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A. Upřesnění základních pojmů
Provedeno zejména v souvislosti s:

• prováděnou novelizací vyhlášky č. 356/2002 
Sb., která se mimo jiné dotýká oblasti 
pachové problematiky,

• Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
2037/2000 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu

• nově definovanými základními pojmy 
v systému řízení kvality ovzduší. 
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti 
s novelizací vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Odůvodnění:
V současné době je prováděna novelizace prováděcího 
předpisu zákona o ochraně ovzduší – vyhlášky č. 
356/2002 Sb., zejména v oblasti pachové problematiky, 
neboť požadavky současné právní úpravy jsou pro 
velkou skupinu provozovatelů zdrojů nejen finančně a 
technicky náročné, ale pro nezanedbatelnou skupinu 
zdrojů i technicky nerealizovatelné. S touto změnou 
souvisí celá řada drobných úprav převážně v terminologii 
v zákoně o ochraně ovzduší.
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti 
s novelizací vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 2 odst. (1) písm. l) se slova "pachovým číslem" a 
"nebo čichovým prahem" zrušují.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí:

Původní znění § 2 odst. (1) písm. l):
l) pachovými látkami látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující
pachový vjem, charakterizované pachovým číslem, pachovou jednotkou 
nebo čichovým prahem, 
Nové znění § 2 odst. (1) písm. l):
l) pachovými látkami látky nebo jejich směs, které
způsobují obtěžující pachový vjem, charakterizované
pachovou jednotkou,
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti 
s novelizací vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 5 odst. (1) se za slova „jejich stanovené skupiny“ vkládají slova „nebo 
pachové látky“ a slova „pachové číslo,“ se ruší.

§ 5
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity

Původní znění § 5 odst. (1):
(1) Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují hodnoty emisních limitů pro jednotlivé
znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny, přípustná tmavost kouře, pachové číslo,
přípustná míra obtěžování zápachem, emisní stropy a redukční cíle pro jednotlivé znečišťující látky 
nebo stanovené skupiny látek.

Nové znění § 5 odst. (1):
(1) Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují hodnoty emisních limitů
pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny nebo 
pachové látky, přípustná tmavost kouře, přípustná míra obtěžování
zápachem, emisní stropy a redukční cíle pro jednotlivé znečišťující látky 
nebo stanovené skupiny látek. 
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti 
s novelizací vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 10 odst. (1) se slova „míru způsobující obtěžování obyvatelstva“ nahrazují
slovy „přípustnou míru obtěžování zápachem“.
V § 10 odst. (2) se za slovo „zjišťování“ vkládají slova „, dále stanoví emisní limity 
pachových látek a způsob stanovení koncentrace pachových látek“. 

§ 10
Zjišťování pachových látek

Původní znění § 10 odst. (1) a odst. (2):
(1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad míru způsobující
obtěžování obyvatelstva není dovoleno.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího 

zjišťování.
Nové znění § 10 odst. (1) a odst. (2):
(1) Vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad 
přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno.
(2) Prováděcí právní předpis stanoví přípustnou míru obtěžování zápachem 
a způsob jejího zjišťování, dále stanoví emisní limity pachových látek a 
způsob stanovení koncentrace pachových látek.
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Odůvodnění:
Upřesněné znění definuje činnosti, pro které Ministerstvo životního 
prostředí skutečně vydává povolení a eliminuje činnosti, jejichž
povolení spadá do kompetence Evropské komise.
Problematika regulovaných látek a výrobků, které je obsahují je 
z velké části upravena přímo Nařízením, ale je zapotřebí upozornit 
na nutnost opatrné manipulace s vyřazenými výrobky (zejména 
jde o chladicí a klimatizační zařízení)  pro jejich nebezpečné
vlastnosti (kategorie nebezpečného odpadu). 
Důvody pro legislativní úpravy textu, které zpřesňují málo 
srozumitelné současné znění a nebo stanovují lhůty pro nápravu 
zjištěných nedostatků při provozu stacionárního zařízení
s obsahem regulovaných látek. 
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 2 odst. (2) písmeno a) a b) se slovo „dodávání“ nahrazuje slovem  „uvedení“.

§ 2
Základní pojmy

(2) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země se rozumí :
Původní znění § 2 odst. (1)  písmeno a) a b):
a) zacházením s regulovanými látkami jejich výroba, dovoz, vývoz, dodávání na trh, skladování, 
sběr, recyklování, regenerování a zneškodňování; zacházením je též použití regulované látky ve 
výrobním procesu a použití pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou,
b) zacházením s výrobky, které obsahují regulované látky, jejich výroba, dovoz, vývoz, dodávání
na trh, sběr a skladování vyřazených výrobků, jejich servis a jejich recyklace,
Nové znění § 2 odst. (1) písmeno a) a b):
a) zacházením s regulovanými látkami jejich výroba, dovoz, vývoz, uvedení na trh, 
skladování, sběr, recyklování, regenerování a zneškodňování; zacházením je též
použití regulované látky ve výrobním procesu a použití pro karanténní a dezinfekční
účely ochrany zboží před přepravou,
b) zacházením s výrobky, které obsahují regulované látky, jejich výroba, dovoz, vývoz, 
uvedení na trh, sběr a skladování vyřazených výrobků, jejich servis a jejich recyklace, 
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 29 odst. (1) ve větě druhé se slova „regulovaných látek při 
recyklaci výrobků“ zrušují.
V § 29 se na konci odstavce (6) doplňují slova „nejpozději do 
jednoho měsíce od jejich zjištění.“.
V § 29 se  za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,  který zní :
„(7) Výrobky vyřazené z používání, které obsahují regulované
látky, jsou nebezpečným odpadem podle zvláštního právního 
předpisu7) .“.
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
§ 29

Původní znění § 29 odst. (1) a (6):
(1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí servisní
práce, údržby, demontáže nebo likvidace chladicích zařízení, klimatizačních zařízení, 
zařízení s tepelnými čerpadly, zařízení obsahujících rozpouštědla nebo systémů
požární ochrany a hasicích přístrojů, jsou povinny při provádění těchto činností
znovuzískávat regulované látky a následně tyto látky zneškodnit, regenerovat nebo 
recyklovat. Znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
zneškodnění, regeneraci nebo recyklaci regulovaných látek lze vykonávat jen s 
povolením ministerstva. Povolení se vydává na dobu časově omezenou.
(6) Provozovatelé zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemisťuje, 
jsou povinni prostřednictvím osoby, která je zapsána do registru revizních techniků
chladicích a klimatizačních zařízení nebo která provozuje svoji činnost v souladu s 
odstavcem 5, každoročně zajistit kontrolu těchto zařízení a výsledky kontroly evidovat 
a uchovávat. Provozovatelé jsou povinni kontrolou zjištěné závady způsobující úniky 
regulovaných látek odstranit.
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Upřesnění základních pojmů v souvislosti
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2037/2000

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Nové znění § 29 odst. (1) a (6):
(1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provádějí servisní
práce, údržby, demontáže nebo likvidace chladicích zařízení, klimatizačních zařízení, 
zařízení s tepelnými čerpadly, zařízení obsahujících rozpouštědla nebo systémů
požární ochrany a hasicích přístrojů, jsou povinny při provádění těchto činností
znovuzískávat regulované látky a následně tyto látky zneškodnit, regenerovat nebo 
recyklovat. Znovuzískávání, zneškodnění, regeneraci nebo recyklaci regulovaných 
látek lze vykonávat jen s povolením ministerstva. Povolení se vydává na dobu časově
omezenou.
(6) Provozovatelé zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemisťuje, 
jsou povinni prostřednictvím osoby, která je zapsána do registru revizních techniků
chladicích a klimatizačních zařízení nebo která provozuje svoji činnost v souladu s 
odstavcem 5, každoročně zajistit kontrolu těchto zařízení a výsledky kontroly evidovat 
a uchovávat. Provozovatelé jsou povinni kontrolou zjištěné závady způsobující úniky 
regulovaných látek odstranit nejpozději do jednoho měsíce od jejich zjištění. 
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B. Úpravy v souvislosti se zpřesněním 
transpozice relevantních směrnic ES

Výsledkem úprav vyplývajících z potřeby uvést do 
souladu zákon o ochraně ovzduší s novou směrnicí
2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických 
látek je například:

• nová definice pro těkavé organické látky, která plně respektuje výše 
uvedenou směrnici ES a současně vyhovuje stávající praxi v oboru 
těkavých organických látek pro oblast ochrany ovzduší,

• nová kompetence ČIŽP ke kontrole limitního obsahu těkavých 
organických látek ve výrobcích určených prováděcím právním 
předpisem u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních 
zdrojů, a to včetně přípustné míry obtěžování zápachem.
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Definice pro těkavé organické látky

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 2 odst. 1 písmeno n) zní :
„n) těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina 
nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu,  jejíž
počáteční bod varu je menší nebo  roven 250°C, při normálním 
atmosférickém tlaku 101,3 kPa,“

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona v oblasti ochrany ovzduší se rozumí:
Původní znění § 2 odst. (1) písm. n):
n) těkavou organickou látkou jakákoli organická sloučenina nebo směs 
organických sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20 °C (293,15 K) 
má tlak par 0,01 kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních 
podmínek jejího použití, nebo která může v průběhu své přítomnosti v ovzduší
reagovat za spolupůsobení slunečního záření s oxidy dusíku za vzniku 
fotochemických oxidantů,
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Povinnost ČIŽP kontrolovat limitní obsah VOC ve výrobcích

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 46 odst. (2) písm. b) zní:
„b) dodržování emisních limitů, limitního obsahu těkavých organických 
látek ve výrobcích určených prováděcím právním předpisem a 
emisních stropů u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních 
zdrojů, a to včetně přípustné tmavosti kouře a přípustné míry 
obtěžování zápachem,". 

§ 46
Česká inspekce životního prostředí

(2) Inspekce kontroluje:
Původní znění § 46 odst. (2) písm. b):
b) dodržování emisních limitů a emisních stropů u zvláště velkých, 
velkých a středních stacionárních zdrojů, a to včetně přípustné
tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování
obyvatelstva zápachem, 
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C. Změny související s pachovou problematikou
Změny v novele zákona předpokládají následující postup:

• bude zachováno stanovení koncentrace pachových látek, které daný zdroj 
emituje, 

• na základě autorizovaného měření bude následně stanoven specifický 
emisní limit pachových látek pro danou skupinu zdrojů,

• při neplnění specifického emisní limit pachových látek, může krajský úřad 
uložit provozovatel zdroje vypracovat plán snížení emisí pachových látek 
zahrnující realizaci opatření odpovídajících stavu technologického vývoje,

• ve stanoveném časovém intervalu od schválení plánu snížení emisí
pachových látek musí být veškerá opatření realizována,

• po realizaci uvedených opatření bude autorizovanou osobou na zdroji opět 
provedeno stanovení koncentrace pachových látek,

• měření koncentrace pachových látek autorizovanou osobou bude následně
prováděno v závislosti na velikosti zdroje v intervalech daných prováděcím 
předpisem. 
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C. Změny související s pachovou problematikou

Předpokladem k realizaci uvedeného postupu 
jsou následující ustanovení novely zákona:

• krajský úřad může uložit provozovateli místo povinnosti 
dodržovat emisní limit pro pachové látky povinnost plnit 
plán snižování pachových látek,

• provozovatel stacionárního zdroje má povinnost 
zpracovat a realizovat plán snižování pachových látek,

• příslušný orgán ochrany ovzduší je oprávněn v případě, 
že by provozovatel nedodržoval plán snižování emisí
pachových látek, zdroj omezit nebo odstavit. 
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Plán snižování emisí pachových látek u 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 5 odst. (6) se za slova „znečišťujících látek“ vkládají slova „, 
popřípadě pachových látek“.

§ 5
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity

Původní znění § 5 odst. (6):
(6) U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis, může krajský úřad 
uložit provozovateli místo povinnosti dodržovat některé emisní limity povinnost plnit 
plán snížení emisí znečišťujících látek, případně opatření k omezování použití surovin 
a výrobků, z nichž vznikají emise znečišťujících látek, (dále jen „plán snížení emisí“)
Nové znění § 5 odst. (6):
(6) U stacionárního zdroje, který stanoví prováděcí právní předpis, může 
krajský úřad uložit provozovateli místo povinnosti dodržovat některé emisní
limity povinnost plnit plán snížení emisí znečišťujících látek, popřípadě
pachových látek, případně opatření k omezování použití surovin a výrobků, 
z nichž vznikají emise znečišťujících látek, (dále jen „plán snížení emisí“). 



9. 11. 2005Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe,  Beroun

Plán snižování emisí pachových látek u 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 11 odst. (1) se doplňuje písm. t), které zní:
„t) zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek".
V § 38 odst. (2) písm. c) zní:
„c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán snížení
emisí znečišťujících nebo pachových látek nebo nedodržuje přípustnou míru 
obtěžování zápachem a nezjednal opatření k nápravě uložené orgánem ochrany 
ovzduší podle odstavce 1, nebo

§ 38
Opatření k nápravě a zákaz provozu stacionárního zdroje

(2) O omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje rozhodne orgán ochrany ovzduší v případech, kdy provozovatel

Původní znění § 38 odst. (2) písm. c) :
c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán snížení emisí nebo 
pachové číslo nebo obtěžuje zápachem nad přípustnou míru stanovenou prováděcím 
právním předpisem a nezjednal opatření k nápravě uložené orgánem ochrany ovzduší podle 
odstavce 1, nebo
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D. Řízení kvality ovzduší

Systém řízení kvality ovzduší byl nastaven nereálně a 
postrádal prvky bez kterých se výkon státní správy 
neobejde. Problematické se ukázalo zejména:

• povinnost prakticky pro všechny obce se zhoršenou kvalitou ovzduší
zpracovat programy ke zlepšení kvality ovzduší,

• zpracovávání obsáhlých podkladových materiálů bez dostatečného 
odborného zázemí,

• povinnost řídit kvalitu ovzduší bez odpovídajících kompetencí,
• nepřiměřené finanční prostředky, které obce musely na zpracovávání

programů vynakládat.
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E. Legislativně technické úpravy
Řešení problematiky převážně malých zdrojů
znečišťování a poplatků za znečišťování ovzduší. Jedná
se zejména o následující okruhy problémů:
Sčítání jmenovitých tepelných výkonů malých zdrojů.
Povinné měření pro provozovatele malých 
spalovacích zdrojů provozovaných při 
nepodnikatelské činnosti
Změny v oblasti poplatků za znečišťování ovzduší.
Zmocnění obce upravit ochranu ovzduší obecně
závaznou vyhláškou.
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Sčítání jmenovitých tepelných výkonů malých zdrojů

Odůvodnění:
Jedná se o doplnění a upřesnění stávajícího textu tak, 
aby aplikace ustanovení byla technicky jednoznačná a při 
kategorizaci stacionárních spalovacích zdrojů nebyly 
načítány jmenovité tepelné výkony zejména plynových 
spotřebičů nízkých výkonů, kde technické řešení
společného odvodu spalin je neproveditelné. 
Nejednoznačná formulace podmínek, za kterých bylo 
možno malé spalovací zdroje „sčítat“ je nahrazena 
srozumitelnějším zněním.
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Sčítání jmenovitých tepelných výkonů malých zdrojů

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 4 odst. 7 se slova „nebo by mohly být vypouštěny společným 
komínem“ nahrazují slovy „vypouštěny společným komínem, nebo je 
toto řešení technicky proveditelné“.

§ 4
Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší

Původní znění § 4 odst. (7):
(7) Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely 
stanovení kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou nebo by mohly být vypouštěny 
společným komínem.
Nové znění § 4 odst. (7):
(7) Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož
provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za 
předpokladu, že spaliny jsou vypouštěny společným komínem, 
nebo je toto řešení technicky proveditelné. 
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Povinné měření pro provozovatele malých spalovacích 
zdrojů provozovaných při nepodnikatelské činnosti

Odůvodnění:
Výjimky udělené pro státní školy, nemocnice a jiné nepodnikající
subjekty vytvářely nerovné prostředí a snižovaly tak celkový přínos 
ke zlepšení kvality ovzduší v dané obci. Novela zákona rozšiřuje 
povinné měření malých spalovacích zdrojů od stanoveného výkonu. 
Měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných 
látek nadále nebudou podléhat fyzické osoby  provozující malý 
spalovací zdroj umístěný v rodinných domech, bytech a 
stavbách pro individuální rekreaci . Současně se zavádí lhůta pro 
odstranění závad na zdroji ze strany provozovatele.
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Sčítání jmenovitých tepelných výkonů malých 
zdrojů

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 12 odst. 1 písm. f) se slova „provozovaných při podnikatelské činnosti 
provozovatele“ zrušují,  za slovo „závady“ se vkládají slova   „do  2 měsíců od 
jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodne jinak“.

§ 12
Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

Původní znění § 12 odst. (1) písm. f):
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; …
Nové znění § 12 odst. (1) písm. f):
f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, 
měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u 
spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné
závady do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem 
nedohodnou jinak; …
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Změna v oblasti poplatků za znečišťování ovzduší.

Odůvodnění.
Nová úprava zpřesňuje období, za jaké se vyměřuje 
poplatek provozovatelům zdrojů za poplatkové období.
Rozhodnutí o vyměření poplatku se bude vydávat až po 
skončeném poplatkovém období, a to podle skutečného 
množství vypouštěných znečišťujících látek příslušného 
provozovatele zdroje znečišťování ovzduší. Do této doby 
platí provozovatel zdroje zálohy na poplatek.
Stanovena rozdílná lhůta v řízení o vyměření poplatků za 
znečišťování ovzduší oproti správnímu řádu. 
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Sčítání jmenovitých tepelných výkonů malých 
zdrojů

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 19 odst. 11 se za slova „vyměření poplatku“ vkládají slova „za skončené
poplatkové období“ a na konci odstavce se doplňují slova „ ,nejpozději do 6 
měsíců ode dne doručení oznámení o výši poplatku nebo podkladu pro 
vyměření poplatku pevnou částkou.“

§ 19
Poplatky za znečišťování ovzduší

Původní znění § 19 odst. (11):
(11) Správce poplatku prověří údaje uvedené v oznámení podaném provozovatelem, a zjistí-li 
skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku, vydá rozhodnutí o vyměření poplatku a 
současně o výši záloh na poplatky pro běžný rok, přesahuje-li poplatek 2 000 Kč ročně.
Nové znění § 19 odst. (11):
(11) Správce poplatku prověří údaje uvedené v oznámení podaném 
provozovatelem, a zjistí-li skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatku, 
vydá rozhodnutí o vyměření poplatku za skončené poplatkové období a 
současně o výši záloh na poplatky pro běžný rok, přesahuje-li poplatek 2000 
Kč ročně, nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výši 
poplatku nebo podkladu pro vyměření poplatku pevnou částkou.
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Zmocnění obce upravit ochranu ovzduší
obecně závaznou vyhláškou.

Odůvodnění.
Obsah písmen g) a h) je nesprávně uveden v odstavci (1) 
§ 50, kde jsou specifikovány činnosti vykonávané
obecním úřadem. Jde o zmocnění k vydání nařízení obce 
ve věcech spalování rostlinného materiálu na otevřených 
ohništích a k regulaci některých druhů paliv pro spalování
v malých zdrojích znečišťování ovzduší. Obsah těchto 
písmen je nově zařazen do § 50 odst. (3) s tím, že se 
jedná o zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek 
ve výše uvedené věci v samostatné působnosti obce.
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Zmocnění obce upravit ochranu ovzduší
obecně závaznou vyhláškou.

Ustanovení zákona č. 385/2005 Sb.:
V § 50 odst. (1) se písmena g) a h) zrušují.
V § 50 odstavec (3) zní:
„(3) Obec  může  obecně závaznou vyhláškou
a) stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle 
§ 3 odst. (5) nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek  
se přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve 
svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,
b) zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje 
znečišťování; seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto 
zákonu, 
c) zakázat promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zakázat 
používání laserové techniky při kulturních akcích.“.
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ShrnutShrnutíí
Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje řešit nově
problematiku 
pachových látek,
optimálním způsobem upravuje v mezích stávajících 
kompetencí
řízení kvality ovzduší a
odstraňuje některé nedostatky, které vyplývají ze 
stávající praxe.
Z těchto důvodů je novela zákona pro výkon státní správy 
důležitá, ale významnější zjednodušení, případně
odstranění všech nesrovnalostí, které praxe při aplikaci 
zákona ukázala, od ní nelze prozatím očekávat.
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