.  V  zónách  či  aglomeracích,  kde jsou krajské ú řady a obecní ú řady 
   povinny  vypracovat  program  ke  zlepšení kvali ty ovzduší, aktualizují 
   tyto programy nejpozd ěji do 30. června 2006. 
 
   Čl. II zákona č. 180/2007 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Za  kalendá řní  rok  se  pro ú čely pln ění povinností stanovených v § 3a 
   odst.  1 písm. b), § 3a odst. 3 a 6 považuje obd obí od nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona do 31. prosince 2007. 
 
   § 16 zákona č. 25/2008 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.  Povinné  subjekty  plnící  ohlašovací povinn osti podle § 11 odst. 1 
   písm.  e)  zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů  (zákon  o  ochran ě  ovzduší),  které jsou zárove ň provozovateli 
   povinnými   plnit   ohlašovací   povinnost  podl e  na řízení  Evropského 
   parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  166/2006  a  podle zákona o integrovaném 
   registru zne čiš ťování životního prost ředí a integrovaném systému pln ění 
   ohlašovacích  povinností  v  oblasti  životního  prost ředí  a  o  zm ěně 
   n ěkterých  zákon ů, ohlašují povinné údaje prost řednictvím integrovaného 
   systému  pln ění  ohlašovacích  povinností v oblasti životního pr ost ředí 
   poprvé za rok 2009. 
 
   2.  Povinné  subjekty  plnící  ohlašovací povinn osti podle § 11 odst. 1 
   písm.  e)  zákona č. 86/2002 Sb., o ochran ě ovzduší a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů  (zákon  o  ochran ě  ovzduší),  ve  zn ění ú činném ode dne nabytí 
   ú činnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do int egrovaného systému 
   pln ění ohlašovacích povinností v oblasti životního pros t ředí podle bodu 
   1,  ohlašují povinné údaje prost řednictvím integrovaného systému pln ění 
   ohlašovacích  povinností  v  oblasti  životního prost ředí poprvé za rok 
   2010.  P ři  ohlašování  povinných údaj ů za rok 2008 a 2009 se postupuje 
   podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
   Čl. IV zákona č. 25/2008 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.  Za  kalendá řní  rok  se  pro  ú čely pln ění povinností osobou, která 
   dodává  na  da ňové  území  České  republiky pro dopravní ú čely motorové 
   benziny  nebo motorovou naftu uvedené do volného  da ňového ob ěhu v jiném 
   členském  stát ě Evropské unie, stanovených v § 3a odst. 1 písm. a)  a b) 
   a  §  3a odst. 3, 6 a 7 zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode dne 
   nabytí   ú činnosti  tohoto  zákona,  považuje  období  ode  dn e  nabytí 
   ú činnosti tohoto zákona do 31. prosince 2008. 
 
   2.  Sd ělení  údaj ů  podle  § 3a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění 
   ú činném  do  dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, se považuje za sd ělení 
   údaj ů  podle  §  3a odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode 
   dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, a to po dobu nejvýše 30 dn ů ode dne 



   nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   Čl. II zákona č. 483/2008 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1.  Povolení  k  zacházení  s  regulovanými látk ami a zápis do registru 
   revizních  technik ů  chladicích  a klimatiza čních za řízení vydané podle 
   zákona  č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona,  se považují za certifikát podle § 31 od st. 1 zákona č. 86/2002 
   Sb.,  ve  zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, a to se 
   stejnou dobou platnosti a v rozsahu podmínek v n ich stanovených. 
 
   2.  Pro činnosti instalace, servisu, údržby chladicích a kli matiza čních 
   za řízení   s   fluorovanými   skleníkovými   plyny   a    znovuzískávání 
   fluorovaných  skleníkových plyn ů z chladicích a klimatiza čních za řízení 
   se  do  4.  července 2009 povolení k zacházení s regulovanými ch ladivy, 
   vydané  podle  zákona  č.  86/2002  Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí 
   ú činnosti  tohoto  zákona,  považuje  za  certifikát podle § 31 odst. 1 
   zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona. 
 
   3.  Pro  činnosti  instalace, servisu, údržby systém ů požární ochrany a 
   hasicích p řístroj ů s fluorovanými skleníkovými plyny, kontroly t ěsnosti 
   fluorovaných  skleníkových  plyn ů ze systém ů požární ochrany a hasicích 
   p řístroj ů  a  znovuzískávání fluorovaných skleníkových plyn ů ze systém ů 
   požární  ochrany a hasicích p řístroj ů se do 4. července 2009 povolení k 
   zacházení s regulovanými hasivy, vydané podle zá kona č. 86/2002 Sb., ve 
   zn ění  ú činném  do  dne  nabytí  ú činnosti  tohoto  zákona, považuje za 
   certifikát  podle  § 31 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném 
   ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   4.  Pro  činnost  znovuzískávání  fluorovaných  skleníkových  plyn ů p ři 
   recyklaci  výrobk ů  se  do  4. července 2009 povolení ke znovuzískávání 
   regulovaných  látek  p ři  recyklaci  výrobk ů,  vydané  podle  zákona č. 
   86/2002  Sb.,  ve  zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, 
   považuje  za  certifikát  podle  § 31 odst. 1 zá kona č. 86/2002 Sb., ve 
   zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona. 
 
   5.  Pro  činnost  kontroly  t ěsnosti  fluorovaných skleníkových plyn ů z 
   chladicích  a  klimatiza čních  za řízení se do 4. července 2009 zápis do 
   registru  technik ů  chladicích  a  klimatiza čních  za řízení,  který byl 
   proveden  podle  zákona  č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí 
   ú činnosti  tohoto  zákona,  považuje  za  certifikát podle § 31 odst. 1 
   zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona. 
 
   6. Řízení zahájená p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona se dokon čí 
   podle  zákona  č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí ú činnosti 
   tohoto zákona. 
 
   7.  Osoba, která má povinnost podat zprávu podle  § 32 odst. 1 zákona č. 
   86/2002  Sb.,  ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, 
   podá   tuto   zprávu   prost řednictvím   integrovaného  systému  pln ění 
   ohlašovacích  povinností  v  oblasti  životního prost ředí poprvé za rok 
   2009.  Pro  ohlašování  povinných  údaj ů  za rok 2008 se použije zp ůsob 
   ohlašování  podle zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném do dne nabytí 
   ú činnosti tohoto zákona. 
 
   8. Emisní strop podle § 17 odst. 9 nelze stanovi t pro zdroje, pro které 
   bylo  vydáno  stavební  povolení  u  prvního  ob jektu  zdroje nebo jiné 



   obdobné  rozhodnutí  po  1. lednu 2003 a prokáží , že používají nejlepší 
   dostupné techniky. 
 
   Čl. XLIII zákona č. 223/2009 Sb. 
 
   P řechodné ustanovení 
 
   Řízení  zahájená  p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto zákona a do tohoto 
   dne  neskon čená  se  dokon čí a práva a povinnosti s nimi související se 
   posuzují podle dosavadních právních p ředpis ů. 
 
   Čl. II zákona č. 172/2010 Sb. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   1. Za kalendá řní rok 2010 se pro ú čely spln ění povinnosti stanovené v § 
   3a  odst.  1  písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode 
   dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, považuje období od 1. ledna 2010 do 
   31. kv ětna 2010. 
 
   2. Za kalendá řní rok 2010 se pro ú čely spln ění povinnosti stanovené v § 
   3a  odst.  1  písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb., ve zn ění ú činném ode 
   dne  nabytí  ú činnosti tohoto zákona, považuje období od 1. června 2010 
   do 31. prosince 2010. 
 
   3.  Hlášení  o spln ění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv  
   do  volného da ňového ob ěhu pro dopravní ú čely nebo o spln ění povinnosti 
   dodání  minimálního  množství  biopaliv na da ňové území České republiky 
   pro  dopravní  ú čely  v pohonných hmotách uvedených do volného da ňového 
   ob ěhu v jiném členském stát ě Evropské unie za kalendá řní rok podle bod ů 
   1  a  2  je  osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona  č. 86/2002 Sb. povinna 
   podat místn ě p říslušnému celnímu ú řadu k 31. lednu 2011. 
 
   4.  Pokud  osoba  uvedená  v § 3a odst. 1 zákona  č. 86/2002 Sb. uvede v 
   kalendá řním roce uvedeném v bodu 1 do volného da ňového ob ěhu na da ňovém 
   území  České  republiky pro dopravní ú čely menší množství biopaliv, než 
   je stanoveno v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona  č. 86/2002 Sb., nebo v 
   pohonných hmotách, které byly uvedeny do volného  da ňového ob ěhu v jiném 
   členském  stát ě  Evropské  unie,  dodá  na da ňové území České republiky 
   menší  množství  biopaliv  pro  dopravní ú čely, než je stanoveno v § 3a 
   odst.  1  písm.  c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., m ůže chyb ějící množství 
   biopaliv  p řevést  do  pln ění  povinnosti v kalendá řním roce uvedeném v 
   bodu  2.  V takovém p řípad ě se povinnost stanovená v § 3a odst. 1 písm. 
   e)  a  f)  zákona  č.  86/2002  Sb.  v  kalendá řním roce podle bodu 2 o 
   p řevedené  množství navyšuje. Ustanovení § 3a odst. 9  zákona č. 86/2002 
   Sb.,  ve  zn ění  ú činném  ode  dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, se v 
   tomto p řípad ě pro kalendá řní rok uvedený v bodu 1 nepoužije. 
 
   5.  Pokud osoba uvedená v § 3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. p řekro čí v 
   kalendá řním   roce  uvedeném  v  bodu  1  minimální  množst ví  biopaliv 
   stanovené v § 3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., m ůže toto 
   nadm ěrné  množství  biopaliv p řevést do pln ění povinnosti v kalendá řním 
   roce  uvedeném  v  bodu 2. Ustanovení § 3a odst.  3 v ěty druhé zákona č. 
   86/2002  Sb.,  ve zn ění ú činném ode dne nabytí ú činnosti tohoto zákona, 
   se v tomto p řípad ě nepoužije. 
 
   1)  Nap říklad  Sm ěrnice  Rady  ze  dne  23.  prosince  1991,  kterou se 
   normalizují  a  racionalizují  zprávy  o  provád ění  n ěkterých  sm ěrnic 
   týkajících  se životního prost ředí (91/692/EHS), Sm ěrnice Rady 96/62/ES 
   ze  dne  27.  zá ří 1996 o posuzování a řízení kvality ovzduší, Sm ěrnice 
   Evropského  parlamentu  a  Rady  2000/76/ES  ze  dne 4. prosince 2000 o 



   spalování  odpad ů,  Sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze 
   dne  23.  října  2001 o omezení emisí n ěkterých zne čiš ťujících látek do 
   ovzduší z velkých spalovacích zdroj ů. 
 
   1a)  Na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. 
   června  2000  o  látkách,  které  poškozují  ozonovo u vrstvu, v platném 
   zn ění. 
 
   1b)  Na řízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. 
   kv ětna 2006 o n ěkterých fluorovaných skleníkových plynech. 
 
   Na řízení  Komise  (ES)  č.  303/2008  ze dne 2. dubna 2008, kterým se v 
   souladu  s  na řízením  Evropského  parlamentu  a  Rady (ES) č. 842/2006 
   stanoví   minimální  požadavky  a  podmínky  pro   vzájemné  uznávání  k 
   certifikaci   spole čností   a   pracovník ů,  pokud  jde  o  chladicí  a 
   klimatiza ční  za řízení a tepelná čerpadla obsahující n ěkteré fluorované 
   skleníkové plyny. 
 
   Na řízení  Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle 
   na řízení   Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  842/2006  stanoví 
   minimální  požadavky  a  podmínky  pro  vzájemné  uznávání k certifikaci 
   spole čností  a  pracovník ů,  pokud  jde  o  stacionární systémy požární 
   ochrany  a  hasicí  p řístroje  obsahující n ěkteré fluorované skleníkové 
   plyny. 
 
   Na řízení  Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle 
   na řízení   Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  842/2006  stanoví 
   minimální    požadavky    na   certifikaci   pra covník ů   provád ějících 
   znovuzískávání    n ěkterých    fluorovaných    skleníkových   plyn ů   z 
   vysokonap ěťových  spínacích  za řízení  a podmínky pro vzájemné uznávání 
   této kvalifikace. 
 
   Na řízení  Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle 
   na řízení   Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  842/2006  stanoví 
   minimální    požadavky    na   certifikaci   pra covník ů   provád ějících 
   znovuzískávání rozpoušt ědel na bázi n ěkterých fluorovaných skleníkových 
   plyn ů ze za řízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifi kace. 
 
   Na řízení  Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle 
   na řízení   Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  842/2006  stanoví 
   minimální    požadavky    na   certifikaci   pra covník ů   provád ějících 
   znovuzískávání    n ěkterých    fluorovaných    skleníkových   plyn ů   z 
   vysokonap ěťových  spínacích  za řízení  a podmínky pro vzájemné uznávání 
   této kvalifikace. 
 
   Na řízení  Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle 
   na řízení  Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma 
   oznámení školicích a certifika čních program ů členských stát ů. 
 
   Na řízení  Komise(ES)  č.  1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se 
   podle  na řízení  Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí 
   formát  pro  zprávu  p ředkládanou  výrobci, dovozci a vývozci n ěkterých 
   fluorovaných skleníkových plyn ů. 
 
   Na řízení  Komise  (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se 
   podle  na řízení  Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví 
   zp ůsob  ozna čování  a další požadavky na ozna čování produkt ů a za řízení 
   obsahujících ur čité fluorované skleníkové plyny. 
 
   Na řízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v 
   souladu  s  na řízením  Evropského  parlamentu  a  Rady (ES) č. 842/2006 



   stanoví standardní požadavky na kontrolu t ěsnosti stacionárních systém ů 
   požární ochrany obsahujících n ěkteré fluorované skleníkové plyny. 
 
   Na řízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v 
   souladu  s  na řízením  Evropského  parlamentu  a  Rady (ES) č. 842/2006 
   stanoví   standardní   požadavky  na  kontrolu  t ěsnosti  stacionárních 
   chladicích  a klimatiza čních za řízení a tepelných čerpadel obsahujících 
   n ěkteré fluorované skleníkové plyny. 
 
   1c)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné en ergie a 
   ionizujícího  zá ření  (atomový  zákon)  a  o zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochran ě  ve řejného  zdraví  a o zm ěně 
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   3) Nap říklad ob čanský zákoník, obchodní zákoník, zákon č. 219/2000 Sb., 
   o  majetku  České republiky a jejím vystupování v právních vztaz ích, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   3a)  Vyhláška  č.  227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na poh onné 
   hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikací ch a zp ůsob sledování a 
   monitorování jejich jakosti. 
 
   3b)  Sm ěrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. zá ří 
   2001  o  podpo ře  elekt řiny  z obnovitelných zdroj ů energie na vnit řním 
   trhu s elekt řinou. 
 
   4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky , ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   4a) § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm ěně n ěkterých dalších 
   zákon ů. 
 
   5)  Nap říklad  zákon  č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních 
   komunikacích a o zm ěně zákona č. 168/1999 Sb., o pojišt ění odpov ědnosti 
   za  škodu zp ůsobenou provozem vozidla a o zm ěně n ěkterých souvisejících 
   zákon ů  (zákon  o  pojišt ění  odpov ědnosti z provozu vozidla), ve zn ění 
   zákona č. 307/1999 Sb. 
 
   6) Nap říklad zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a  
   o  zm ěně n ěkterých zákon ů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
   zm ěně  n ěkterých  zákon ů  (krizový  zákon),  zákon  č.  241/2000 Sb., o 
   hospodá řských   opat řeních  pro  krizové  stavy  a  o  zm ěně  n ěkterých 
   souvisejících  zákon ů,  zákon  č.  133/1985  Sb., o požární ochran ě, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   7)  Zákon  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a o zm ěně n ěkterých dalších 
   zákon ů. 
 
   7a)  Zákon  č.  311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
   pohonných  hmot  a  o  zm ěně  n ěkterých  souvisejících  zákon ů (zákon o 
   pohonných hmotách), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   7b)  Zákon  č.  189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stav ů 
   ropné nouze a o zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (zákon o nouzových 
   zásobách ropy), ve zn ění zákona č. 560/2004 Sb. 
 
   Zákon  č. 97/1993 Sb., o p ůsobnosti Správy státních hmotných rezerv, ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 



   7c)  §  5  zákona  č.  353/2003  Sb.,  o  spot řebních  daních, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   8) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Zákon  č.  114/1995  Sb.,  o  vnitrozemské  plavb ě,  ve zn ění zákona č. 
   358/1999 Sb. 
 
   Zákon  č.  49/1997 Sb., o civilním letectví a o zm ěně a dopln ění zákona 
   č.  455/1991  Sb.,  o  živnostenském podnikání (živn ostenský zákon), ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   9)  Zákon  č.  244/1992  Sb., o posuzování vliv ů rozvojových koncepcí a 
   program ů na životní prost ředí, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Zákon  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování vliv ů na životní prost ředí a o 
   zm ěně  n ěkterých  souvisejících  zákon ů  (zákon  o  posuzování vliv ů na 
   životní prost ředí). 
 
   9a)  Čl.  18  odst. 3 Na řízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 
   1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fo ndech. 
 
   10)  Zákon  č.  455/1991  Sb.,  o živnostenském podnikání (živno stenský 
   zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   10a)  Na řízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a 
   podmínky  a  zp ůsob  sledování,  posuzování, hodnocení a řízení kvality 
   ovzduší. 
 
   11) Zákon č. 200/1990 Sb., o p řestupcích, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   11a) § 7 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenk ami 
   na emise skleníkových plyn ů a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 
   11b)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné kvalifikace a jiné 
   zp ůsobilosti  státních  p říslušník ů  členských  stát ů Evropské unie a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   11c)  Kategorie  uvedené  v  p říloze  č.  1 k zákonu č. 695/2004 Sb., o 
   podmínkách  obchodování  s  povolenkami na emise  skleníkových plyn ů a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 
   11d) § 15 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  a 
   o zm ěně a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění zákona č. 71/2000 Sb. 
 
   11e)  Zákon  č.  269/1994  Sb., o Rejst říku trest ů, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   12)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a stavebn ím řádu 
   (stavební zákon). 
 
   12a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
   13) 
 
   18)   Zákon  č.  25/2008  Sb.,  o  integrovaném  registru  zne čiš ťování 
   životního   prost ředí   a   integrovaném  systému  pln ění  ohlašovacích 
   povinností v oblasti životního prost ředí a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 
   19)  Zákon  č.  18/2004  Sb.,  o  uznávání  odborné  kvalifikace  a jiné 



   zp ůsobilosti  státních  p říslušník ů  členských  stát ů Evropské unie a o 
   zm ěně n ěkterých zákon ů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   19a)  Zákon  č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenk ami na 
   emise skleníkových plyn ů a o zm ěně n ěkterých zákon ů. 
 
   20)  Zákon  č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním pro st ředí, 
   ve zn ění zákona č. 132/2000 Sb. 
 
   Zákon  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   21)  Zákon  č.  64/1986  Sb.,  o  České  obchodní  inspekci,  ve  zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   21a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informa čních systémech ve řejné správy a o 
   zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, ve zn ění zákona č. 317/2002 Sb. 
 
   Zákon  č.  101/2000  Sb.,  o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   22)  Zákon  č.  71/1967  Sb., o správním řízení (správní řád), ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   23)  Zákon  č.  76/2002  Sb.,  o  integrované  prevenci  a  o om ezování 
   zne čišt ění,  o  integrovaném  registru zne čiš ťování a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů (zákon o integrované prevenci), ve zn ění zákona č. 521/2002 Sb. 
 
   24) Na řízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí  
   ze stávajících zvlášt ě velkých spalovacích zdroj ů. 
 
   *)  Vztahuje-li se program na více zne čiš ťujících látek, použije se pro 
   základ jeho názvu pojem "Integrovaný národní pro gram snižování emisí" s 
   následným  vyjmenováním  zne čiš ťujících  látek  nebo jejich stanovených 
   skupin, jejichž emise jsou p ředmětem programu. 
 
   **) Vztahuje se na program na více zne čiš ťujících látek, použije se pro 
   základ jeho názvu pojem "Integrovaný krajský pro gram snižování emisí" s 
   následným  vyjmenováním  zne čiš ťujících  látek  nebo jejich stanovených 
   skupin, jejichž emise jsou p ředmětem programu. 
 
   x)  Platí  pro  prvky  a slou čeniny, pro které mají zdroje zne čiš ťování 
   stanoveny emisní limity. 

 


