
Nový zákon o ochraně ovzduší 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon): 

 

Podle zákona o ochraně ovzduší budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva  

o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 
2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje provozovat pouze 
kotle, které plní stanovené emisní parametry. V principu tedy nemusí být nutná výměna celého 
kotle, ale například jeho dovybavení automatickým podavačem paliva, zvláštním 
automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na 3. emisní třídu. Nové požadavky  
na kotle souvisí s tím, že Česká republika má výrazné problémy s kvalitou ovzduší, zejména 
ve vztahu k prachovým částicím a polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. Přibližně 40 % 
celkových emisí způsobených prachem v České republice se do vnějšího ovzduší dostává 
právě spalováním dřeva a uhlí ve starých kotlích o tepelném příkonu do 300 kW. V případě 
polycyklických aromatických uhlovodíků je to dokonce 66 % celkových emisí. Vyžádané 
kontroly kotlů budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba, 
která byla proškolena výrobcem kotlů a má od něj uděleno oprávnění k jeho instalaci, provozu 
a údržbě.  

Novelou zákona č. 369/2016 Sb., dostaly úřady obcí s rozšířenou působností  

od 1. 1. 2017 novou kompetenci vůči fyzickým osobám. Pokud vznikne důvodné 
podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě,  
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci (nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou 
činnost), porušil některou z povinností uvedených v ust. § 17 odst. 1 zákona (tj. zejména bude 
spalovat materiál, který není palivem určeným pro příslušný typ zdroje a například zamořovat 
zplodinami hoření svoje okolí), tj. porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího 
stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv; obecní úřad obce  
s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej  
o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v uvedeném 
odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě 
provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel 
nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující 
oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto 
zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup  

ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.  

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, byl povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu 
nejpozději do 31. prosince 2016. Zákona o ochraně ovzduší upouští od dosavadní 
kategorizace zdrojů na zvláště velké, velké, střední a malé. Nová kategorizace je podle typu 
činnosti a velikosti - zdroje jsou děleny na nevyjmenované a vyjmenované (uvedené v příloze 
č. 2 zákona, vyjmenované zdroje mohou být provozovány pouze na základě povolení 
krajského úřadu). 

Novelou zákona o ochraně ovzduší č.142/2022 Sb., došlo k úpravě a posunu termínu 

zákazu provozu nevyhovujících kotlů. Pokud je spalovací stacionární zdroj, kterého se 
zákaz týkal (tedy kotel na pevná paliva) provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo 
stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky 
uvedenými v ust. § 17 odst. 1 písm. g) zákona nejpozději do 31. srpna 2024. Na kotle 
umístěné v jiných objektech než rodinném domě, bytovém nebo stavbě pro rodinnou rekreaci 
se pak vztahuje původní požadavek na soulad s požadavky přílohy č. 11 nejpozději  



k 1.9.2022. Pokud si nejste jisti, do které kategorie Váš objekt spadá, můžete si ověřit 
stanovený způsob využití stavby např. v katastru nemovitostí. 

 

Důležité paragrafy: 

- ust. § 11, § 12 a § 13 zákona o ochraně ovzduší obsahují ustanovení k vydávání 
stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutím orgánů ochrany ovzduší 
- ust. § 15 řeší poplatky za znečišťování (poznámka: ust. § 15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabyl 
účinnosti 1.1.2013, ust. § 15 odst. 6 nabyl účinnosti 1.1.2017) 
- ust. § 17 obsahuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje, které musí dodržovat při 
provozu stacionárního zdroje, včetně vedení souhrnné provozní evidence a ohlašovací 
povinnosti za znečišťování ovzduší 
 

Celé znění zákona: Zákon c. 201-2012 Sb._znení k 1.1.2020 (mzp.cz) 
 

 

Aktualizace: Jitka Rakušanová, DiS., 31.08.2022 
Zodpovídá: Jitka Rakušanová, DiS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


