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Vážená paní starostko / vážený pane starosto, 

dne 19. 9. 2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná 
vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních 

zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy 
byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.  

S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města 

Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém 
tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa 

instalace, a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy. 

S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové 
situace na celém území hlavního města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, 

kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které 
nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové 
spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení 

smogové situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní 
po vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách. 

K dozoru nad plněním výše uvedených povinností jsou v souladu se Statutem hlavního města 

Prahy příslušné úřady městských částí Praha 1 - 22. K postupu při provádění kontrol 
dodržování těchto povinností bylo těmto orgánům ochrany ovzduší zasláno sdělení odboru 
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, dopisem č. j. 1981294/2019 ze dne 

16.10.2019. K případnému sankcionování neplnění výše uvedených povinností jako přestupku 
proti pořádku v územní samosprávě jsou pak v souladu se Statutem hlavního města Prahy 
příslušné úřady všech městských částí. 

Pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze 
žádat ode dne 21. 10. 2019.  Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na 
Portálu životního prostředí hlavního města Prahy: 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_iii/kotlikove_dotace_Pra
ha_III.html. 
Další možností podpory výměny nevyhovujících zařízení bude dotační program Čistá energie 

Praha, který hlavní město vyhlásí na začátku roku 2020.  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 
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Jelikož by bylo vhodné, aby o výše uvedených povinnostech vyplývajících z této vyhlášky byli 
obyvatelé hlavního města Prahy dostatečně informováni, dovolujeme si Vás tímto laskavě 

požádat o spolupráci při informování obyvatel žijících ve Vaší městské části všemi dostupnými 
cestami, tj. kromě úřední desky i využitím webových stránek Vaší městské části, vydávaných 
periodikách časopisech, informačních bulletinech apod. 

Zejména se jedná o informování obyvatel, kteří viditelně kouří z komínů a viditelně tak zhoršují 
ovzduší a obtěžují tak své spoluobčany. Pro získání dotace mohou občani využít i konzultace 
na Odboru ochrany prostředí HMP a věříme, že i vaše městská část pomůže dát základní 

informace o probíhajících dotacích, jak jsou uvedeny výše uvedeném odkazu na Portál 
životního prostředí. 

Pro tento účel můžete využít podrobný souhrn informací, který je uveden na výše zmíněném 

webu Portál životního prostředí hlavního města Prahy.   

 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 

podepsáno elektronicky 
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