Metodický materiál

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se zakazuje
spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích
_____________________________________________________________________
Ústava ČR:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích
a způsoby, které stanoví zákon.“

•

ustanovení čl. 2 odst. 4:
„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 104 odst. 3:
„Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.“

Listina základních práv a svobod:
•

ustanovení čl. 2 odst. 3:
„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit,
co zákon neukládá.“

•

ustanovení čl. 4 odst. 1:
„Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při
zachování základních práv a svobod.“

•

ustanovení čl. 11 odst. 1 a 3:
„1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný
zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
3)

•

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu
se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

ustanovení čl. 35 odst. 1:
„Každý má právo na příznivé životní prostředí.“
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 10:
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit,
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit,
že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení
obce sloužících potřebám veřejnosti,
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“

•

ustanovení § 35 odst. 1 a 2:
„1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce
a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde
o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním
zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále záležitosti,
které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
2)

•

Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85
a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti
ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.“

ustanovení § 35 odst. 3 písm. a):
„Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných
vyhlášek zákonem.“

•

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h):
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno vydávat obecně závazné vyhlášky obce.“

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 1 odst. 1 a 2:
„1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování
úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená
znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými
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do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci
složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.
2)

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje,
a) přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší
a jejich vyhodnocení,
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně
ovzduší,
e) práva a povinnosti osob uvádějících motorové benziny nebo motorovou naftu
do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní
účely a osob, které dodávají na daňové území České republiky pro dopravní
účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového
oběhu v jiném členském státě Evropské unie a působnost orgánů veřejné
správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
v dopravě.“

•

ustanovení § 2 písm. e), g) a f):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí:
e) stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická
jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat, nejde-li
o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo
zkoušení nových výrobků a procesů,
g) spalovacím stacionárním zdrojem stacionární zdroj, ve kterém se oxidují
paliva za účelem využití uvolněného tepla,
l) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství,
určený jeho výrobcem ke spalování za účelem uvolnění energetického obsahu
tohoto materiálu.“

•

ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) a g):
„Provozovatel stacionárního zdroje je povinen:
c) spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky
na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená
výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu,“
g) provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž
pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky
uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“
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•

ustanovení § 41 odst. 16:
„Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa
instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1
písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.“

•

Příloha č. 11:
Příloha 11

Minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodávka
Palivo
Jmenovitý
Mezní hodnoty
emisí1)
Paliva
tepelný příkon
CO
TOC2),
TZL
(kW)
mg.m-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<= 65
5000
150
150
Biologické
> 65 až 187
2500
100
150
> 187 až 300
1200
100
150
Ruční
----------------------------------------------------------------------------------------------<= 65
5000
150
125
Fosilní
> 65 až 187
2500
100
125
> 187 až 300
1200
100
125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------<= 65
3000
100
150
Biologické
> 65 až 187
2500
80
150
> 187 až 300
1200
80
150
Samočinná
----------------------------------------------------------------------------------------------<= 65
3000
100
125
Fosilní
> 65 až 187
2500
80
125
> 187 až 300
1200
80
125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu
kyslíku 10 %.
2) TOC = celkový organický uhlík, kterým se rozumí úhrnná koncentrace všech organických látek
s výjimkou
methanu vyjádřená jako celkový uhlík.
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Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů:
•

ustanovení § 2 písm. a):
„Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) biomasou ke spalování ve stacionárních zdrojích produkt, který je tvořen
z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít
jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále následující odpad
použitý jako palivo:
1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví,
2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se využije vyrobené
teplo,
3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny,
pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije,
4. korkový odpad,
5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat
halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření
látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především
takovéto dřevné odpady pocházející ze stavebnictví a z demolic.“

Stav k datu: 1. září 2018
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