
11. 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 
 
kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních 

zdrojích na území hlavního města Prahy 
 

 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 19. 9. 2019 vydat podle § 44 odst. 3 

písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

§ 1 
 

Zákaz spalování uhlí, uhelných briket a koksu 
 

Na celém území hlavního města Prahy se ve spalovacích stacionárních zdrojích 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakazuje spalovat uhlí, uhelné brikety a koks.  

 
§ 2 

 
Zákaz spalování pevných paliv po dobu smogové situace 

 
(1) Po dobu trvání smogové situace vyhlášené na území aglomerace Praha z důvodu 

překročení některé z prahových hodnot stanovených jiným právním předpisem1) pro oxid dusičitý 
nebo pro částice PM10 se na celém území hlavního města Prahy zakazuje v krbech, kamnech a 
jiných spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které 
nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu, spalovat všechny druhy pevných paliv. 

  
(2) Informaci o vyhlášení smogové situace spolu s informací o zákazu spalování pevných 

paliv podle odstavce 1 zveřejní hlavní město Praha neprodleně po vzniku smogové situace na své 
úřední desce a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným způsobem bude hlavní 
město Praha informovat veřejnost i o ukončení smogové situace. 

 
§ 3  

 
Výjimky ze zákazu spalování pevných paliv 

 
Zákazy stanovené v § 1 a § 2 odst. 1 se nevztahují na spalovací stacionární zdroje, které 

slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a které nejsou navrženy rovněž 
pro přímé vytápění místa instalace, pokud splňují minimální emisní požadavky stanovené 
pro jednotlivé druhy paliv v jiném právním předpisu2). 

 
 
 
 
 

                                                                 
1) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Příloha č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 



§ 4 
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 1, 
které nabývá účinnosti dnem 1. října 2020. 
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