USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. července 2019 č. 502
k závěrům vyplývajících z Dialogu o čistém ovzduší a návrhu dalšího postupu
Vláda
I.

bere na vědomí závěry vyplývající z Dialogu o čistém ovzduší, obsažený v části III
materiálu čj. 622/19;

II. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit intenzivní provádění silničních kontrol
vozidel a v návaznosti na dovybavení Mobilních expertních jednotek Centra služeb pro
silniční dopravu přístroji pro měření emisí a ověřování funkčnosti systémů ke snižování
emisí, zahrnout tato měření do kontrolních úkonů prováděných při silničních technických
kontrolách,
2. ministru životního prostředí
a) průběžně informovat veřejnost o zákazu provozu kotlů 1. a 2. třídy vstupujícím v účinnost
od 1. září 2022 a o možnosti čerpání tzv. kotlíkové dotace; v roce 2019 informovat
veřejnost o povinnosti provést pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu
spalovacích zdrojů,
b) do 31. prosince 2020 dohodnout s výrobci spalovacích zdrojů o jmenovitém tepelném
příkonu do 300 kW provádění orientačního měření vlhkosti dřeva v rámci kontrol
technického stavu a provozu těchto zdrojů s cílem zvýšení informovanosti provozovatelů
o kvalitě používaného paliva a s cílem snížení emisí ze spalování dřeva,
c) předložit vládě do 31. prosince 2019 návrh novely nařízení vlády č. 56/2013 Sb.,
o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
a o emisních plaketách, zavádějící nové emisní kategorie vozidel odpovídající novějším
emisním normám EURO a emisní kategorii pro tzv. čistá vozidla,
d) zajistit v průběhu let 2019 a 2020 zintenzivnění kontrol prováděných Českou inspekcí
životního prostředí u stacionárních zdrojů, u nichž byl v rámci programů zlepšování
kvality ovzduší identifikován významný příspěvek k překračování imisního limitu, s cílem
zajištění provozní kázně podle platných povolení a v případě potřeby zajistit předložení
návrhů na zpřísnění provozních podmínek krajskému úřadu s cílem snížení dopadů
provozu těchto stacionárních zdrojů na kvalitu ovzduší,
e) zohlednit v návrhu aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky
opatření doporučená v rámci Dialogu o čistém ovzduší,
3. ministru dopravy
a) připravit do 31. prosince 2019 informační kampaň zaměřenou na provozovatele vozidel
ohledně přistavení vozidla k provedení nezbytných úprav výrobcem vozidla, a to u těch
vozidel, u kterých byla schválena dodatečná úprava směřující ke splnění požadavků na
produkci emisí a v návaznosti na průběh této kampaně zvážit změnu zákona

č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která by
měla případně zajistit vymahatelnost přistavení vozidla provozovatelem vozidla
k provedení nezbytných úprav výrobcem vozidla,
b) v návaznosti na vyhodnocení pilotního projektu zaměřeného na měření emisí
prováděných při technických silničních kontrolách dovybavit v průběhu roku 2020
všechny Mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu přístroji pro měření
emisí tak, aby byly schopné v součinnosti s Policií ČR měřit emise přímo při silničních
technických kontrolách,
4. ministru dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí projednat do
31. prosince 2019 se zástupci Asociace krajů České republiky a Svazu měst a obcí
České republiky, případně dalšími cílovými subjekty, aplikační praxi místní úpravy
provozu spočívající v zákazu vjezdu tranzitujících nákladních vozidel na silnice II. a III.
třídy podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, s cílem omezit znečištění ovzduší způsobené tranzitní dopravou,
5. ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem životního prostředí a s ministrem
dopravy uspořádat v průběhu roku 2019 osvětovou kampaň pro starosty obcí a veřejnost
k plánování udržitelné městské a regionální mobility,
6. ministru zemědělství vydat do 30. června 2020 novelu vyhlášky č. 377/2013 Sb.,
o skladování a způsobu používání hnojiv, zavádějící s účinností od 1. září 2020
povinnost bezprostředního zapravení minerálních hnojiv na bázi močoviny neošetřených
inhibitory ureázy do orné půdy ihned od jejich aplikace na povrch půdy při předseťové
přípravě půdy,
7. ministryni práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem životního prostředí předložit
vládě do 31. prosince 2019 analýzu nastavení příspěvku na bydlení obsahující
zhodnocení možností změn jeho nastavení s cílem zvýšení motivace příjemců podpory
k preferenci environmentálně šetrných způsobů vytápění.
Provedou
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři životního prostředí, dopravy, zemědělství,
ministryně pro místní rozvoj,
práce a sociálních věcí

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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