Nový zákon o ovzduší
Nový zákon o ovzduší byl uveřejněn ve Sbírce dne 13. června 2012 pod číslem 201/2012. Tento zákon plně
nahazuje dosavadní zákon 86/2002 a též ruší veškeré prováděcí předpisy k tomuto zákonu vydané. Nový zákon
o ovzduší nabyl účinnosti dne 1. září 2012.
Cílem nového zákona je dosáhnout dalšího snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší a současně snížení
administrativní zátěže pro podniky. Mezi nástroje k dosažení těchto cílů patří především programové nástroje,
uplatňování individuálních podmínek provozu vzhledem k příspěvku zdrojů ke znečišťování ovzduší a ve vazbě na
imisní situaci dané lokality a též revize ekonomických nástrojů.
Zákon již nepoužívá rozdělení kategorií zdrojů na malý, střední, velký a zvláště velký. V novém zákoně jsou
v příloze č. 2 pouze Vyjmenované stacionární zdroje. V zákoně jsou vymezeny pouze 4 znečišťující látky, a to TZL,
SO2, NOx a VOC. Tyto znečišťující látky podléhají zpoplatnění. Sazba poplatků se zvyšuje v období 2013 až 2015.
Od roku 2016 budou zpoplatněny pouze TZL. Poplatek bude inkasován od 5 000 Kč, oproti nynějším 500 Kč. Od
poplatku jsou osvobozeny znečišťující látky, u kterých celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než
50 000 Kč. Na druhou stranu se u zpoplatněných látek zvyšují sazby a tyto budou postupně dále růst.
Nový zákon zavádí nízkoemisní zóny, kdy obce a města budou mít možnost vyčlenit na svých územích zónu, do
které nebudou moci vjíždět auta, která nesplňují emisní limity. Obce a města ale zároveň musí zajistit objízdnou
trasu po silnici stejné nebo vyšší třídy.
Povinnosti provozovatelů – § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Ke zmírnění povinnosti dochází ohledně provozu dosavadních malých spalovacích zdrojů. Pro zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně požaduje zákon plnění minimálních požadavků
uvedených v příloze č. 11 zákona. Dále požaduje pro tyto zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky
prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu i provozu a na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností (Magistrát města Karlovy Vary) předkládat doklad o provedení této kontroly.
MěÚ Toužim, jako orgán ochrany ovzduší, považuje za nutné seznámit provozovatele stacionářských zdrojů se
zněním některých ustanovení nového zákona o ovzduší, proto dochází ke zveřejnění těchto informací.
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