
O lakovnách zase jinak  
 
Dne 1. září 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 201/2012, o ochraně ovzduší. 
Tento zákon mimo jiné přináší zásadní změny v kategorizaci stacionárních 
zdrojů a ohlašování povinností. 
 
Už neplatí rozdělení na malé, střední, velké a zvláště velké zdroje, jak jsme byli 
zvyklí v minulosti. Nyní se stacionární zdroje rozdělují na vyjmenované a 
nevyjmenované dle přílohy č. 2 daného zákona.  
 
Prvním krokem každého provozovatele je tak správné zařazení zdroje.  
 
Od toho se odvíjí celá řada dalších zákonem daných povinností, které jsou uvedeny v 
§ 17 zákona o ovzduší. Provozovatel, který spadá do vyjmenovaných stacionárních 
zdrojů musí plnit daleko širší rozsah povinností oproti zdrojům nevyjmenovaným. 
Pro lakovny je bohužel určující projektovaná (tedy uvedená v projektu lakovny) 
spotřeba organických rozpouštědel (obvykle označované zkratkou VOC) – nikoli 
objem nátěrových hmot nakoupených či spotřebovaných v bilancovaném roce. Podle 
projektované spotřeby se určí, zda je lakovna vyjmenovaným či nevyjmenovaným 
zdrojem. Právníci rovněž určili, co to jsou nátěrové hmoty používané 
v autoopravárenství a my – „zdroj“, se musíme při zpracování každoročních bilancí 
v této tabulce najít.:  
 
Limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající pod 
kategorii B (autolakovny) 

 Subkategorie výrobků Výrobky VOC g/l*) 

a výrobky pro přípravné a čisticí operace přípravné prostředky 850 

čisticí prostředky 200 

b karosářské plniče a tmely všechny druhy 250 

c základní nátěrové hmoty vyrovnávací nátěrové 
hmoty a základní 

nátěrové hmoty (na 
kov) 

540 

reaktivní základní 
nátěrové hmoty 

780 

d vrchní nátěrové hmoty všechny druhy 420 

e speciální vrchní nátěrové hmoty všechny druhy 840 

Vysvětlivka: 
 *) obsah těkavých organických látek ve výrobku připraveném k použití. Případný obsah vody 

ve výrobku připraveném k použití se odečte, s výjimkou výrobků v subkategorii a. 

 
Na lakovny je proto potřeba pohlížet nejen z hlediska vzniku finálního výrobku, ale i 
vstupu nátěrových hmot do procesu lakování a výstupu emisí do životního prostředí 
tj.: do vody, krajiny (skládky, odpady), ovzduší. 
Všechny tyto vstupy a výstupy je zapotřebí bilancovat, někam hlásit a obvykle za ně 
platit. Každá složka má svá podivná specifika, v tomto článku (díle) se budeme 
zabývat pouze ovzduším.  
 
 
 
 



Lakovny v autoopravárenství 
 
Nevyjmenované stacionární zdroje: autolakovny s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel menší než 0,5 t/rok 
 
Vyjmenované stacionární zdroje: autolakovny s projektovanou spotřebou 
organických rozpouštědel od 0,5 t/rok výše, horní hranice není stanovena 
 
Ohlašovací povinnosti 
 
Pokud jsou lakovny vyjmenovaným zdrojem uvedeným v příloze č. 2 zákona, 
potom je povinností každého provozovatele ohlašovat údaje souhrnné provozní 
evidence každoročně prostřednictvím „Integrovaného systému ohlašovacích 
povinností (ISPOP)“ do 31. března následujícího roku.   
 
Na lakovny, které se nyní řadí mezi zdroje neuvedené v příloze č. 2 zákona, se 
ohlašovací povinnosti nevztahují. Platí pro ně plnění povinností uvedených v §17 
odst. 1 zákona. Provozovatel si vede evidenci spotřebovaných látek a přípravků. 
Evidenci si uchová pro případné kontroly, ale nikam nic neohlašuje, nikam nic 
neposílá a neplatí poplatek za znečišťování. 
 
Poplatkové hlášení 
 
Nový zákon přinesl změny také ve vyměření poplatků za znečišťování. Poplatníkem 
poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 
2 zákona. 
Poplatkové přiznání se nepodává, pokud celková výše poplatků za provozovnu za 
poplatkové období (kalendářní rok) je méně než 5000 Kč. 
Poplatek se nevyměřuje, pokud je celková výše poplatku za kalendářní rok menší 
než 50 000 Kč. 
 
Zjišťování emisí měřením pro lakovny v autoopravárenství 
 
Pro vyjmenované zdroje bude platit od 1. ledna 2014 na místo v provádějící vyhlášce 
uvedených emisních limitů TOC a VOC tato technická podmínka provozu: V 
uvedených zdrojích jsou používány výhradně vybrané výrobky uvedené v části 
I kategorii B přílohy č. 7, splňující limitní hodnoty obsahu VOC stanovené pro 
tyto výrobky v bodu 2. části II přílohy č. 7. 
 
To znamená, že limitní hodnoty VOC pro výrobky určené k opravě a lakování 
silničních vozidel budou dodržovány výrobcem i distributorem nátěrových hmot. 
Provozovatel autolakovny, který bude používat výrobky s povoleným obsahem VOC, 
již nebude muset od začátku příštího roku provádět pravidelné autorizované měření 
emisí. Bude totiž splňovat výše uvedenou technickou podmínku provozu. 
 
Je tedy nutné, aby provozovatel znal všechny výrobky, které jsou v provozu zdroje 
používány.  
 
Interaction splňuje zákonem dané limity na obsah VOC ve všech svých výrobcích. 
 



Jednorázové měření emisí se pro tyto autolakovny od 1. ledna 2014 bude provádět 
pouze po: 
a) prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu 
b) každé změně paliva, suroviny oproti povolení provozu 
c) každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl 
vést ke změně emisí, 
 
a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě 
stanovené v povolení provozu. 
 
Co je ještě důležité si pohlídat 
 
Lakovny uvedené v příloze č. 2 citovaného zákona musí být provozovány v souladu 
s povolením provozu. Náležitosti povolení provozu jsou uvedeny v příloze č. 7 
zákona. 
Provozovatel lakovny uvedené v příloze č. 2, jehož povolení není v souladu 
s požadavky na obsah povolení provozu, musí do dvou let od nabytí účinnosti 
zákona o ovzduší, tj. do 1. 9. 2014, zajistit nové povolení provozu dle platného 
zákona. Součástí povolení provozu je také schválený provozní řád.  
Provozovatel lakovny uvedené v příloze č. 2, který nemá vydané povolení k provozu, 
musí požádat o toto povolení do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 1. 
9. 2013. 
V případě absence povolení provozu dle tohoto zákona rozhodne Česká inspekce 
životního prostředí o zastavení provozu daného zdroje. 
 
Na závěr 
 
Malé shrnutí pojmů: 

 Vyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší, dále jen „zdroj“ :  
je zdroj uvedený v příloze č. 2 citovaného 
zákona 

 Nevyjmenovaný zdroj :  je zdroj, který není uvedený v příloze č. 2 
     citovaného zákona 

 Nátěrová hmota :    viz tabulka výše 

 VOC (Volatile organic compound) Těkavá látka, postaru obecně rozpouštědlo 

 Nejzákladnější povinnosti: určení zdroje, bilancování VOC, měření 
emisí (těch, co používají nevhodné nátěrové 
hmoty), hlášení, povinná dokumentace 

 O dalších povinnostech někdy příště 
 
Poučení                                      
 

 Podívat se na svou lakovnu zvenku – co z ní odchází mimo výrobku.  

 Zjistit všechny povinnosti z citovaného zákona, tady uvádíme jen ty 
 nejzákladnější, doporučujeme poradit se s konzultantem v oboru  

 nakupovat nátěrové hmoty jen u prověřených distributorů  
 

      
Mgr. Adéla Hytychová, specialista v oboru 
CZ BIJO a.s., Tiskařská 10, 10800 Praha 10 


