
 
 

 
 

5. června 2008 
hotel Na Ostrově, Beroun  

Usnesením vlády České republiky č. 630 ze dne 11. června 
2007 byl přijat Národní program snižování emisí České 
republiky. Jedním z jeho výstupů, které vytvářejí rámec ochrany 
ovzduší až do roku 2015, je komplexní novela zákona o 
ochraně ovzduší. V závěru roku 2008 bude předložen vládě k 
projednání a ke schválení návrh nového zákona, který bude 
zohledňovat nejenom poznatky z aplikace stávající právní 
úpravy, ale i závěry tzv. “ekologického auditu“. Z dalších analýz 
provedených v průběhu roku 2007 vyplynuly základní principy 
pro zpracování věcného záměru nového zákona. Důraz je 
kladen zejména na: 

 možnost širší aplikace plánů snížení emisí u zdrojů 
znečišťování ovzduší, 

 zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování 
ovzduší se zohledněním jejich významu, 

 rozšíření aplikace emisních stropů na různých úrovních, za 
účelem dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší, 
případně plnění mezinárodních dohod, 

 zpřísnění emisních limitů a technických požadavků na 
provoz zdrojů znečišťování ovzduší v návaznosti na kvalitu 
ovzduší, 

 optimalizaci realizace programů ke zlepšení kvality ovzduší 
v zónách a aglomeracích, 

 revizi systému poplatků za znečišťování ovzduší s cílem 
posílit jejich stimulativní efekt a zachovat fiskální funkci při 
současném snížení transakčních nákladů (v kontextu vývoje 
v oblasti ekologické daňové reformy). 

Nový zákon, který by měl být platný od počátku roku 2010, 
přinese taktéž nové požadavky na technické a emisní 
parametry pro malé zdroje znečištění, včetně spalovacích 
zdrojů umístěných v domácnostech. 
Připravovaný seminář si klade za cíl seznámit odbornou 
veřejnost  a diskutovat s ní věcný záměr nového zákona            
o ochraně vnějšího ovzduší. 

odborný garant  
 Ing. Jan Kužel 

  ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP 
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Telefon: 469 682 303 - 305 
Fax: 469 682 310 

Mobil:606 730 325 
E-mail: pecinova@ekomonitor.cz 
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Program 
NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 

 
Zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování ovzduší  
se zohledněním jejich významu 
Návrh zákona o ochraně vnějšího ovzduší předpokládá posun k vybraným 
principům používaným v IPPC, tzn. že přiřazuje konkrétní povinnosti konkrétním 
provozovatelům stacionárních spalovacích zdrojů s přihlédnutím k významu těchto 
zdrojů (stanovuje pro ně individuální technické a emisní parametry) a tím vytváří 
předpoklady pro zlepšení kvality ovzduší (i mimo řízení podle stavebního zákona). 
Provozovatelé malých spalovacích zdrojů by měli provozovat zdroj, který splňuje 
stanovené technické a emisní parametry, nebo platit poplatek za znečišťování 
ovzduší. Plnění stanovených technických a emisních parametrů bude dokladováno 
pravidelnými revizemi. 
Ing. Jan Kužel, Ministerstvo životního prostředí  
zástupce České inspekce životního prostředí 
Ing. Richard Pinkas, Krajský úřad  Pardubického kraje 
RNDr. Bohumil Kotlík, Státní zdravotní ústav Praha 
zástupce společnosti Seven, o.p.s. 

 
Optimalizace realizace programů ke zlepšení kvality ovzduší v zónách  
a aglomeracích 
Návrh zákona o ochraně vnějšího ovzduší obsahuje přesun kompetence pro zpracování 
programů ke zlepšení kvality ovzduší na Ministerstvo životního prostředí. Zároveň širší 
aplikace akčních plánů umožní ad-hoc regulace či omezení provozu významných zdrojů 
znečišťování ovzduší. Předpokládá se i vznik nové kompetence na úrovni obcí, které by 
mohly obecně závaznou vyhláškou na svém katastrálním území omezit silniční dopravu 
za účelem vytvoření tzv. "nízkoemisních zón". 
Mgr. Jana Ratajová, Ministerstvo životního prostředí 
RNDr. Lubomír Paroha, Ascend s.r.o. 

Revize systému poplatků za znečišťování ovzduší s cílem posílit jejich 
stimulativní efekt a zachovat fiskální funkci při současném snížení transakčních 
nákladů 
Návrh zákona o ochraně vnějšího ovzduší zachovává poplatky u významných 
zdrojů znečišťování ovzduší a provozovatelům malých spalovacích zdrojů, které 
nebudou schopny plnit technické a emisní parametry, ukládá povinnost např. platit 
místní poplatky. 
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D., Ministerstvo životního prostředí 
prof.Ing. Jiřina Jílková, CSc.,  Ing. Leoš Vítek, Ph.D., Ing. Jan Pavel. Ph.D.,  
Vysoká škola ekonomická v Praze 
Ing. Libor Prokopec, Vápenka Čertovy schody, a.s. 
Ing. Jaroslav Čagánek, Magistrát města Přerova 
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NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 

Organizační pokyny 

Seminář se koná  5. června 2008 v hotelu Na Ostrově, Na Ostrově 816, 266 01 Beroun.  
Registrace účastníků do 8:30 do 9:00. Začátek odborného programu 9:00, předpokládané 
ukončení 15:00.  

Doprava: Dálnice D5 - exit 18 - Beroun centrum, na první světelné křižovatce doprava,  na 
druhé  světelné křižovatce doprava, po levé straně před sebou hotel LITAVA (žlutá budova) 
za hotelem LITAVA doleva, dále rovně až k hotelu Na Ostrově 

Vyplněnou přihlášku zašlete laskavě do 2. 6. 2008 na adresu Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 3, tel. 469 682 303-5, fax 469 682 310, e-mail: 
pecinova@ekomonitor.cz. 

Vložné 

VLOŽNÉ včetně  DPH

plné vložné  833,- Kč

zlevněné  vložné 595,- Kč

*Zlevněné vložné hradí pracovníci rozpočtových a příspěvkových organizací, VŠ a studenti.  

Částku za vložné laskavě uhraďte rovněž do 2. 6. 2008, na č. ú. 19-5234530277/0100 KB 
Chrudim, variabilní symbol 080605. Naše DIČ: CZ15053695, IČO: 15053695, spis. značka 
zápisu v obchodním rejstříku: C 1036 u rejstříkového soudu v Hradci Králové.  

Daňové doklady obdrží účastníci u registrace nebo jim budou organizátory na vyžádání 
zaslány poštou. Účast na akci nepotvrzujeme, zprávu Vám zašleme pouze v případě, že 
nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.  

Stravování pro účastníky semináře je zajištěno v hotelu – cena oběda činí 130,- Kč. 

Storno účasti: 

Podpisem a odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas 
s cenami a organizačními pokyny. Stornovat lze odeslanou přihlášku pouze písemně, a to 
tak, aby storno bylo organizátorům doručeno do 2. června 2008. Nestornuje-li účastník 
přihlášku včas, uhrazené platby nevracíme a neuhrazené platby dodatečně 
fakturujeme. 

 

PŘIPRAVUJEME 

19. – 20. 11. 2008, hotel Avanti, Brno 
konference OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ IV – TEORIE A PRAXE 
odborný garant: Ing. Jan KUŽEL 
Upozorňujeme Vás, že na našich internetových stránkách jsme zprovoznili RSS 
kanál. Pokud chcete dostávat informace o připravovaných seminářích a konferencích  a 
vydaných publikací okamžitě poté, co je umístíme na web, přihlaste se prosím k jeho 
odběru na stránce http://www.ekomonitor.cz/rss/seminare.xml . 
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NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ VNĚJŠÍHO OVZDUŠÍ 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA AKCE 080605 
Vyplňte a odešlete laskavě do 2. 6. 2008 na adresu: 

Vodní zdroje EKOMONITOR  spol. s r.o., 
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, fax 469 68 23 10, 

 e-mail: pecinova@ekomonitor.cz 
 

jméno, příjmení, titul  

adresa plátce  

(firmy) 

 

 

č. účtu plátce  

DIČ (IČO)  

telefon  

fax  

e-mail  

Přihlašuji se k účasti na seminář  Nový zákon o ochraně vnějšího ovzduší 

 poukazuji  částku ……….. ………… Kč        (var. symbol 080605)   
na úč. 19-5234530-277/0100 KB Chrudim  

 částka ve výši ………………… Kč bude uhrazena v hotovosti v den konání 
akce 

 

Vyplněním přihlášky souhlasím se zasíláním elektronické nabídky seminářů 
a konferencí společnosti Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim. 

plné vložné 833,- Kč

zlevněné vložné  595,- Kč

5.6. oběd 130,- Kč

Celkem vložné a stravné  

DATUM A PODPIS 

 

 

 


