
Právní úprava ochrany kvality ovzduší 

Abstrakt 

Tato diplomová práce zpracovává přehled o právní úpravě ochrany kvality ovzduší  

v České republice se zaměřením na úpravu v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

včetně podrobnější analýzy některých problematických míst a aktuálně řešených otázek.  

Jedná se o aktuální téma, které je řešeno nejen na území České republiky, ale globálně  

po celém světě, a to především z důvodu nepříznivého vlivu znečištění na zdraví osob  

a na životní prostředí jako celek.  

V úvodní kapitole jsou vymezeny a definovány základní pojmy, které jsou podstatné  

pro další text práce, včetně dělení zdrojů znečišťování a význam tohoto dělení na následné 

povinnosti. Dále následuje kapitola, ve které je rozebrán historický vývoj české, mezinárodní  

a evropské právní úpravy ochrany ovzduší. V dalších kapitolách jsou postupně rozebrány 

jednotlivé kategorie regulačních nástrojů, které slouží k omezení vypouštění znečišťujících 

látek do ovzduší. Kapitola o koncepčních nástrojích se převážně zaměřuje na Národní 

program snižování emisí České republiky a Programy zlepšování kvality ovzduší, včetně 

rozboru změn, které přinesla novela zákona o ochraně ovzduší provedená zákonem  

č. 172/2018 Sb. Opomenuty nejsou ani koncepční nástroje územního plánování. V rámci 

kapitoly o administrativních nástrojích jsou rozebrány imisní a emisní limity, správní akty, 

které vydávají orgány ochrany ovzduší a v zákoně o ochraně ovzduší upravené povinnosti 

osob. Kapitola o ekonomických nástrojích se věnuje poplatkům za znečišťování ovzduší  

a dále dotacím, především dotačnímu programu Nová zelená úsporám a Operačnímu 

programu Životní prostředí pro roky 2014-2020, v rámci kterého jsou vyhlašovány  

tzv. kotlíkové dotace. V kapitole o právní odpovědnosti jsou popsány možnosti kontroly 

dodržování povinností, včetně rozboru možných kontrol spalovacího stacionárního zdroje 

umístěného v domácnosti. Dále se zde práce zabývá deliktní odpovědností a odpovědností  

za ztráty na životním prostředí. Kapitola věnovaná nástrojům zvláštní ochrany rozebírá 

nízkoemisní zóny, smogové situace a některé další v zákoně nevyjmenovaná opatření.  

V závěru práce je shrnutí jednotlivých nástrojů k omezení vypouštění znečišťujících látek  

do ovzduší, včetně rekapitulace vybraných, v práci rozebraných aktuálních problémů. 


