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Příloha 

Příloha č. 1: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni 

a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro 

provoz těchto zdrojů, 

b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem 

ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho 

technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady, 

c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout 

každoročně přehled o jejich spotřebě obci, 

d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1, 

e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat 

kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti, 

f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření 

množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů 

provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, 

a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá 

paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná 

paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel 

živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a f) se nevztahují na provozovatele 

malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro 

individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro 

podnikatelskou činnost. 

(3) Plnění povinnosti týkající se kontroly podle odstavce 1 písm. f) je provozovatel 

povinen na požádání osob pověřených obcí prokázat záznamem oprávněné osoby ne 

starším než 2 roky. 
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Vyhláška č. 356/2002 Sb. 

Tzv. vyhláška průřezová. Stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, 

způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 

látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky 

autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 

podmínky jejich uplatňování 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

Stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší 

Při kontrole spalinových cest prováděnou při měření emisí, nebo samostatně je nutno 

posuzovat spalinovou cestu i z hlediska dalších předpisů a těmi jsou zejména zákon 

o požární ochraně, vyhláška č. 111/1981 Sb. a jednotlivé platné ČSN a EN. Zákon 

o požární ochraně + Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

Základním obecně závazným právním předpisem na úseku požární bezpečnosti je 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění zákona č. 425/1190 sb., zákona č. 

40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 163/1998 Sb.), jehož poslední novelizace 

je provedena zákonem č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2001. Tento zákon stanoví 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů a právnických a fyzických 

osob. Bližší podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. platná od 

23.07.2001, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. 

Některé podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů jsou 

stanoveny v § 42 "Tepelné spotřebiče" takto: 

Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, zejména starší 

výroby, u kterých není k dispozici původní dokumentace (návod výrobce na provoz, 

kontroly, údržbu, případně obsluhu) se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně 

srovnatelných druhů a typů spotřebičů. 
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V případech uvedených v odstavci 1 nebo není-li bezpečná vzdálenost pro umístění 

hořlavých látek a materiálů od vnějšího povrchu tepelných spotřebičů uvedena v návrhu 

výrobce, považuje se za bezpečnou vzdálenost u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 

mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalná a 

plynná paliva au elektrotepelných spotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání 

a 100 mm v ostatních směrech. 

Při používání tepelných spotřebičů na pevná paliva se nevychladlý popel ukládá do 

nehořlavých uzavíratelných nádob. 

Vyhláška č. 111/1981 Sb. 

Problematikou kontroly a čištění komínů se zabývá již zmíněná vyhláška č. 111/1981 

Sb., o čištění komínů. Ta stanovuje zásady kontroly, čištění a zkoušení komínů. Vyhláška 

se vztahuje na správce a uživatele objektu a kominický podnik. Správce objektu odpovídá 

za bezpečný provoz komínů a spotřebičů paliv. Kominický podnik je odpovědný (v 

objektech s jejichž majitelem uzavře smlouvu na provádění kominických prací podle vyhl. 

č.111/81 Sb.) za řádné čištění komínů a kontrolu jejich stavu. Čištění se provádí ve lhůtách 

stanovených podle výkonu spotřebiče a druhu používaného paliva a podle četnosti 

používání (celoroční nebo rekreační provoz). Z hlediska požární bezpečnosti je mimo 

likvidace sazí (možnost jejich vznícení v komíně) důležitá kontrola stavebního provedení 

komínů a umístění dřevěných součástí stavby, zda tyto neohrožují požární bezpečnost 

objektu, zvláště při prostupech komínů půdními prostory a střechou. Za činnost u niž hrozí 

nebezpečí vzniku požáru je nutno považovat vypalování komínů. Vypalovat je možné 

pouze zděné komíny a to až po tom, co se učiní vhodná preventivní opatření. 

U právnických a podnikajících fyzických osob je mimo jiné stanovena povinnost 

dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

činností a pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby dodržování 

předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Fyzické osoby jsou 

zase povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání 

tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů a dodržovat podmínky 

nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnost. Za neplnění těchto 

povinností je možné uložit sankce. [32] 
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Příloha č. 2.: Přehled měřících stanic s nejvyšším překročením imisního limitu PM2,5 

v r. 2009 [33] 
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Příloha č.3: Tabulkový popis kombinované a jednoduché odběrové sondy [29] 

Kombinovaná sonda 

 

 

Odběrová sonda 
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Příloha č. 4: Výsledky stanovaní TZL ověřované aparatury [29] 
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Příloha č. 5: Porovnání naměřených referenčních hodnot z testovací trati stanovení TZL a 

hodnot z ověřované aparatury [29] 
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Příloha č. 6: Vývoj emisí celkového prachu v Moravskoslezském kraji [34] 

 


