
 
 
 

 

Stanovisko odboru ochrany ovzduší k platnosti autorizace k vybraným činnostem, které byly 

vydány podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb. 

 
 
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dne 1.9.2012, v ustanovení § 42 
uvádí, že autorizace (zde uvedené) vydané podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění účinném do nabytí účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší, jsou považovány za 
autorizace vydané podle tohoto nového zákona, který předpokládá vydání autorizace na dobu 
neurčitou.  
 
Z tohoto důvodu není potřeba po 1.9.2012 žádat o další prodloužení autorizací vydaných před tímto 
datem, které jsou nadále platné bez časového omezení – resp. do doby, než by došlo k jejich zrušení, 
například z důvodu závažného nebo opakovaného porušení povinnosti při výkonu autorizované 
činnosti. 
 
Činnost měření účinnosti spalovacího zdroje a množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových 
cest již podle zákona č. 201/2012 Sb. není činností, jejíž výkon může provádět pouze osoba podle 
tohoto zákona autorizovaná. K provádění této činnosti podle jiných právních předpisů (požárně-
bezpečnostních či jiných) není nutné mít autorizaci podle nového zákona o ochraně ovzduší.  
 
Zákon č. 201/2012 Sb. rovněž již neukládá provozovatelům vybraných spalovacích stacionárních 
zdrojů povinnost měření účinnosti spalovacího zdroje a množství vypouštěných látek a kontrolu 
spalinových cest (tím nejsou dotčeny povinnosti stejné nebo podobné vyplývající z jiných právních 
předpisů). Pokud má osoba autorizovaná podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vydané rozhodnutí o autorizaci k výše uvedené činnosti, s dobou platnosti i po 
1.9.2012, kdy nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší, je tato autorizace nadále bezpředmětná, 
jelikož nový zákon tuto činnost již neautorizuje a ruší povinnost s ní spojenou. Taková autorizace 
nemůže být použita k provádění jakékoli povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb. 
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