
Přehled změn v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

provedených poslední novelou (zákonem 369/2016 Sb.) a účinných od 1.1.2017 

Vyjmenované stacionární zdroje 

kód  A B C 

ENERGETIKA - SPALOVANÍ PALIV 

1.4. 

Spalování paliv ve spalovacích stacionárních zdrojích o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu od více než 0,3 do 5 MW včetně, které nejsou uvedeny pod jiným kódem 

Původně šlo o spalování paliv v teplovzdušných přímotopných zdrojích. 

x   

VÝROBA A ZPRACOVANÍ KOVU A PLASTU 

4.13. 
Broušení kovů a plastů s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 100 kW 

Původně bylo zahrnuto i obrábění, což byly soustruhy a frézy. 
x   

4.14. 
Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW nebo vyšším 

Původně byla kapacita 1000 kVA. 
x   

ZPRACOVANÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 

5.11. 

Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování 

kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, 

bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, 

ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky 

stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den. 

Novelou došlo k sloučení zdrojů pod kód 5.11. Původně byly některé uvedené zdroje 

pod samostatnými kódy 5.12 a 5.13. 

x  x 

CHEMICKY PRŮMYSL 

6.5. 

Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitu, s výjimkou výroby 

syntetických polymerů a kompozitu uvedených pod jiným kódem, o celkové  

projektované kapacitě vyšší než 100 t za rok nebo s celkovou projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel 0,6 t za rok nebo větší 

Před novelou nebyla prahová kapacita vůbec stanovena. 

x  x 

6.5. 

Řezání syntetických polymerů laserem nebo odporovým drátem o celkové 

projektované kapacitě vyšší než 10 tun za rok 

Zavedení nové skupiny zdrojů spadajících pod kód 6.5 se stanovením prahové kapacity. 

  x 

Vysvětlivky k tabulce: 

1. Sloupec A - je vyžadována rozptylová studie podle § 11 odst. 9 

2. Sloupec B - jsou vyžadována kompenzační opatření podle § 11 odst. 5 

3. Sloupec C - je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) 


