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Úvod 

Téma znečišťování jednotlivých složek životního prostředí lidskou činností na 

straně jedné a potřeba účinné právní regulace těchto aktivit na straně druhé je v současné 

době tématem velice aktuálním, a kterému je nutné věnovat náležitou pozornost. 

Účelem této diplomové práce je nejen popis a analýza emisních limitů po stránce 

právní, které je věnována její převážná část, ale částečně také zhodnocení emisních limitů 

po stránce věcné, neboť pouze takovýmto přístupem k problematice emisních limitů lze 

dostatečně komplexně zhodnotit jejich fungování a úlohu v ochraně jednotlivých složek 

životního prostředí, stejně jako jeho celku. Právě dosažená úroveň zejména technologické 

vyspělosti společnosti a další významné faktory jsou východiskem pro vytváření určité 

optimální míry znečišťování, která se v konečném důsledku promítá do vnitrostátní, 

unijní či mezinárodní právní úpravy ve formě závazných hodnot emisních limitů. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, obsahujících několik 

podkapitol. První dvě kapitoly mají za cíl obeznámit čtenáře se základními pojmy pro 

snazší pochopení výkladu nacházejícího se v následujících kapitolách. Ačkoli se tato 

práce zaměřuje na emisní limity pro ochranu životního prostředí obecně, nelze 

přehlédnout fakt, že tento instrument přímé regulace se v největší míře uplatňuje 

především v ochraně kvality vnějšího ovzduší. Z toho důvodu je také kapitole č. 3 pod 

názvem “Emisní limity v ochraně ovzduší“ věnována podstatná část této diplomové 

práce. Vzhledem k významnosti příspěvku vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší 

na jeho čistotu, je tato kapitola navíc doplněna o reálné případy z praxe, které mají za 

úkol jednak blíže přiblížit podobu stanovených specifických emisních limitů 

v integrovaném povolení, a jednak se alespoň pokusit rozptýlit zažité představy o 

negativních dopadech na lesní porosty a zdraví obyvatel obecně souvisejících s provozem 

zejména uhelných elektráren vinou katastrofických scénářů z 90. let minulého století. 

Až poté následuje výklad týkající se fungování tohoto instrumentu v ochraně vod 

a půdy. Středobod této diplomové práce je pak představován nejen popisem a analýzou 

fungování emisních limitů, ale především zodpovězením otázky, jakým způsobem a 

z jakého důvodu se jednotlivé koncepty emisních limitů v ochraně jednotlivých složek 

životního prostředí liší. 
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Na některých místech této práce jsou zmíněny též pojmy imise a imisní limity. 

Jak je již patrné z názvu této práce, tématem jsou výhradně emisní limity, nicméně v 

některých případech tak bylo nutno učinit pro dostatečnou ilustraci dané problematiky  

a je tak činěno především z toho důvodu, že pojem emise a imise (případně jejich 

limitace) spolu funkčně neoddělitelně souvisí.  

Vzhledem k rozsáhlosti tématu emisních limitů obecně není bohužel možné 

v rámci požadavků na rozsah této kvalifikační práce postupovat při jejím zpracování 

cestou zcela vyčerpávajícího výkladu. Z toho důvodu nejsou zahrnuty či zohledněny 

některé specifické aspekty, které jsou imanentní pouze pro některé zdroje znečišťování té 

které složky životního prostředí a jsou proto, pokud tak lze v daném případě učinit, dílčí 

závěry zobecněny do takové míry, aby byly tyto přijaté závěry aplikovatelné i na 

specifičtější případy. 

Jak je již uvedeno výše, využívá tato diplomová práce zejména metod analýzy, 

syntézy a generalizace. V případě porovnávání specifik a fungování koncepcí emisních 

limitů v jednotlivých složkách životního prostředí je následně využito metody 

komparace. 

Diplomová práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 30. 06. 2020. 
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1 Postavení emisních limitů v systému ochrany 

životního prostředí 

 V rámci ochrany životního prostředí lze obecně rozlišovat dvě skupiny nástrojů, 

kterými má být této ochrany dosaženo, a to nástroje přímého působení a nástroje 

nepřímého působení na stav životního prostředí. Obě tyto skupiny mají svá specifika, 

nicméně primární rozdíl mezi nimi lze spatřovat v tom, jaké metody právní regulace 

používají. Zatímco přímé nástroje jsou založeny na stanovení žádoucího chování 

regulovaných subjektů prostřednictvím zákazů, příkazů či povolení, nepřímé nástroje 

ponechávají regulovaným subjektům možnost volby, přičemž žádoucí chování je určitým 

způsobem zvýhodněno. 

 Nástroje přímého působení spočívají ve stanovení hranic a omezení, které zajistí 

udržení určitého stavu životního prostředí. K dodržování těchto povinností regulovanými 

subjekty je pak nezbytná dozorová a kontrolní činnost prováděná správními orgány. 

Obecně lze v rámci přímých nástrojů ochrany životního prostředí rozlišovat minimálně 

tři základní kategorie, a to nástroje koncepční, administrativní smlouvy a jiné dobrovolně 

převzaté závazky a s ohledem na téma této diplomové práce zejména pak nástroje 

administrativně-právní, mezi které lze zařadit mimo jiné emisní limity.  

 Omezení negativních vlivů na životní prostředí a další chráněné statky lze nalézt 

již na ústavní úrovni v čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 LZPS, které shodně zaručují určitou 

míru dovoleného znečišťování při výkonu vlastnických a jiných práv osob, neboť určité 

látky jsou schopny živé organismy a jednotlivé složky životního prostředí v této míře 

přijímat a zároveň není možné se určitému, byť minimálnímu znečišťování zcela vyhnout. 

Zakazují ovšem tuto míru překročit. Tento závěr potvrzuje též Jančárová, která 

konstatuje, že „Životní prostředí nelze chránit absolutně, jelikož při každé činnosti je 

určitým způsobem s různě vysokou měrou do životního prostředí zasahováno.“1  Zároveň 

také předpokládají promítnutí tohoto požadavku do právního řádu ve formě zákonů, na 

které následně s detailnější úpravou navazují prováděcí právní předpisy. K tomu 

Jančárová uvádí: „tyto hodnoty nejsou zpravidla stanoveny zákony, nýbrž prováděcími 

právními předpisy vydávanými orgány moci výkonné, které jsou snáze ovlivnitelné 

 
1 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 131.  
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korupcí, politickými prioritami, či lobbisty.“2 S tímto argumentem se ztotožnil též ústavní 

soud (viz. níže), když zahrnul mezi faktory, které významně ovlivňují podobu emisních 

limitů, též politické vlivy. S tímto názorem lze do určité míry souhlasit, nicméně jak uvádí 

Pomahač, „Zákony nemohou celou oblast správního práva upravit zcela vyčerpávajícím 

způsobem. Pokud by to bylo po Parlamentu požadováno, mohlo by dojít k faktickému 

omezení jeho moci, neboť by byl zahlcen nadbytkem mimo něj vypracovaných návrhů a 

prakticky zbaven akceschopnosti a své politické role.“3 Orgány moci výkonné jsou 

vybaveny všemi předpoklady pro správné nastavení hodnot emisních limitů pro 

jednotlivé znečišťující látky, neboť disponují dostatečnou odborností a důvěrnou znalostí 

aktuálního stavu v dané oblasti.4 

 Otázka konkrétní výše hodnot emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky je 

otázkou multidisciplinární, na jejímž řešení se podílí odborníci hned z několika odvětví. 

Je tak velice často obtížné nalézt určitý kompromis mezi požadavky a možnostmi ať už 

v rámci jednotlivých oborů, či mezi těmito obory navzájem. V praxi tak mohou vzniknout 

případy, kdy je na jednu stranu vhodné snížit hodnoty emisních limitů na určitou mez, 

která nejenže nepoškozuje, ale též neohrožuje lidské zdraví, či jednotlivé složky životního 

prostředí, ale na druhou stranu je dosažení těchto hodnot nereálné z pohledu současného 

stavu vědy a techniky, či z důvodu přílišné ekonomické náročnosti. Zároveň není možné 

požadovat po provozovatelích jednotlivých zdrojů znečišťování úplné zamezení 

vypouštění škodlivých látek ve jménu ústavně garantovaného práva na příznivé životní 

prostředí zakotveného v čl. 35 odst. 1 LZPS. Trefně tuto skutečnost popsal Ústavní soud 

ve svém usnesení, kdy konstatoval, že „právo na příznivé životní prostředí však ze své 

podstaty nemůže zakázat veškerou činnost, která má negativní vliv na životní prostředí, a 

proto vychází z koncepce obecně závazných zákazů negativních vlivů nad určitou 

stanovenou hranici, jejíž rozsah, výši či hodnotu ovlivňuje jak úroveň lidského poznání, 

tak i situace ve společnosti, mezinárodní závazky, výsledky národního hospodářství, a 

další, často i politické vlivy.“5  

Na tomto místě je též nutné zmínit, že slovní spojení „emisní limit“ vyjadřující 

určitou právně tolerovanou míru znečišťování není pojmem univerzálním a některé 

 
2 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 154-155. 
3 Správní právo, Obecná část, Dušan Hendrych a kolektiv, 8. vydání 2012, s. 58. 
4 Správní právo, Obecná část, Dušan Hendrych a kolektiv, 8. vydání 2012, s. 63. 
5 Usnesení Ústavního soudu ČR IV. ÚS 254/02 ze dne 28. 1. 2003. 



 

5 

složkové zákony a prováděcí právní předpisy používají také jinou terminologii. Jedná se 

například o následující příklady: „limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek“6, 

„nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění“7, „mezní 

hodnoty emisí“8. Jak je však již naznačeno výše, ačkoli se terminologie emisních limitů 

liší, obsah tohoto pojmu a jeho fungování v ochraně jednotlivých složek životního 

prostředí je v zásadě shodný. 

 Za účelem komplexního posouzení emisních limitů je pak dále vhodné definovat 

související pojmy imise a emise a popsat fungování dalších nástrojů, jako jsou imisní 

limity a emisní stropy, se kterými emisní limity souvisí a které mají zásadní vliv na jejich 

výslednou podobu. 

Imise a emise 

Pod tímto pojmem se rozumí určité množství znečišťující látky, která se 

v důsledku procesu znečišťování dostala do některé ze složek životního prostředí, včetně 

množství látek, které se v životním prostředí přirozeně vyskytují. Zákon o ochraně 

ovzduší například tento pojem chápe jako „(…) hmotnostní koncentraci znečišťující látky 

v ovzduší (…) za jednotku času.“9 a následně ho používá pro potřeby stanovení přípustné 

úrovně znečištění, tedy imisního limitu. Pojem „imise“ je spojen s okamžikem, kdy se 

znečišťující látka v důsledku znečišťování postupně rozptýlí v některé ze složek 

životního prostředí. Z toho důvodu je důležité odlišovat tento pojem odkazující na kvalitu 

té který složky životního prostředí od pojmu „emise“, neboť jak vyplývá z výše 

uvedeného, pojem emise naopak klade důraz na samotný proces vnášení znečišťujících 

látek do životního prostředí. Míra koncentrace znečišťující látky nacházející se v některé 

ze složek životního prostředí je nejčastěji uváděna v µg/m-3, mg/m-3 či mg/l (tj. jaké 

množství mikrogramů, či miligramů škodlivé látky se nachází v jednom litru vody či m3 

vzduchu). 

Oproti tomu pod pojmem emise rozumí zákon č. 17/1992 o životním prostředí 

rozumí pod pojmem znečišťování životního prostředí „(…) vnášení takových fyzikálních, 

chemických nebo biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, 

které jsou svou podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí.“10 Obdobnou 

 
6 Vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. 
7 Ustanovení § 38 odst. 10 ZOV. 
8 Čl. 2 rámcové směrnice o vodách. 
9 Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) ZOO. 
10 Ustanovení § 8 odst. 1 ZŽP. 
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formulaci zákonodárce zvolil v ZOO, když stanovil, že emisí, tedy znečišťováním (oba 

pojmy se svým významem shodují), je „vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do 

ovzduší“.11 Ačkoli je emise klíčovým pojmem v oblasti ochrany ovzduší, používá se též 

v dalších oblastech, jako například v oblasti ochrany znečišťování vodních toků či půdy.  

Pojem emise tedy není synonymem pro znečišťující látku, ale je takto označován samotný 

proces jejího vnášení do jakékoli složky životního prostředí. Jednotlivé složkové zákony 

následně s pojmem emise pracují pro účely stanovení limitů znečišťování. 

Imisní limit  

Dosažení určitého stupně znečištění, který nepoškozuje životní prostředí a 

případně ho ohrožuje pouze v minimální možné míře je ústředním cílem dílčích právních 

úprav zaměřujících se na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. 

Princip únosné a přípustné míry znečištění je zakotven v ustanovení § 5 ZŽP, který 

definuje únosné zatížení území jako „(…) takové zatížení území lidskou činností, při 

kterém nedochází k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí 

ekosystémů nebo ekologické stability.“ a dále v ustanovení § 11 ZŽP stanovujícího, že 

„Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení.“. Na tyto 

principy následně navazuje například ustanovení § 2 písm. k) ZOO, které označuje jako 

imisní limit „(…) nejvýše přípustnou úroveň znečištění stanovenou tímto zákonem.“ 

Konkrétní výše imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky pak lze nalézt v přílohách 

jednotlivých složkových zákonů či prováděcích právních předpisů.12  

Významné specifikum imisních limitů oproti limitům emisním lze spatřovat 

zejména v okruhu jejich adresátů povinností vyplývajících z právních předpisů 

upravujících imisní limity. Jimi nejsou jednotliví provozovatelé, výrobci či dovozci 

uvádějící na trh zdroje znečišťování životního prostředí. Odpovědnost za plnění imisních 

limitů nese stát, popřípadě obce a kraje, jakožto osoby veřejného práva. Imisní limity 

proto představují maximální přípustnou úroveň znečištění jednotlivých složek životního 

prostředí, kterou se Česká republika zavazuje garantovat v rámci práva na příznivé 

životní prostředí zakotvené v čl. 35 odst. 1 LZPS.13 

 
11 Ustanovení § 2 písm. c) ZOO. 
12 Jedná se například o Přílohu č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., Přílohu č. 3 k vyhlášce č. 257/2009 Sb., Přílohu č. 2 k 

vyhlášce č. 437/2016 Sb. či Přílohu č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. 
13 BEJČKOVÁ, P. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7552-911-4. 
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Naopak souvislost emisních limitů a imisních limitů je patrná například v procesu 

schvalování povolení provozu pro konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, neboť 

příslušný orgán ochrany ovzduší je oprávněn přihlédnout k úrovni znečištění a na základě 

tohoto následně stanovit přísnější emisní limity pro některé znečišťující látky. Morávek 

například v této souvislosti uvádí: „U imisních limitů tak lze hovořit o nepřímé závaznosti 

pro provozovatele, protože podmínky provozu stanovené orgány ochrany ovzduší 

vycházejí z imisních limitů a potřeby jejich plnění.“14 Nejvýznamnější relaci mezi 

emisními a imisními limity však lze nalézt v případě kombinovaného přístupu v ochraně 

vod v procesu povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových. 

Stejně jako emisní limity, taktéž v případě imisních limitů je terminologie 

nejednotná. V unijním právu, jednotlivých složkových zákonech a prováděcích právních 

předpisech tak lze nalézt i další termíny a slovní spojení nahrazující označení „imisní 

limit“ za současného zachování charakteristiky tohoto instrumentu. Jedná se například o 

následující hodnoty či limity: „preventivní hodnoty“15, „indikační hodnoty“16, „hodnoty 

přípustného znečištění“17 „mezní hodnoty, cílové hodnoty a maximální expoziční 

koncentrace pro kvalitu ovzduší“18, „hygienický limit, mezní hodnota, nejvyšší mezní 

hodnota“19, „prahové hodnoty“ v souvislosti s dobrým chemickým stavem podzemních 

vod a další obsahově obdobné pojmy vyjadřující různé úrovně jakosti té které složky 

životního prostředí v daném místě a čase. Jednotlivé výše uvedené hodnoty se však 

mohou lišit reakcí na jejich překročení. Zatímco některé z těchto hodnot či limitů 

vyjadřujících určitou přípustnou hodnotu znečištění jsou pouze informativní, v ostatních 

případech může jejich překročení vyvolat i závažné právní následky, jako tomu 

v minulosti bylo například v případě imisních limitů v ochraně ovzduší. V souvislosti 

s tímto problémem, kterému Česká republika v minulosti čelila, tak například bylo 

vedeno řízení pro porušení unijního práva podle čl. 258 SFEU z důvodu opakovaného  

 
14 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 24-25. 
15 Ustanovení § 3 odst. 3 zákona o ochraně ZPF. 
16 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. 
17 Ustanovení § 38 odst. 10 ZOV. 
18 Čl. 3 odst. 4 směrnice o snížení národních emisí. 
19 Ustanovení § 2 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 252/2004 Sb. 
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a dlouhodobého20 překračování koncentrací suspendovaných částic PM10 v celkem deseti 

oblastech a aglomeracích.21 

Emisní strop 

Vzhledem k tomu, že emisní limity se zaměřují na okamžitý vliv zdroje 

znečišťování na životní prostředí a definují tak maximální přípustné množství vypuštěné 

látky na základě určitých parametrů, neumožňuje emisní limit samostatně postihnout 

všechny aspekty vypouštění znečišťujících látek. Z toho důvodu vznikají příbuzné 

omezující ukazatele či nástroje, jakými jsou například emisní stropy. 

Jako emisní strop definuje §2 odst. 1 písm. j) ZOO „nejvýše přípustné množství 

znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok“. Tyto emisní stropy se poté dle 

§4 odst. 4 ZOO „stanovují pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních nebo mobilních 

zdrojů, provozovnu nebo vymezené území.“ Emisní stropy samy o sobě nemají vliv na 

momentální míru znečišťování, jako je tomu u emisních limitů. Slouží ale k omezení 

vnášení celkového množství znečišťující látky do životního prostředí za určitou časovou 

jednotku. Vhodně tak doplňují emisní limity a spolu s dalšími nástroji přispívají 

k ochraně životního prostředí.  

Od emisních stropů závazných pro konkrétní provozovatele zdrojů znečišťování 

je nutné odlišovat tzv. národní emisní stropy, tedy „nejvýše přípustné celkové množství 

znečišťující látky vnesené všemi zdroji znečišťování do ovzduší na území státu za 

kalendářní rok“.22 Tyto národní emisní stropy reflektují požadavky vyplývající z unijního 

práva, konkrétně ze směrnice č. 2001/81/ES, která byla nahrazena směrnicí č. 2016/2284 

a jsou tak pro Českou republiku, případně její jednotlivé vyšší územní samosprávné celky 

závazné. 

Tato diplomová práce se však zaměřuje výhradně na emisní stropy, které jsou 

součástí povolení provozu konkrétních provozovatelů zdrojů znečišťování, byť národní 

emisní stropy hrají významnou úlohu v procesu stanovování hodnoty specifických 

emisních limitů a emisních stropů. 

 
20 Z výročních zpráv ČHMÚ vyplývá, že se jednalo o období mezi roky 2005 až 2011 [online]. Dostupné na: 

https://portal.chmi.cz/o-nas/zakladni-dokumenty. 
21 STEJSKAL, V., Rozhodování Soudního dvora EU ve věci překračování mezních hodnot koncentrací PM10 ve vnějším 

ovzduší, České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká 

společnost pro právo životního prostředí, č. 32/2012, s. 136-137. 
22 Ministerstvo životního prostředí České republiky. Národní program snižování emisí České republiky. [online]. Ze 

dne 2.12.2015, aktualizace pro rok 2019 [Cit. 15.6.2020]. Dostupné na 

https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program. 
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2 Vymezení základních aspektů emisních 

limitů 

 Z ustanovení § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí vyplývá, že 

zákonodárce zařazuje mezi složky životního prostředí zejména „(…) ovzduší, vodu, 

horniny, půdu, organismy, ekosystémy a energie.“ Ochranu poskytovanou emisními 

limity však nelze použít na všechny složky životního prostředí například z důvodu jejich 

specifické povahy, či nemožnosti monitoringu a následné kontroly znečišťování, bez 

jejichž realizace postrádají emisní limity smysl. Lze tak uzavřít, že s emisními limity se 

v jednotlivých složkových předpisech lze setkat pouze v ochraně ovzduší, vod a půdy.  

 Právní regulace využívání těchto základních složek životního prostředí je však 

mnohem širší, neboť zahrnuje úpravu a omezování i dalších činností. Vhodným 

příkladem je nakládání s vodami23 zahrnující celou škálu činností, které zákonodárce 

určitým způsobem reguluje, přičemž emisní limity pro vypouštění odpadních vod 

představují pouze úzkou výseč jejich ochrany. 

 V rámci ochrany každé z těchto základních složek životního prostředí lze 

vypozorovat určité společné konstrukční prvky či aspekty emisních limitů, které jsou jako 

kategorie neměnné a které se liší až následně svými specifiky v rámci jednotlivých 

sledovaných složek životního prostředí či dokonce lišící se s ohledem na jednotlivé 

skupiny zdrojů znečišťování. Jedná se o následující aspekty: 

 Jak již bylo uvedeno výše, emisní limity se liší od imisních limitů tím, že 

adresátem imisních limitů je vždy stát, případně vyšší územní samosprávné celky. 

Naproti tomu okruh adresátů emisních limitů je představován zejména konkrétními 

provozovateli zdrojů znečišťování. V určitých případech však mají tuto povinnost nejen 

provozovatelé, ale též výrobci či dovozci určitých regulovaných výrobků, jako je tomu 

v případě spalovacích zdrojů na tuhá paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW či 

mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 
23 Ustanovení § 2 odst. 9 ZOV definuje nakládání s vodami jako „(…) jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání 

jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich 

odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich 

množství, průtok, výskyt nebo jakost.“ 
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 Za účelem zajištění únosné a přípustné míry znečištění životního prostředí je 

nutné zakotvit určitou formu ingerence správních orgánů. Dalším významným 

konstrukčním prvkem tohoto nástroje jsou tak jeho formální a procesní aspekty 

spočívající v povaze formy, ve které jsou vyjádřeny a stanoveny konkrétní hodnoty 

emisních limitů, možnost použití a míra správní uvážení správních orgánů či navazující 

činnosti, bez kterých by emisní limity ztrácely na významu, jakými jsou měření a 

vyhodnocování míry znečišťování a na ně navazující kontrola jejich dodržování.  

 Všechny tyto formální a procesní aspekty emisních limitů vychází či pracují 

s určitými hodnotami emisních limitů. V rámci jednotlivých složkových právních 

předpisů je však možné se setkat s různými způsoby vyjádření konkrétních hodnot 

emisních limitů, které mají být dodrženy. Lze tak rozlišovat emisní limity, jejichž výše 

je například stanovena jako: 

• hmotnostní koncentrace znečišťující látky v určité jednotce objemu 

(uváděno v mg/m-3, µg.m-3, mg/l, atd.) 

• celková hmotnost znečišťující látky, která projde sledovaným místem za 

jednotku času – hmotnostní průtok (uváděno v g/h, kg/h, atd.) 

• podíl hmotnosti emisí znečišťující látky v určité sloučenině či ve výrobku 

– týká se např. organických rozpouštědel či rizikových prvků a látek v 

sedimentu (uváděno v kg/t, mg.kg-1 či v procentech) 

• kombinace jednotek hmotnosti, času a plochy – v případě přípustné míry 

erozního ohrožení (t.ha-1.rok-1) 

 S ohledem na neustálý vývoj nových technologií a modernizaci stávajících zdrojů 

znečišťování na straně jedné a stále se zvyšující tlak na životního prostředí na straně 

druhé, je nutné zakotvit určité mechanismy, jakými je možné flexibilně reagovat na 

případné změny mající negativní dopad na životní prostředí či zohlednit nejnovější 

technologie. K určitým jednou stanoveným hodnotám emisních limitů tak není vhodné 

přistupovat jako ke konstantě, s čímž souvisí poslední významný aspekt emisních limitů, 

kterým je jejich proměnlivost v čase. Jednotlivé složkové právní předpisy však přistupují 

k povinnosti dodržovat nejpřísnější platné a účinné emisní limity odlišně. Lze se tak 

setkat s případy, kdy je nedodržení určité výše emisních limitů spojeno s nemožností 

provozovat určitou činnost či zdroj znečišťování. V dalších případech je pak zvolen 

z racionálních důvodů benevolentnější přístup, kdy ačkoli určitý výrobek nesplňuje 
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nejnovější emisní limity, je stále možné ho provozovat (týká se spalovacích zdrojů na 

tuhá paliva o jmenovitém příkonu do 300 kW či mobilních zdrojů znečišťování ovzduší), 

což však neplatí bez výjimky. Tuto výjimku představují výrobci a dovozci nových 

výrobků, kteří jsou povinni při uvádění těchto výrobků na trh splňovat vždy ty nejpřísnější 

platné a účinné emisní limity. 

 Výše uvedené aspekty emisních limitů jsou zohledněny v systematice 

jednotlivých kapitol této diplomové práce týkajících se všech tří základních složek 

životního prostředí, přičemž v kapitole č. 6 s názvem „Komparace fungování emisních 

limitů v jednotlivých složkách životního prostředí“ jsou pak tyto jednotlivé aspekty 

porovnány a jsou zde odůvodněna jejich případná specifika, která vycházejí z rozdílné 

povahy sledovaných složek životního prostředí. 
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3 Emisní limity v ochraně ovzduší 

Význam právní regulace ochrany ovzduší lze nejlépe demonstrovat na 

katastrofických událostech v 80. a 90. letech minulého století, kdy docházelo v oblasti 

Krušných hor a Krkonoš v souvislosti s kyselými dešti k velkoplošnému úhynu lesů. Stát 

na tuto negativní situaci reagoval zejména zavedením administrativně-právních nástrojů 

a poskytováním investičních pobídek na zavádění technologií vedoucích ke snížení 

znečišťování především ze zdrojů spalujících pevná paliva (hnědé uhlí), což některých 

případech vedlo k dramatickému snížení emisí.24 

Ačkoli lze s odstupem zhruba dvaceti let říci, že byl za pomoci odsíření zdrojů 

znečišťování ovzduší a zavedení DeNOX zařízení problém s kyselými dešti vyřešen, 

přicházejí na řadu další výzvy, kterým musí naše společnost čelit. Poslední dobou se jedná 

například o znečišťování ovzduší jemnými prachovými částicemi, u kterých se odhaduje, 

že jejich vysoké koncentrace v ovzduší mají na svědomí přibližně 412 tis. předčasných 

úmrtí ročně25 a v dalších případech též negativní vliv na zdraví osob, zejména na jejich 

dýchací ústrojí.  

Mezi nejvýznamnější antropogenní zdroje znečišťující ovzduší patří především 

stacionární zdroje, které ZOO v § 2 písm. e) definuje jako „ucelenou, technicky dále 

nedělitelnou stacionární technickou jednotku nebo činnost, které znečišťují, nebo by 

mohly znečišťovat, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze 

k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů“.26 Jak vyplývá z důvodové 

zprávy k ZOO, předchozí právní úprava týkající se stacionárních zdrojů byla v určitých 

případech nejasná a aplikace pojmu stacionární zdroj byla značně problematická, 

především z důvodu rozdílného výkladu pojmu zařízení ostatních právních předpisech, či 

další členění pojmu stacionární zdroj na další  „podjednotky“.27  Z uvedeného vyplývá, 

že se jedná především stacionární zdroje chemického, potravinářského či 

zpracovatelského průmyslu a zdroje zaměřené na spalování různých druhů paliv, jako 

 
24 HRUŠKA, Jakub a kol., Výzkum vlivu SO2 a NOX na růst smrku. [online]. Ústav pro výzkum globální změny AV 

ČR, v. v. i., Brno, 2018, s. 40. [Cit. 11.6.2020]. Dostupné na: http://www.czechglobe.cz/cs/studie-vliv-emisi-so2-a-

nox-na-rust-smrku/. 
25 European Environment Agency. Air quality in Europe – 2019 report. [online]. [Cit. 15.6.2020]. Dostupné na: 

https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2019 , s. 67-68.  ISSN 1977-8449. 
26 Ustanovení § 2 písm. e) ZOO. 
27 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší. Sněmovní tisk 449/0, část č. 1/3, 2011, s. 176. 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019
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například tepelné elektrárny, či lokální topeniště, které jsou v současné době jedním 

z největších znečišťovatelů ovzduší z pohledu emisí TZL a benzo(a)pyrenu.  

 Dalším významným antropogenním zdrojem znečišťujícím ovzduší jsou mobilní 

zdroje, kterými se dle § 2 písm. e) ZOO rozumí „samohybná a další pohyblivá, případně 

přenosná technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží 

k vlastnímu pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického 

vybavení“.28 Jedná se tak o zdroje znečišťování ovzduší, které se díky vlastnímu pohonu 

samostatně, nebo s vnější pomocí pohybují, či je možné je přenášet. Při jejich provozu 

však dochází ke spalování pohonných látek, které značnou měrou znečišťují ovzduší. 

Mezi mobilní zdroje, které podstatnou měrou přispívají ke zhoršování kvality ovzduší, se 

pak řadí především silniční, letecká a vodní doprava, či různé stroje a nářadí.29  

 Právní regulace ochrany vnějšího ovzduší se zaměřuje na postupné zlepšování 

jeho kvality. „Zpřísňování“ povinností vyplývajících z této regulace však musí být 

pozvolné, nikoli skokové, neboť v opačném případě by bylo nutné některé ze zdrojů 

znečišťování ovzduší utlumit, či jejich provoz zcela přerušit. Určitá míra vnášení 

škodlivých látek do jednotlivých složek životního prostředí je tak pro zachování 

společenského blahobytu nezbytná, resp. nelze se této činnosti zpravidla zcela vyhnout. 

Tím se také liší systém ochrany kvality ovzduší od ochrany ozonové vrstvy Země, neboť 

tento druhý systém je postaven na absolutním zákazu látek, především freonů a halonů, 

které jsou příčinou úbytku stratosférického ozonu v atmosféře. 

 Významným nástrojem pro toto kontinuální zlepšování kvality ovzduší je aplikace 

nejlepších dostupných technik a dodržování povinností z nich vyplývajících a dále též 

využívání ostatních nástrojů ochrany životního prostředí, založených na negativní či 

pozitivní ekonomické stimulaci. Zákonodárce by se tak měl snažit vytvořit vyvážený 

systém kombinací jednotlivých nástrojů, jejichž působení se vhodně se doplňuje, a které 

zajišťují účinnou ochranu nejen ovzduší, ale též dalších složek životního prostředí, neboť 

jak je známo, jednotlivé složky životního prostředí netvoří uzavřený systém, ale jsou 

vzájemně propojeny.30 Znečišťování ovzduší tak má za následek nejen zhoršování jeho 

 
28 Ustanovení § 2 písm. f) ZOO. 
29 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 13-14. 
30 HŮNOVÁ, Iva. Atmosférická depozice dusíku. [online]. Chemické listy. 15. 11. 2018, 110 (11), s. 779. [Cit. 05. 06 

2020]. Dostupné na: http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3175. 

http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3175
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kvality, ale dochází také k přenášení těchto škodlivých látek do ostatních složek životního 

prostředí, zejména pak do vody a půdy. 

 I přes výše uvedené je však třeba zdůraznit, že dominantním nástrojem, který má 

nejvýznamnější vliv na zlepšování kvality vnějšího ovzduší v České republice, popř. 

v celé Evropě, jsou emisní limity v kombinaci s emisními stropy. Tento závěr potvrzuje 

též Slavíková, která uvádí, že „hlavním nástrojem regulace byly a jsou emisní limity 

určující maximální koncentraci škodlivin ve vypouštěných spalinách, často doplněné  

o emisní stropy pro určitá zařízení, případně národní emisní stropy pro určité země“.31 

3.1 Prameny právní úpravy 

3.1.1 Mezinárodní právo 

Znečišťování ovzduší se vzhledem k povaze této složky netýká pouze určitého 

regionu, ale přenáší se též na území ostatních států, čímž se tento problém stává globálním 

a negativní dopady tak lze postupem času pozorovat po celé Zemi.  

 Z hlediska mezinárodního práva je s ohledem na emisní limity významné zejména 

přijetí Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím přes hranice států, tzv. 

CLRTAP (Ženeva 1979) a dále přijetí osmi prováděcích protokolů, které se zaměřují na 

omezení emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek do ovzduší.32 Požadavky 

vyplývající z těchto protokolů se projevují zejména v konkrétních výších emisních 

stropů, k jejichž dodržení se signatářské státy zavázaly. Pro oblast emisních limitů a jejich 

konkrétní hodnoty však není mezinárodněprávní úprava příliš významná a je tak 

ponechán prostor pro regulaci na unijní a vnitrostátní úrovni. 

3.1.2 Unijní právo 

Vývoj ochrany před znečišťováním ovzduší v rámci právních předpisů Evropské 

unie lze historicky datovat na počátek 70. let 20. století, kdy Evropská unie započala 

uplatňovat opatření týkající se problematiky průmyslového a agrárního znečišťování. 

Především přijetí prvního akčního programu EU pro životní prostředí pro roky  

1973-1976, jehož cílem byla mimo jiné redukce, či případně úplná eliminace znečištění, 

mělo významný vliv na budoucí směřování evropských politik pro ochranu životního 

 
31 SLAVÍKOVÁ, Lenka, VEJCHODSKÁ, Eliška, SLAVÍK, Jan. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika.  

1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012, s. 220. 
32 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 259. 
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prostředí.33 Zároveň byl tímto položen základní kámen pro výrazné omezení znečišťování 

ovzduší nejvýznamnějšími znečišťujícími látkami. 34 

 Vzhledem ke značnému časovému odstupu od zahájení prvotních snah  

o zlepšení nejen kvality ovzduší, ale i dalších složek životního prostředí na evropské 

úrovni, lze konstatovat, že se snaha o snížení množství znečišťujících látek emitovaných 

do ovzduší skrze stanovování závazných emisních a imisních limitů vydařila a kvalita 

ovzduší v Evropě se tak stále kontinuálně zlepšuje, avšak nutno podotknout, že toto 

výrazné zlepšení kvality ovzduší se netýká všech sledovaných znečišťujících látek.  

Klíčové prameny unijního práva, které stanovují závazné hodnoty emisních limitů 

znečišťujících látek v celé Evropě, popřípadě které na jejich stanovení mají vliv, jsou 

směrnice. Směrnice jsou specifické normativní akty orgánů Evropské unie, jejichž 

právním základem je článek 288 SFEU, který stanoví, že „Směrnice je závazná pro každý 

stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba 

formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.“35  

Směrnice o průmyslových emisích č. 2010/75/EU 

Dlouho očekávanou směrnicí, které předcházelo téměř tříleté jednání a která 

nabyla platnosti dne 24. 10. 2010, je směrnice o průmyslových emisích (Industrial 

Emissions Directive – IED). Tato směrnice sloučila celkem sedm směrnic, mezi nimi 

mimo jiné i směrnici č. 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do 

ovzduší z velkých spalovacích zařízení, či směrnici č. 2008/1/ES o integrované prevenci 

a omezování znečištění. 36 Závazky z této směrnice pak byly do vnitrostátní právní úpravy 

implementovány především zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a dále ZOO. 

Stěžejním principem této směrnice je tzv. princip integrované prevence, který 

překonává tzv. složkový princip založený na ochraně pouze některé ze složek životního 

prostředí, přičemž důsledkem tohoto složkového přístupu bylo nežádoucí přenášení 

 
33 Evropská agentura pro životní prostředí. Evropské právní předpisy týkající se kvality ovzduší. [online]. Publikováno 

16.05.2013. [Cit. 03. 06 2020]. Dostupné na: https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2013/clanky/evropske-

pravni-predpisy-tykajici-se. 
34 Declaration of the Council of the European Communities and of the representatives of the Governments of the 

Member States meeting in the Council of 22 November 1973 on the programme of action of the European Communities 

on the environment. [online] In: Úřední věstník 1973/L 351, C 112, 20. 12. 1973. Dostupné na: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f54da63e-be4d-4664-a8ea-aa678e640b51/language-en. 
35 Čl. 288 Konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie. [online] Úřední věstník 2010/C 083/01, 30. 3. 

2010. Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT. 
36 Ministerstvo životního prostředí. Evropský parlament po téměř třech letech jednání schválil Směrnici o průmyslových 

emisích. [online]. Publikováno 27. 07. 2010. [Cit. 14. 06 2020]. Dostupné na: 

https://www.mzp.cz/cz/news_tz1020727Smernice_emise_EU. 

https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2013/clanky/evropske-pravni-predpisy-tykajici-se
https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2013/clanky/evropske-pravni-predpisy-tykajici-se
https://www.mzp.cz/cz/news_tz1020727Smernice_emise_EU
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ekologické zátěže z jedné složky životního prostředí do druhé. Směrnice k tomuto účelu 

zavádí jeden z dalších průřezových nástrojů ochrany životního prostředí, tzv. integrované 

povolení, které nahrazuje většinu složkových povolení v oblasti ochrany ovzduší, vod, či 

odpadů. Zároveň též dochází ke zrychlení celého povolování konkrétní průmyslové 

činnosti, neboť je vydáváno pouze jediné povolení, které již obsahuje všechna potřebná 

složková povolení.37 

Nižšího stupně znečišťování je dosahováno pomocí tzv. nejlepších dostupných 

technik (BAT), které jsou uvedeny v referenčních dokumentech o BAT, tzv. BREF. 

Referenční dokumenty jsou zpracovávány specializovanými institucemi, které působí při 

Evropské komisi. Nejlepší dostupné techniky pak představují výrobní a provozní postupy 

a procesy, které jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, a které jsou aplikovatelné za 

standardních technických a ekonomických podmínek.38 Směrnice definuje nejlepší 

dostupné techniky následujícím způsobem:  

• „Technikami“ se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

nevrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu, 

• „dostupnými“ technikami se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím 

zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky 

přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli 

zařízení za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány 

nebo vyráběny v České republice, 

• „nejlepšími“ dostupnými technikami se rozumějí techniky nejúčinnější z hlediska 

dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.39 

Z čl. 10 ve spojení s Přílohou I k této směrnici též vyplývá, že provozovatel každé 

stacionární technické jednotky, která je v příloze I uvedena (jedná se například o 

energetická zařízení zaměřená na spalování paliv o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50 MW a více, či zařízení působící v chemickém průmyslu), musí dodržovat 

stanovené povinnosti, přičemž přední povinností je dodržování nejlepších dostupných 

 
37 Ministerstvo životního prostředí. Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC). [online]. [Cit. 30. 06 2020]. 

Dostupné na: https://www.mzp.cz/cz/integrovana_prevence_omezovani_znecistovani 
38 Ministerstvo životního prostředí. IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění [online]. [Cit. 30. 06 2020]. 

Dostupné na  https://www.mzp.cz/ippc. 
39 Čl. 3 odst. 10 směrnice o průmyslových emisích. 
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technik.40 Tyto činnosti tak obligatorně podléhají integrovanému rozhodování. 

Fakultativně však může požádat i provozovatel jiného zařízení, v Příloze I neuvedeného. 

Samotnému procesu povolování v souvislosti s emisními limity se věnuje kapitola č. 3.4 

týkající se stanovování emisních limitů.  

Směrnice upravující evropské emisní normy 

Tyto směrnice stanovují emisní limity znečišťujících látek obsažených ve 

výfukových plynech mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Regulace emisních limitů 

těchto zdrojů byla započata přijetím směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových 

vozidel, která se zaměřovala mimo jiné na stanovení mezních hodnot emisí oxidu 

uhelnatého a nespálených uhlovodíků z motorových vozidel. Tato směrnice však byla 

několikrát pozměněna, přičemž pro oblast emisních limitů a zavedení evropských 

emisních norem je významný rok 1992, kdy byla přijata směrnice 91/441/EHS zaměřující 

se na osobní automobily a směrnice 93/59/EHS upravující emisní limity pro nákladní 

automobily a autobusy. Od roku 1992 až do současnosti pak bylo přijato v této oblasti 

značné množství dalších směrnic zavádějících celkem 6 řad emisních norem rozdělených 

do skupin podle typu mobilního zdroje. Tyto jednotlivé emisní normy nesou označení 

Euro 1 až 6, případně označení římskými číslicemi Euro I až VI, pokud se jedná o emisní 

normy pro autobusy a nákladní automobily. V současné době se však již připravuje 

budoucí emisní norma Euro 7/VII.  

Směrnice o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze 

středních spalovacích zařízení č. 2015/2193 

Jedná se o významnou směrnicí upravující emisní limity vyjmenovaných 

znečišťujících látek pro spalovací zařízení s jmenovitým příkonem od 1 MW a vyšším, 

avšak nižším než 50 MW, přičemž konkrétní hodnoty emisních limitů jsou upraveny 

v příloze č. II této směrnice. Důvodem pro její přijetí bylo zejména odstranění mezery 

v právní regulaci, kdy spalovací zařízení s jmenovitým příkonem vyšším než 50 MW byly 

regulovány výše zmíněnou směrnicí č. 2010/75/EU a naopak zařízení s jmenovitým 

příkonem nižším, než 1 MW byly regulovány směrnicí o ekodesignu č. 2009/125/ES. 

 
40 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 21-22. 
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3.1.3 Vnitrostátní právo 

Ačkoli je právní úprava emisních limitů v našem vnitrostátním právu záležitostí 

posledních tří dekád, lze určitou terminologickou podobnost s emisními limity spatřovat 

již v zákoně č. 35/1967 Sb. o opatřeních proti znečišťování ovzduší41, který předpokládal 

přípustnou míru znečišťování v kombinaci s výškou komína. Tato míra znečišťování 

nicméně neměla žádnou souvislost s emisními limity, neboť se jednalo pouze  

o informační hodnoty pro účely vzniku povinnosti k platbám ročních poplatků za 

znečišťování ovzduší.  

 Emisní limity byly na našem území zakotveny v právním řádu až s přijetím 

zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší, který výše zmíněný zákon nahradil. Důvodem 

pro přijetí nové právní úpravy a začlenění nových nástrojů ochrany ovzduší byl především 

neuspokojivý stav ovzduší na některých částech našeho území, kdy docházelo běžně 

v zimních měsících k výraznému poškození vegetace.42 Zákon zavedl kromě emisních 

limitů též kategorii limitů imisních a depozičních. Dále vytvořil kategorizaci 

stacionárních zdrojů (malé, střední a velké), a s tím související nové povinnosti záležející 

na klasifikaci konkrétního zdroje, která po doplnění o čtvrtou kategorii v roce 2002 

přetrvala až do v současné době platného a účinného zákona o ochraně ovzduší z roku 

2012, kdy byla tato kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší nahrazena biparticí 

stacionárních zdrojů na vyjmenované a nevyjmenované.  

 Právní regulace mobilních zdrojů, pak byla upravena v režimu několika zvláštních 

zákonů. Co se týče například automobilové dopravy, byla tato agenda upravena v zákoně 

č. 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních 

komunikacích. Zároveň tento nový zákon o ochraně ovzduší vypustil materii týkající se 

poplatků za znečišťování, kterou delegoval na samostatný zákon č. 389/1991 Sb., o státní 

správě ochrany ovzduší, který se týkal převážně poplatků za znečišťování ovzduší, ale 

částečně se též věnoval emisním limitům, když upravoval působnost a pravomoci 

jednotlivých orgánů státní správy na úseku monitoringu znečišťování, kontroly 

dodržování emisních limitů a v konečném důsledku sankcionování jejich překročení.43 

 
41 Pro tento zákon se též vžilo označení jako tzv. „komínový zákon“, neboť přípustná míra znečišťování ovzduší 

škodlivými látkami se zvyšovala v souvislosti s výškou komína v metrech. 
42 HRUŠKA, Jakub a kol., Výzkum vlivu SO2 a NOX na růst smrku. [online]. Ústav pro výzkum globální změny AV 

ČR, v. v. i., Brno, 2018, s. 2. [Cit. 11.6.2020]. Dostupné na: http://www.czechglobe.cz/cs/studie-vliv-emisi-so2-a-nox-

na-rust-smrku/. 
43 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 15. 
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 Na tyto dva zákony navazovalo hned několik prováděcích právních předpisů. Pro 

účely emisních limitů měla největší význam vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 

117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování 

stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší.  

 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004, a z toho 

vyplývajících požadavků na sladění českého právního řádu s acquis communautaire bylo 

nutné tuto stávající právní úpravu ochrany ovzduší nahradit. Tímto do jisté míry 

ambiciózním právním předpisem se stal zákon č. 86/2002 Sb., který nejenže 

harmonizoval právní úpravu České republiky na úseku ochrany ovzduší s požadavky 

vyplývajícími z právních předpisů Evropské unie, ale také obsahoval souhrnnou úpravu 

jejích tří základních systémů – ochranu kvality ovzduší, klimatického systému a ozónové 

vrstvy Země.44 V tomuto se Mlčoch staví následovně: „toto rozhodnutí považuji za 

správné, neboť zákonná právní úprava, která byla až dosud rozdělena mezi tři zákony 

(vlastní zákon o ovzduší, zákon o státní správě ochrany ovzduší a zákon o ochraně 

ozónové vrstvy Země), je nyní soustředěná do předpisu jediného. To samo o sobě může 

přispět ke zpřehlednění legislativy na daném úseku.“45 Na závěr svého příspěvku ale 

vyjadřuje též obavy o budoucí fungování tohoto nového právního předpisu, především 

z důvodu určité složitosti zákona a nedotažení některých institutů. Jak už to ale v praxi 

bývá, hodnotit fungování právního předpisu a jeho dopady lze s určitou jistotou hodnotit 

až s odstupem několika let účinnosti toho kterého předpisu.  

 Zákon přišel oproti předchozí právní úpravě s významnými novinkami týkajícími 

se například doplnění výčtu stacionárních zdrojů o čtvrtou kategorii „zvláště velkých 

spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší“, či zavedení koncepčního nástroje národního 

programu snižování emisí. Další pozitivní novinku lze spatřovat v zavedení pravidel 

sčítání tepelného příkonu zdrojů znečišťování ovzduší, neboť provozovatelé jednotlivých 

stacionárních zdrojů jejich dřívější neexistence pravidel využívali k obcházení podmínek 

pro zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií. Z toho důvodu se pak na tyto 

provozovatele vztahovaly mírnější povinnosti, než které by jim vyplývaly při zařazení do 

 
44 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 257. 
45 MLČOCH, S., Nová právní úprava ochrany ovzduší. [online]. České právo životního prostředí: časopis České 

společnosti pro právo životního prostředí. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, č. 4/2002, s. 33-39. 

Dostupné na: http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_04.pdf 



 

20 

správné kategorie. Zároveň je nutno zdůraznit, že právní úprava mobilních zdrojů zůstala 

i nadále po přijetí tohoto zákona vyhrazena zvláštním zákonům.46 

 Co se týče konkrétních hodnot emisních limitů, jejich právní úprava pak byla 

obsažena ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví 

emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů. 

Největší problém nahrazované právní úpravy pak byl nesoulad mezi 

vypouštěnými emisemi znečišťujících látek a dosahovanou úrovní znečištění ovzduší, jež 

v některých oblastech České republiky nesplňuje požadovaná kritéria. Zejména z tohoto 

důvodu bylo nutné přijmout nové nástroje administrativní i programové s cílem 

dosáhnout potřebné kvality ovzduší a účinně regulovat zdroje znečišťování ovzduší tam, 

kde je to potřebné, a nikoliv vznášet nepřiměřené plošné požadavky na provozovatele 

zdrojů znečišťování ovzduší bez zjevné příčiny. 

 Po jedné dekádě platnosti tohoto zákona vyvstala potřeba pro jeho nahrazení 

zákonem novým, a to hned z několika důvodů. Hlavním důvodem přijetí nové právní 

úpravy byla zhoršující se emisní bilance na některých místech České republiky, jejíž 

příčinou byly především narůstající emise z dopravy a z lokálních topenišť. Z analýz 

Ministerstva životního prostředí vyplývá, že některé instrumenty, které měly za cíl 

dostatečnou ochranu ovzduší, se ukázaly jako nefunkční a nevedly ke zlepšování kvality 

ovzduší.47 Zároveň byla Česká republika povinna transponovat nové směrnice, jako 

například směrnici č. 2010/75/EU o průmyslových emisích a další novelizace relativně 

nepřehledného současného zákona o ochraně ovzduší se nezdála jako vhodné řešení. 

 Současná právní úprava ochrany ovzduší je obsažena v zákoně č. 201/2012 Sb.,  

o ochraně ovzduší, který nabyl účinnosti dne 1. září 2012. Z působnosti tohoto zákona 

byla vyňata materie týkající se ochrany ozónové vrstvy a klimatického systému Země, 

které jsou nyní upraveny ve zvláštních zákonech. Právní úprava mobilních zdrojů 

znečišťování však zůstala i nadále z tohoto zákona vyňata a je ponechána regulaci v rámci 

zvláštních právních předpisů, zejména se pak jedná o zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích či na něj navazující vyhlášku č. 211/2018 

Sb. o technických prohlídkách vozidel. 

 
46 Tamtéž. 
47 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší. Sněmovní tisk 449/0, část č. 1/3, 2011, s. 92-93. 
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 K dnešnímu dni byl ZOO několikrát novelizován, přičemž za nejvýznamnější 

z těchto novelizací lze z pohledu emisních limitů považovat zákon č. 87/2014 Sb., 

umožňujícím provozovatelům vyměňovat mezi sebou části emisních stropů.48 Lze také 

zmínit doplnění zákona o poměrně kontroverzní ustanovení §17 odst. 2, které nově za 

určitých okolností umožňuje kontrolu stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, 

bytě, či stavbě pro rodinnou rekreaci. Souladem tohoto ustanovení s ústavním pořádkem 

se zabýval ve svém nálezu Pl. ÚS 2/17 Ústavní soud ČR, kdy za pomoci testu 

proporcionality dospěl k závěru, že takováto právní úprava je přiměřená  

a je tedy ústavně konformní. 

 Pro oblast emisních limitů je pak významná zejména vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 415/2012 Sb., která ZOO blíže upřesňuje a která stanovuje 

specifické a obecné emisní limity znečišťování, jakož i průběh monitoringu a jeho 

vyhodnocování. 

 

3.2 Emisní limity jako právní nástroj ochrany ovzduší 

Ovzduší je oproti ostatním složkám životního prostředí specifické ve své 

schopnosti přenášet znečišťující látky na velkou vzdálenost od původního zdroje 

znečišťování a ovlivňovat tak negativně kvalitu dalších složek životního prostředí. Z toho 

důvodu je nutné zavést a nastavit účinnou právní regulaci přímých a nepřímých nástrojů 

ochrany ovzduší. Z pohledu zákonodárce se jeví jako efektivnější volbou k dosažení cíle 

používání administrativních nástrojů na úkor např. ekonomických nástrojů ochrany 

životního prostředí. K tomuto uvádí Field následující „…jejich kouzlo (…) spočívá v tom, 

že chceš-li donutit lidi, aby něco nedělali, jednoduše vydej zákon, který to považuje za 

nelegální a následně vyšli příslušné autority, aby tento zákon vynutily (překlad autora) 

“49. K tomuto Slavíková dodává „Hlavní výhodou tohoto typu nástrojů je tedy jistota 

reakce regulovaných subjektů.“50 Významnou úlohu mezi administrativními nástroji 

ochrany ovzduší tak hrají především v široké míře využívané emisní limity, což potvrzuje 

též Damohorský, který uvádí, že „Celá právní úprava spočívá ve vytvoření takových 

 
48 JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, str. 17. 
49 FIELD, B. Environmental economics: An Introduction. 2. vyd. Singapore: The McGraw-Hill Companies, 1997, s. 

219. 
50 SLAVÍKOVÁ, L., VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍK, J. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika.  

1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012, s. 180. 
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podmínek, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování ovzduší nad určitou (v normách 

stanovenou) únosnou míru a aby stav ovzduší byl postupně zlepšován“.51 Tato koncepce 

ostatně souvisí s ústavně zakotvenými principy v čl. 11 odst. 3 a čl. 35 odst. 3 LZPS 

spočívajícími se stanovením určité míry znečišťování, za kterých nebude docházet 

k poškozování životního prostředí obecně. 

Stěžejním právním předpisem upravujícím emisní limity v ochraně ovzduší je 

zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., konkrétně ustanovení § 4 odst. 2, které rozlišuje 

dvě kategorie emisních limitů, a to obecné emisní limity a specifické emisní limity.  

Obecné emisní limity uvedené pod písmenem a) výše zmíněného ustanovení  

§ 4 ZOO, lze nalézt v Příloze č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb., která obsahuje jednotlivé 

hmotnostní koncentrace znečišťujících látek, a to bez ohledu na používané druhy 

technologií. Tyto emisní limity jsou ze své podstaty subsidiární a neuplatní se tak 

v případě, kdy je pro konkrétní zdroj znečišťování stanoven jeden nebo více specifických 

emisních limitů či emisních stropů.52 Jedná se tak o jakousi pojistku spočívající v určení 

alespoň základní míry regulace zdroje znečišťování ovzduší, na který by nedopadala jiná 

forma regulace, především v podobě specifických emisních limitů. Jak ale dodává 

Morávek „Smysl obecných emisních limitů postupně upadá s čím dál větším zaměřením 

ochrany ovzduší na problematické skupiny zdrojů (…)“.53 Fakticky se tak v současné 

době jedná zejména o spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu do 

300 kW včetně. 

Druhou, významnější kategorií emisních limitů, jsou následně specifické emisní 

limity uvedené pod písm. b) výše zmíněného ustanovení § 4 ZOO. Jednotlivé výše těchto 

emisních limitů pro konkrétní zdroj či určitou skupinu zdrojů znečišťování mohou 

vyplývat z prováděcího právního předpisu nebo z povolení provozu vydaného příslušným 

věcně a místně příslušným orgánem ochrany ovzduší. Specifické emisní limity stanovené 

v povolení provozu konkrétního stacionárního zdroje mohou být zpřísněny (tj. stanovení 

nižších specifických emisních limitů, než vyplývá z prováděcího právního předpisu  

či stanovení nového specifického emisního limitu, pokud se na konkrétní typ 

stacionárního zdroje či znečišťující látku doposud žádný specifický emisní limit 

 
51 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 266. 
52 Ustanovení § 4 odst. 3 ZOO. 
53 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 45-46. 
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nevztahuje). Orgánu ochrany ovzduší je tak umožněno, aby mohl flexibilně reagovat na 

technická specifika provozu daného zdroje či na současnou, popřípadě očekávanou 

kvalitu ovzduší v daném regionu a zpřísnit tak požadavky nad rámec specifických 

emisních limitů stanovených v prováděcím právním předpise. Toto pravidlo je upraveno 

v ustanovení § 4 odst. 3 ZOO, ze kterého vyplývá, že specifické emisní limity stanovené 

v povolení provozu nesmí být stejné, nebo vyšší než ty, které jsou stanovené vyhláškou 

č. 415/2012 Sb. Může tedy nastat i případ, kdy orgán ochrany ovzduší nestanoví žádné 

přísnější emisní limity a dle výše zmíněného pravidla se tak aplikují specifické emisní 

limity uvedené v této vyhlášce. 

Existují však též specifické režimy emisních limitů, kdy je nutné, či 

ospravedlnitelné, aby určité výše obecně závazných specifických emisních limitů byly 

překračovány či naopak podkračovány. Mezi tyto výjimky patří například: 

Přechodný národní plán 

Česká republika transponovala na základě článku 32 směrnice 2010/75/EU  

o průmyslových emisích přechodný národní plán prostřednictvím § 37 ZOO, který 

stanovuje jeho platnost od 1. ledna 2016 do 30. června 2020. Od 1. července 2020 jsou 

tak povinni provozovatelé stacionárních zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným 

příkonem 50 MW a vyšším zahrnutých do přechodného národního plánu54, plnit 

specifické emisní limity pro jednu nebo více znečišťujících látek (TZL, NOX, SO2) 

stanovených v příloze V výše zmíněné směrnice, transponované vyhláškou č. 415/2012 

Sb.55  

Zkušební provoz 

Stejně jako výše zmíněný přechodný národní plán České republiky stanovující 

výjimku z plnění specifických emisních limitů, taktéž v případě institutu zkušebního 

provozu, upraveného v ustanovení § 124 StavZ lze spatřovat určitou výjimku z obecného 

režimu závazných emisních limitů, neboť účelem zkušebního provozu je ověření 

funkčnosti a vlastností provedené stavby podle dokumentace či projektové dokumentace. 

Zákonodárce tak v dává příslušnému stavebnímu úřadu prostor k uvážení, zda uloží 

provedení zkušebního provozu, a to „U stavby obsahující technologické zařízení, u něhož 

 
54 Ustanovení § 37 ZOO. 
55 Ministerstvo životního prostředí České republiky. Přechodný národní plán České republiky. [online].  Stav k 30. 6. 

2017 [Cit. 30.6.2020]. Dostupné na https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program. 

https://www.mzp.cz/cz/strategicke_dokumenty#narodni_program
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je třeba ověřit způsobilost k bezpečnému užívání, dodržení podmínek stavebního povolení 

nebo integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu“56. Povinnost provést 

zkušební provoz však může uložit též krajský úřad pro účely vydání svého závazného 

stanoviska ve smyslu § 149 SŘ k realizaci stavby stacionárního zdroje uvedeného  

v příloze č. 2 ZOO. V povolení provozu podle ZOO jsou v takovém případě vedle 

běžných podmínek provozu, které jsou v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy (zejména ZOO a vyhláška č. 415/2012 Sb.), stanoveny též mírnější specifické 

emisní limity, které se aplikují pouze po dobu trvání zkušebního provozu.57 

3.3 Emisní limity vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

Vzhledem k tomu, že některé specifické emisní limity jsou již stanoveny 

v prováděcích právních předpisech k ZOO, o kterých je již detailněji pojednáno výše, 

věnuje se tato kapitola pouze stanovování specifických emisních limitů 

prostřednictvím individuálních právních aktů vydávaných příslušnými správním orgány, 

a to včetně mechanismu jejich případné změny a aspektů, které jsou pro změnu 

konkrétních hodnot specifických emisních limitů rozhodující.  

První možností, jak mohou být pro určité zdroje znečišťování ovzduší stanoveny 

specifické emisní limity, je povolení provozu vydávané příslušným krajským úřadem na 

základě § 11 odst. 2 písm. d) ZOO, a to výhradně pro stacionární zdroje uvedené v příloze 

č. 2 k ZOO. Toto povolení provozu je zároveň oprávněn krajský úřad dle § 12 odst. 7 

ZOO „(…) vydat pouze na dobu časově omezenou, přičemž vychází z obvyklé doby 

životnosti stacionárního zdroje.“ 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, povolovací správní orgány jsou vázány 

pravidlem stanovujícím, že „specifické emisní limity stanovené v povolení provozu 

nesmějí být stejné nebo vyšší než ty stanovené prováděcím právním předpisem.“58 Účelem 

povolení provozu tak není suplování již stanovené výše specifických emisích limitů 

vyplývajících z právních předpisů, ale možnost pružně reagovat na současnou, či budoucí 

situaci týkající se kvality ovzduší v dané oblasti či rozptylové podmínky a stanovit 

specifické emisní limity pro konkrétní zdroj znečišťování ovzduší přísněji. Zároveň 

výsledné hodnoty specifických emisních limitů v povolení provozu, ať už se jedná o 

 
56 Ustanovení § 115 odst. 2 StavZ. 
57 BEJČKOVÁ, P. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7552-911-4. 
58 Ustanovení § 4 odst. 3 ZOO 
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konkrétní znečišťující látku či samotnou výši specifického emisního limitu, musí být 

povolovacím orgánem náležitě odůvodněny.  

Krajské úřady v rámci povolovacího procesu povinně zohledňují nejen vytyčené 

cíle vyplývající z programů zlepšování kvality ovzduší59, ale též předcházení přílišnému 

zatěžování ovzduší v dané oblasti znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 1 a 2 Přílohy č. 1 k ZOO. K ostatním znečišťujícím látkám, které mají stanoven 

imisní limit pak krajský úřad pouze přihlíží. S ohledem na to, že imisní limity nejsou pro 

provozovatele stacionárních zdrojů závazné a odpovědnost za jejich dodržování nese 

výhradně stát, mohou být stávajícím provozovatelům, popřípadě novým žadatelům 

v oblastech, kde jsou mezní hodnoty ochrany kvality ovzduší obtížně naplňovány  

či dlouhodobě překračovány, stanovovány nové, či přísnější specifické emisní limity  

a ukládána dodatečná opatření.60 

S ohledem na proměnlivost emisních limitů v čase ZOO zakotvuje též 

mechanismus změny povolení provozu ze strany krajských úřadů v případech, kdy je 

změna povolení provozu vyvolána vyhlášením programu zlepšování kvality ovzduší dle 

§ 9 ZOO, v případě, kdy je v určité aglomeraci překročen imisní limit či je překročen 

maximální počet jeho překročení. V takovém případě je oprávněn krajský úřad, který 

povolení provozu vydal, takové povolení změnit, když § 13 odst. 1 ZOO stanovuje, že 

„U stacionárních zdrojů, u kterých byl při zpracování programu zlepšování kvality 

ovzduší podle § 9 odst. 1 identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu 

(…) prověří krajský úřad možnost zpřísnění nebo stanovení dalších emisních limitů (…)“.  

Dalším případem, se kterým ZOO spojuje oprávnění krajského úřadu změnit 

vydané povolení provozu konkrétního stacionárního zdroje v části věnované specifickým 

emisním limitům, je změna okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných 

podmínek pro provoz stacionárního zdroje podle § 12 odst. 4. Mezi tyto okolnosti lze 

zařadit zejména změny v úrovni znečištění ovzduší v dané oblasti, okolnosti mající původ 

v provozu stacionárního zdroje či další okolnosti, které byly původně žadatelem o vydání 

 
59 Tyto programy vydává pro jednotlivé aglomerace Ministerstvo životního prostředí jako opatření obecné povahy dle 

§ 171 SŘ. Jedná se vedle Národního programu snižování emisí o jeden z hlavních nástrojů ZOO směřující ke zlepšení 

kvality ovzduší v ČR. 
60 BEJČKOVÁ, P. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7552-911-4. 
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povolení provozu zamlčeny či okolnosti, které vyšly najevo až poté, co byl zdroj 

znečišťování ovzduší uveden do provozu61.  

Druhou možností jak mohou být pro určité zdroje znečišťování ovzduší stanoveny 

specifické emisní limity, je vydání Integrovaného povolení ve smyslu § 2 písm. g) 

zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění pro jednotlivé 

kategorie činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Takovéto 

integrované povolení bylo například vyžadováno jako podmínka pro provozování 

Elektrárny Počerady, neboť v roce 2005, kdy bylo toto integrované povolení vydáno, činil 

její celkový instalovaný elektrický výkon 1000 MW a je tomu tak i doposud.62 

Podrobný způsob stanovení specifických emisních limitů správním orgánem, 

které jsou součástí závazných podmínek provozu, je popsán v § 14 IntPrev, přičemž při 

stanovení těchto specifických emisních limitů, správní orgán povinně „(…) vychází 

z nejlepších dostupných technik a použije závěry o nejlepších dostupných technikách, aniž 

by však předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technologie.“ 

Ačkoli správní orgán vychází při určení konkrétních hodnot specifických 

emisních limitů z výše zmíněných nejlepších dostupných technik, není oprávněn dle 

znění § 14 odst. 3 stanovit specifické emisní limity v závazných podmínkách provozu 

mírněji, než „(…) podmínky provozu, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních 

právních předpisů“, jakými jsou mimo jiné ZOO a na něj navazující vyhláška č. 415/2012 

Sb.  

Správní orgán je oprávněn dle § 14 odst. 4 IntPrev stanovit specifické emisní 

limity dvěma způsoby, a to: 

• Stanovením emisních limitů, které nepřekračují úrovně emisí spojené s BAT, 

a to za totožných období, která jsou uvedena v závěrech BAT a za totožných 

referenčních podmínek. 

• Stanovením jiných emisních limitů, než jsou hodnoty uvedené v prvním 

případě, pokud jde o hodnoty, období a referenční podmínky. V takovém 

 
61 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 161-162. 
62 Integrované povolení Elektrárny Počerady ze dne 30.8.2005. [online]. Dostupné na 

https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPXXFC5Q23V. 
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případě je však správní orgán povinen nejméně jednou ročně posoudit 

výsledky monitorování emisí zdroje znečišťování.63 

Správnímu orgánu však dále zákonodárce umožňuje v určitých případech stanovit 

specifické emisní limity mírněji, než vyplývá z výše uvedených způsobů, a to za 

předpokladu, že nedojde k závažnému znečištění životního prostředí, za současného 

dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a dále za současné nepřiměřenosti 

vynaložených nákladů s ohledem na zanedbatelný přínos pro životní prostředí.64  

V souvislosti s neustále se měnícími okolnostmi, za kterých byly konkrétní 

hodnoty specifických emisních limitů v závazných podmínkách provozu integrovaného 

povolení stanoveny, zakotvil zákonodárce možnost změny těchto stanovených 

specifických emisních limitů, a to buď na základě přezkumu závazných podmínek 

integrovaného povolení správním orgánem dle § 18 ve spojení s § 19 IntPrev, či na 

základě žádosti provozovatele dotčeného zařízení o změnu integrovaného povolení na 

základě § 19a IntPrev. 

Základním pravidlem stanovujícím alespoň minimální četnost přezkumu 

podmínek integrovaného povolení a následné provedení změny hodnot specifických 

emisních limitů v něm obsažených, je zakotven v ustanovení § 18 odst. 1 IntPrev, který 

ukládá správnímu orgánu povinnost provést „(…) alespoň každých 8 let přezkum, zda 

nedošlo ke změně okolností, které mohou vést ke změně závazných podmínek 

integrovaného povolení.“ 

V souvislosti s emisními limity však lze rozlišovat minimálně čtyři skupiny 

případů, kdy má správní orgán povinnost vždy přezkoumat závazné podmínky 

integrovaného povolení a případně změnit konkrétní hodnoty specifických emisních 

limitů, a to bez ohledu na výše zmíněný osmiletý minimální interval přezkumu. 

• právní důvody dle § 18 odst. 2 písm. c) IntPrev, 

• významný vliv provozu zařízení na životní prostředí dle § 18 odst. 2 písm. d) 

IntPrev, 

• změna závěrů o nejlepších dostupných technikách dle § 18 odst. 3 IntPrev, 

• výsledky monitoringu dle § 14 odst. 4 písm. b) IntPrev prokáží, že za běžných 

provozních podmínek emise překračovaly úrovně emisí spojené s BAT.   

 
63 Ustanovení § 14 odst. 4, písm. a) a b) IntPrev. 
64 Ustanovení § 14 odst. 5 IntPrev. 
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S ohledem na výsledek přezkumu provedeného dle § 18 IntPrev je pak následně 

správní orgán oprávněn mimo jiné dle § 19 písm. e) „zahájit z moci úřední řízení o změně 

integrovaného povolení podle § 19a odst. 3.“ a stanovit tak přísnější hodnoty emisních 

limitů v závazných podmínkách provozu. 

Na tomto místě je však vhodné zmínit též možnost změny emisních limitů 

v souvislostí se žádostí provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení z důvodů 

uvedených v § 19a odst. 1 až 3 v případech, kdy se jedná o podstatnou, či za určitých 

okolností též nepodstatnou změnu zařízení. 

Monitoring, vyhodnocování a kontrola úrovně znečišťování 

Za účelem dosažení účinné ochrany jednotlivých složek životního prostředí 

prostřednictvím emisních limitů, je povinností státu, aby zakotvil povinnost 

monitoringu a zajistil kontrolu dodržování emisních limitů vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů. Emisní limity tak mají své opodstatnění zejména v případech, kdy 

lze zajistit průběžný či relativně pravidelný monitoring znečišťování, vyhodnocování, a 

na tyto činnosti navazující kontrolu ze strany státních orgánů. Pokud by však na stanovení 

konkrétních hodnot emisních limitů nenavazoval monitoring, vyhodnocování a kontrola 

míry znečišťování ovzduší, emisní limity by jako nástroj postrádaly smysl. 

Monitoring a vyhodnocování míry znečišťování ovzduší, případně na tyto činnosti 

navazující kontrola, mají oporu v § 6 ZOO. Zprvu je nutno podotknout, že ne všechny 

zdroje znečišťování ovzduší je nutné regulovat, a z toho důvodu též monitorovat, neboť 

jejich vliv na kvalitu ovzduší je zanedbatelný. Stejně tak některé zdroje znečišťování lze 

sice regulovat, nicméně následný monitoring není vůbec technicky možný, či je příliš 

finančně náročný, jako je tomu například v případě spalovacích zdrojů na tuhá paliva o 

jmenovitém příkonu do 300 kW. 

 Nejvýznamnějšími zdroji z pohledu měření a vyhodnocení znečišťování ovzduší 

jsou tak ty zdroje, které vyžadují regulaci a zároveň též opakující se jednorázové měření, 

či dokonce v případě zdrojů, jejichž emise jsou velmi vysoké též kontinuální měření.  

 Monitoring úrovně znečištění je povinností státu, která patří do působnosti 

Ministerstva životního prostředí, a to konkrétně jím zřízeného Českého 

hydrometeorologického ústavu. Zjišťovat míru znečišťování ovzduší je dle § 6  

odst. 1 ZOO povinen provádět provozovatel zdroje. Povinnost monitoringu znečišťování 

ovzduší vzniká pouze v případě, že je daný zdroj regulován specifickými emisními limity 
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stanovenými prováděcími právními předpisy, či v povolení provozu. Dále pokud je pro 

danou znečišťující látku stanoven emisní strop uvedený v povolení provozu, nebo 

technická podmínka provozu v případě, že je provozovatel povinen zjišťovat emise 

znečišťující látky. Posledním případem jsou pak provozovatelé zdrojů znečišťování 

ovzduší, které jsou vyjmenovány v příloze č. 4 k ZOO. Monitorovat znečišťování ovzduší 

tak nemá provozovatel, který je povinen dodržovat pouze obecné emisní limity a zároveň 

mu tato povinnost není stanovena v povolení provozu současně s technickou podmínkou 

provozu. Stejně tak tuto povinnost nemá provozovatel zařízení, pro které platí jedna ze 

čtyř výjimek z monitoringu znečišťování uvedená níže. 65 

 Monitorovací zařízení musí být vždy umístěno tak, aby věrně zachycovalo složení 

odpadního plynu, a to na místě, kde nedochází ke změnám v koncentracích znečišťujících 

látek. Zároveň je nutné, aby byla tato monitorovací činnost prováděna na všech místech, 

skrz které prochází škodlivé látky do ovzduší, pokud krajský úřad v povolení provozu 

nestanoví jinak. Díky tomuto krajský úřad může pružně reagovat na podmínky v daném 

místě a zmírnit tak přílišnou tvrdost pro zdroje, které mají větší množství výduchů a 

pokud zároveň na většině z nich dochází k bezvýznamnému znečišťování ovzduší. Nutno 

dodat, že tuto užitečnou výjimku z povolení provozu zakotvil až ZOO z roku 2012.66 67 

 Jak již bylo zmíněno výše, měření úrovně znečišťování lze provádět dvěma 

způsoby a to jednorázově, či kontinuálně. Obě možnosti se liší svojí četností, finanční 

náročností i přesností, proto každé z těchto měření je využíváno pro jiné zdroje 

znečišťování, přičemž platí, že čím závažnější je vliv konkrétního zdroje na kvalitu 

ovzduší, tím spíše je kontinuální měření využívané a opodstatnitelné. 

 Jednorázové měření emisí je nejrozšířenějším způsobem zjišťování emisí 

konkrétního zdroje. Povinnost provádět jednorázové měření úrovně znečišťování ovzduší 

má zásadně provozovatel zařízení, a to na své vlastní náklady a prostřednictvím 

autorizované osoby dle § 32 odst. 1 písm. a) ZOO.68 69 

 
65 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 68-69. 
66 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 70-71. 
67 Ustanovení § 6 odst. 3 ZOO. 
68 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 70-71. 
69 BEJČKOVÁ, P. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). ISBN 978-80-7552-911-4. 
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 Četnost měření emisí je stanovena buďto na základě vyhlášky č. 415/2012 Sb.  

o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování, nebo tyto intervaly stanoví krajský 

úřad, který vydává povolení k provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2  

písm. d) ZOO, v němž stanoví mimo jiné těž způsob měření, jeho podmínky a intervaly 

jednorázového měření, přičemž zohledňuje způsob a dobu provozování zdroje, jeho 

charakter a s tím související predikovaný vliv na kvalitu ovzduší.  

 Na toto jednorázové měření emisí následně navazuje vyhodnocení plnění 

emisního limitu, které je z důvodu absence obecných principů upraveno v prováděcí 

vyhlášce ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb. Za splněný emisní limit se pro 

účely jednorázového měření emisí považují takové naměřené hodnoty, které v průměru 

nepřesahují stanovený emisní limit pro konkrétní zdroj znečišťování a dále každá 

naměřená výsledná hodnota musí být nižší, než 120 % emisního limitu. Tyto dvě 

podmínky musejí být zároveň splněny kumulativně. Důvodem pro zvýšení hodnoty 

emisního limitu na 120 % jsou odchylky ve výsledcích samotného měření a praktická 

nemožnost dosažení neměnících se provozních podmínek.  

Kontinuální měření emisí je oproti jednorázovému měření zaměřena na zdroje 

znečišťování ovzduší, které značnou měrou přispívají k jeho znečištění, či pokud 

emitované škodlivé látky mají významný vliv na zdraví lidí, stav ekosystémů a vegetace. 

Detailní právní úprava kontinuálního měření emisí se nachází v Příloze č. 4 k ZOO. Tato 

příloha obsahuje taxativní výčet stacionárních zdrojů, na které se povinnost kontinuálního 

zjišťování vztahuje, sledované znečišťující látky a další parametry, včetně řady výjimek. 

Taktéž vyhodnocení kontinuálního měření emisí upravuje vyhláška č. 415/2012 

Sb., kde je konkrétně v § 8 stanoven detailní postup vyhodnocení naměřených výsledků 

pro účely zjišťování, zda bylo provozovatelem zdroje znečišťování dodrženo plnění 

stanovených emisních limitů. V závislosti na typu zdroje znečišťování jsou poté emisní 

limity splněny, pokud průměrné koncentrace sledovaných znečišťujících látek 

nepřekračují povolené průměrné hodnoty za předem stanovená časová období.  

Co se týče dodržování stanovených emisních limitů, jako příklad zde lze uvést 

závazné emisní limity stanovené v povolení provozu Elektrárny Počerady ve znění jeho 

změny ze dne 27. 8. 2015 (konkrétní hodnoty viz. Příloha č. 1). Z každoročně vydávané 
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zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení Elektrárny Počerady za rok 201970, 

která navazuje na hodnoty emisních limitů stanovených v povolení provozu. Z části B 

této zprávy pod názvem „Údaje o plnění podmínek integrovaného povolení“, která se 

nachází v Příloze č. 2 této diplomové práce, například vyplývá, že na všech sledovaných 

kotlích, kde bylo provedeno jednorázové autorizované měření emisí, s označením K2 až 

K6, byly specifické emisní limity pro sledované látky splněny, byť je nutno poukázat na 

fakt, že zejména specifický emisní limit pro oxidy dusíku v hodnotě 200 (mg/m3) byl 

splněn velice těsně. 

Od jednorázového a kontinuálního měření emisí je nutné dále odlišit kontrolní 

měření ČIŽP na základě zmocnění v ustanovení § 6 odst. 7 ZOO. Samotné měření emisí 

provedené ČIŽP však slouží pro kontrolní účely a pro uložení případných nápravných či 

sankčních opatření. Nezbavuje proto provozovatele zdroje znečišťování povinnosti 

provést jednorázové měření, ani neslouží k ověření správnosti kontinuálního měření. O 

svých zjištěních je ČIŽP následně povinna sepsat protokol z měření a informovat věcně 

a místně příslušný krajský úřad, který vydal povolení k provozu.71 

3.4 Emisní limity nevyjmenovaných stacionárních zdrojů 

Vedle vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší se jedná o druhou kategorii 

stacionárních zdrojů, přičemž se jedná o zdroje, které nejsou uvedeny v Příloze č. 2 ZOO, 

jako například kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. 

Specifikem těchto zdrojů znečišťování je okruh adresátů emisních limitů, kterými 

jsou výrobci a dovozci uvádějící tyto výrobky na trh. Jedná se tak o zakotvení podobného 

mechanismu, jako v případě mobilních zdrojů znečišťování. Tito výrobci a dovozci tak 

mají již nyní povinnost dodržovat při uvádění výrobků na trh nejpřísnější emisní limity 

stanovené pro kotle na tuhá paliva třídy 3 a vyšší, avšak provozovatelé mohou nyní i 

nadále tyto zdroje používat za podmínek uvedených níže.  

Z pohledu emisních limitů je významná zejména příloha č. 11 ZOO, která 

stanovuje v mg.m-3 minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroj na pevná 

paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně. Ve spojení s § 41 odst. 16 ZOO 

nabyde tato příloha účinnosti dne 1. září 2022 a dle § 17 odst. 1 písm. g) a h) ZOO, kdy 

 
70 Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Elektrárny Počerady za období od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

[online]. Dostupné na https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPPRHFLS1A9. 
71 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 80-81. 
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bude provozovatel tohoto stacionárního zdroje povinen jej provozovat výhradně na 

základě úspěšné revize provedené odborně způsobilou osobou, a to pravidelně nejméně 

jednou za tři roky.  

V případě, že provozovatel tohoto nevyjmenovaného stacionárního zdroje nebude 

od výše uvedeného data splňovat mezní hodnoty emisí, které jsou uvedeny v této příloze 

č. 11, je povinen pod hrozbou sankce jeho provoz ukončit. Ve střednědobém horizontu 

tak lze důvodně očekávat zlepšení kvality ovzduší v takových aglomeracích, jako jsou 

například Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, či Moravskoslezský kraj, kde je podíl těchto 

nevyjmenovaných zdrojů znečišťování na výsledné kvalitě ovzduší nejvýznamnější. 

3.5 Emisní limity mobilních zdrojů 

Vedle vyjmenovaných a nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší lze dále 

rozlišovat též další kategorii, která je představována mobilními zdroji. Tato kategorie je 

definována v § 2 písm. f) ZOO jako „samohybná a další pohyblivá, případně přenosná 

technická jednotka vybavená spalovacím motorem, pokud tento slouží k vlastnímu 

pohonu nebo je zabudován jako nedílná součást technologického vybavení“.  

Specifikem emisních limitů těchto zdrojů je přenesení odpovědnosti za jejich 

dodržování na výrobce či dovozce, kteří jsou povinni uvádět na trh pouze takové mobilní 

zdroje, které splňují aktuálně platné a účinné emisní limity ve vztahu ke konkrétnímu 

typu výrobku. Tomu také odpovídá proměnlivost emisních limitů v čase, které je 

navázáno na přijetí další řady evropských emisních normách. Oproti tomu provozovatelé 

těchto zdrojů takovou povinnost nemají a mohou provozovat i mobilní zdroje, které 

splňují „pouze“ starší a s ohledem na skutečnost, že se hodnoty emisní limitů stále 

zpřísňují, též benevolentnější emisní limity. 

Konkrétní hodnoty emisních limitů znečišťujících látek většiny mobilních zdrojů, 

které jsou uváděny v g/km či v g/kWh, jsou stanoveny zejména v evropských emisních 

normách s označením Euro 1-6 (vztahující se na osobní automobily či užitková vozidla), 

případně též Euro I-VI (vztahující se na nákladní automobily a autobusy). Lze tedy 

konstatovat, že tento systém zavádění nových řad evropských emisních norem v sobě má 

zakotven mechanismus proměnlivosti konkrétních hodnot emisních limitů v čase 

spočívající v jejich postupném zpřísňování. V současné době tak již Evropská komise 

připravuje další řadu těchto evropských emisích norem pod číslem 7. 
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Za účelem zajištění kontroly některých mobilních zdrojů jsou jejich provozovatelé 

povinni absolvovat technické prohlídky, které provádí stanice technické kontroly. 

Součástí těchto kontrol je mimo jiné též kontrola dodržování emisních limitů stanovených 

v závislosti na zařazení mobilního zdroje znečišťování do konkrétní kategorie Euro. Tyto 

kontroly vozidel však musí být periodicky opakovány, neboť jak je stanoveno v § 40 odst. 

1 zák. č. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

„Provozovatel silničního vozidla (…), přistaví silniční vozidlo k pravidelné technické 

prohlídce ve lhůtě 4 let ode dne zápisu vozidla do registru silničních vozidel a poté 

pravidelně ve lhůtě 2 let ode dne provedení předchozí pravidelné technické prohlídky 

(…)“.  

3.6 Vztah emisních limitů a poplatků za znečišťování ovzduší 

Aby bylo dosaženo účinné ochrany ovzduší, jsou emisní limity doplněny dalšími 

nástroji, ať už přímé, či nepřímé regulace. V souvislosti s tím je vhodné na tomto místě 

zmínit vztah mezi emisními limity a poplatky za znečišťování ovzduší, neboť v některých 

případech je dodržování určité úrovně dosahovaných emisních koncentrací zohledněno 

snížením celkové výše poplatkové povinnosti. Takovým případem je například 

zohlednění koeficientu úrovně emisí, který vstupuje do součinu výpočtu poplatku za 

poplatkové období. Jeho detailní úprava vychází z bodu 2. přílohy č. 9 k ZOO, který 

stanovuje konkrétní procentuální intervaly, v jakých provozovatel stacionárního zdroje 

v celém poplatkové období dosahoval emisních koncentrací ve vztahu k úrovním emisí 

spojených s BAT, či pokud BAT nejsou stanoveny, tak v procentech specifického 

emisního limitů. Z uvedené tabulky tak vyplývá, že provozovatel stacionárního zdroje 

může dosáhnout snížení své poplatkové povinnosti až na 20 % její původní výše. 

Jako další příklad, kdy dochází dokonce k úplnému osvobození provozovatele 

zdroje od platby poplatku za znečišťování za určité poplatkové období, lze uvést případy 

uvedené v § 15 odst. 6 písm. a) až c) ZOO, kdy jsou v závislosti na provedení 

rekonstrukce či provozování stacionárního zdroje šetrným způsobem, významně 

podkračovány stanovené specifické emisní limity. 72 Stejně jako v předchozím případě i 

zde dochází k naplnění motivační funkce ekonomických nástrojů ochrany životního 

prostředí, kdy je určité žádoucí chování regulovaného subjektu odměňováno snížením či 

 
72 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Vyd. 1. 

Praha: C.H. Beck, 2013, s. 181-182. 
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úplným zánikem poplatkové povinnosti. Nabízí se však otázka, zda jsou současné výše 

sazeb poplatků za znečišťování i při zohlednění jejich každoročního zvyšování 

dostatečným stimulem pro provozovatele dotčených zdrojů znečišťování a zda zde není 

prostor pro jejich razantnější zvýšení. 

3.7 Shrnutí 

Emisní limity v ochraně ovzduší před jeho znečišťováním jsou jedním z předních 

nástrojů, které se v této oblasti uplatňují a bez jejichž přispění by bylo pouze stěží 

představitelné zachování kvality ovzduší a dalších složek životního prostředí v současné 

víceméně dostačující kvalitě (byť existují oblasti, které mají určitý potenciál pro 

zlepšení). 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie je česká právní 

úprava emisních limitů významně ovlivňována unijními předpisy zejména co se týče 

postupného zpřísňování požadavků na emise dotčených znečišťujících látek, a to ve všech 

sledovaných oblastech (vyjmenované, nevyjmenované i mobilní zdroje znečišťování). 

Vnitrostátní právní úpravu v této oblasti lze v současné době posoudit jako relativně 

přehlednou díky její koncentraci do menšího množství právních předpisů, což lze hodnotit 

jednoznačně kladně. Vzhledem k tomu, že specifické emisní limity stanovené 

prováděcími právními předpisy mohou být orgány ochrany ovzduší zpřísněny, poskytuje 

toto oprávnění dostatečný prostor na to, aby bylo možné reagovat na případnou zhoršující 

se kvalitu ovzduší v určitém regionu, ve kterém dochází opakovaně k překračování 

imisních limitů. 

Efektivitu emisních limitů lze například demonstrovat na potřebě zabránit 

opakování katastrofického úhynu horských lesů v 90. letech minulého století 

v souvislosti s emisemi SO2 a NOX do ovzduší ze stacionárních zdrojů spalujících fosilní 

paliva v oblasti Podkrušnohoří. Na takto stanovené emisní limity týkající se zejména SO2 

a NOX byli nuceni provozovatelé reagovat instalací odsiřovacích technologií, které ve 

výsledku snížili emise těchto látek do ovzduší až o 90 % oproti předchozímu stavu. Lze 

tak konstatovat, že emisní limity kombinované s efektivní kontrolou ze strany státu  

a případnými sankcemi při jejich nedodržení řeší daný problém v relativně krátkém 

časovém horizontu a dostatečně motivují provozovatele zdrojů znečišťování k nemalým 

investicím do modernizace a zavádění nových technologií. 
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Lze tedy uzavřít, že co se týče regulace vyjmenovaných zdrojů znečišťování, 

v této oblasti tak byl od 90. let minulého století proveden významný pokrok, neboť 

regulace týkající se znečišťování ovzduší se zabývala zejména těmito zdroji znečišťování 

z důvodu jejich významného negativního vlivu na výsledný stav ovzduší.  

Podmínkou pro provozování zdrojů znečišťování vyjmenovaných v příloze č. 2 

k ZOO je vydání povolení provozu příslušným krajským úřadem, přičemž jeho součástí 

jsou také stanovené specifické emisní limity. Při svém správním uvážení ohledně jejich 

konkrétní výše krajský úřad vychází nejen z určité limitace v podobě specifických 

emisních limitů vyplývajících z právních předpisů, které nesmí překročit, ani suplovat, 

ale je povinen též zohlednit i další aspekty či nástroje, jakými jsou mimo jiné současná či 

budoucí očekávaná úroveň znečištění, míra a frekvence překročení imisních limitů v dané 

lokalitě, realizace kompenzačních opatření, krajské emisní stropy či existence 

koncepčních nástrojů, jakým je například program zlepšování kvality ovzduší. Ačkoli 

tedy tento přístup ke stanovování emisních limitů v povolení provozu není explicitně 

označován, jako kombinovaný či imisně emisní přístup (viz. kapitola týkající se 

stanovování emisních limitů v ochraně vod), je možné ho takto nepochybně také označit. 

V souvislosti se zavedením povinného zohledňování nejlepších dostupných 

technik ze strany správních orgánů v průběhu stanovování emisních limitů v závazných 

podmínkách provozu byl zahájen tolik žádoucí tlak na provozovatele zdrojů znečišťování, 

kteří jsou povinni nejen provozovat zdroj znečišťování v souladu s výše uvedenými 

podmínkami provozu, ale v případě přijetí nových či aktualizovaných závěrů o nejlepších 

dostupných technikách, též zavést technické řešení k dosažení stanoveného emisního 

limitu. Významný je zde zejména mechanismus změny integrovaného povolení a 

proměnlivosti emisních limitů v čase, neboť správní orgán, který toto integrované 

povolení vydal je povinen přezkoumat stanovené emisní limity v závazných podmínkách 

provozu a případně tyto emisní limity změnit, pokud nastanou zákonem předpokládané 

případy, jako například změna zvláštních právních předpisů, nové či aktualizované závěry 

o nejlepších dostupných technikách či významnost vlivu konkrétního zdroje na stav 

životního prostředí. 

V posledních desetiletích lze však vypozorovat určité tendence týkající se 

výraznější právní regulace znečišťování ovzduší z nevyjmenovaných stacionárních 

zdrojů. Mezi oblasti, které mají v ochraně vnějšího ovzduší významný potenciál ke 
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zlepšení tak patří v prvé řadě zpřísnění regulace lokálních topenišť (jedná se o tzv. 

nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší), které mají v některých aglomeracích 

skutečně významný podíl na výsledných hodnotách některých ukazatelů znečištění (např. 

koncentrace suspendovaných částic). Ačkoli zde lze zmínit relativně nový nález 

Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 2/17 ze dne 18. 7. 2017 v souvislosti se kontrolami lokálních 

topenišť, smyslem této kontroly je postihnout pouze nejzávažnější případy porušení. 

Obecní úřady si spíše počínají zdrženlivě a snaží se tento prostředek ochrany ovzduší 

používat spíše jako nástroj „ultima ratio“, což lze na jednu stranu kvitovat v souvislosti 

s ochranou domovní svobody, nicméně k samotnému snížení znečišťování ovzduší 

z těchto zdrojů toto povede pouze stěží. Správným směrem, kterým by se měl 

zákonodárce v této oblasti ubírat, by tak měla být snaha o koncepční změnu spočívající 

ve změně chování regulovaných subjektů – provozovatelů lokálních topenišť. Možné 

řešení tak představuje zpřísnění regulace lokálních topenišť, a to nejen prostřednictvím 

emisních limitů, ale zaváděním dalších nástrojů, zejména poplatků za užívání kotlů o 

určitém jmenovitém příkonu či případně jejich zvýšení. Cílem tohoto zpřísnění právní 

regulace by mělo být zejména snížení využívání výroby tepla z lokálních topenišť 

(především v rodinných domácnostech) a zvýšení objemu výroby tepla a elektrické 

energie z vyjmenovaných stacionárních zdrojů spalujících paliva, které jsou již nyní 

přísně regulovány nejen v rámci vnitrostátní právní úpravy. Přesun a s tím související 

zvýšení „zátěže“ na tyto vyjmenované zdroje by následně vedl ke zvýšení kvality ovzduší 

v těch částech České republiky, kde v současné době dochází k překračování imisních 

limitů. Jmenovitě se jedná především o aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Na 

tomto místě je však nutné zdůraznit, že co se týče této lokality, jedná se o problém, který 

není možné vyřešit bez přeshraniční spolupráce s Polskou republikou, neboť přeshraniční 

emise a imisní příspěvky pocházející z jejího území také značně negativně ovlivňují 

výsledný stav ovzduší ve výše uvedené aglomeraci. 

Právní úprava mobilních zdrojů znečišťování je zejména oproti regulaci 

vyjmenovaných zdrojů poněkud odlišná. Významným specifikem je zde zejména okruh 

osob, které jsou povinny emisní limity dodržovat. Jsou jimi výrobci a dovozci mobilních 

zdrojů znečišťování, kteří jsou povinni se při jejich uvádění na trh řídit vždy nejnovějšími 

evropskými emisními normami (v současnosti se jedná o evropskou emisní normu 

s označením Euro 6, případně Euro VI). Právní regulace týkající se emisních limitů se 



 

37 

však vztahuje též na provozovatele mobilních zdrojů znečišťování, kteří mají povinnost 

periodicky absolvovat prohlídky, jejichž součástí je též provedení kontroly dodržování 

emisních limitů. 

Všechny výše uvedené aspekty emisních limitů jednotlivých zdrojů znečišťování 

ovzduší, včetně jejich jednotlivých specifik, jsou z důvodu větší přehlednosti zpracovány 

do tabulky v příloze č. 4 této diplomové práce. 

V souvislosti s ekonomickými nástroji a jejich souvztažností s emisními limity je 

možným nedostatkem současné právní úpravy vyvážení celé koncepce nástrojů v ochraně 

kvality ovzduší, neboť nelze opomenout jejich vzájemné působení či nezastupitelnost 

některých nástrojů. Z toho důvodu by bylo vhodné provést určitou optimalizaci tohoto 

nástrojového „mixu“. V současné době jsou emisní limity v ochraně ovzduší doplňovány 

dalšími nástroji, mimo jiné například koncepčními nástroji, dalšími administrativně-

právními nástroji (emisními stropy stanovovanými jednotlivými krajskými úřady 

v povolení provozu či imisními limity), ale také ekonomickými nástroji, zejména 

poplatky za znečišťování. Problémem však může být v samotné výši těchto poplatků za 

znečišťování ovzduší, která je uvedena v Příloze č. 9 k ZOO. Ačkoli jejich výše v Kč/t 

každým rokem stoupá, nemají samy o sobě dostatečný potenciál motivovat 

znečišťovatele k výraznějšímu omezení produkce vyjmenovaných znečišťujících látek  

či investovat do modernizace a efektivnějších technologií. V kombinaci s ostatními 

nástroji ochrany ovzduší tak mají pouze povahu určitého doplňkového nástroje. Z toho 

důvodu se zde nachází určité místo pro optimalizaci tohoto ekonomického nástroje  

a využití jeho značného potenciálu, neboť finanční prostředky plynoucí z vybraných 

poplatků by bylo možné dále investovat například do různých kompenzačních opatření. 
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4 Emisní limity v ochraně vod 

Voda patří mezi základní složky životního prostředí. Je základním předpokladem 

existence živých organismů na Zemi a její využívání je neodmyslitelně spjato téměř 

s jakoukoli lidskou činností, při kterých v různé míře dochází k ovlivňování její jakosti  

a množství.73 Nastavení takových mechanismů, které přispějí k její ochraně je nelehkým 

úkolem, ačkoli se jedná o problematiku spíše regionálního než globálního charakteru, 

jako je tomu v případě znečišťování ovzduší.  

Stejně jako ostatní složky životního prostředí, taktéž voda netvoří uzavřený 

systém a znečišťující látky, které jsou do ní vneseny, se následně přirozeně přenáší i do 

ostatních složek životního prostředí, zejména půdy. V současnosti je významným 

problémem v mnoha, především rozvojových částech světa, mikrobiální či chemická 

kontaminace vod, která má značné negativní dopady na lidské zdraví. Zároveň lze 

předpokládat, že tento problém bude v souvislosti se zvyšující se lidskou populací a 

zhoršující se kvalitou vody narůstat. Jak vyplývá ze zprávy organizace OSN o lidském 

rozvoji, ještě v roce 2006 žilo v zemích s nedostatkem pitné vody přibližně 700 mil. lidí, 

přičemž je odhadováno, že se tento počet má do roku 2025 zvýšit na více než 3 miliony.74 

Ačkoli situace v České republice není dramatická do takové míry, jako ve výše 

uvedených zemích a pitné vody je díky pravidelným dešťovým srážkám a podzemním 

zásobám relativně dostatek, nelze přehlédnout, že například v souvislosti s klimatickou 

změnou bude nutné do budoucna přepracovat celorepublikovou koncepci nakládání 

s vodami, a to především směrem ke zvýšení její retence v krajině. Vzhledem k tomu, že 

se značná část dešťových srážek odpaří z krajiny (jedná se o tzv. evapotranspiraci) a dále 

že vodní zdroje v České republice jsou do značné míry závislé na množství 

atmosférických srážek, které jsou všemi významnějšími vodními toky odváděny do 

zahraničí,75 bude nutné s ohledem na zachování její dostatečné kvantity a kvality zavádět 

účinná opatření týkající se nejen přímé ochrany vod, ale též opatření zaměřujících se na 

ostatní složky životního prostředí, zejména půd. 

 
73 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 275. 
74 WATKINS, K. et al. Human Development Report 2006. Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. 

UNDP, New York, 2006, s. 26, ISBN 0-230-50058-7. [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné na: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/267/hdr06-complete.pdf. 
75 JÁGLOVÁ, V. Voda České republiky v kostce. Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 2009, s. 6. ISBN 978-

80-7212-491-6. 
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Česká právní úprava v oblasti ochrany vod rozlišuje podle předmětu ochrany 

mimo jiné vody povrchové, definované v ZOV jako „(…) vody přirozeně se vyskytující 

na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, 

přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.“76 a dále 

vody podzemní, pod kterými ZOV rozumí „(…) vody přirozeně se vyskytující pod 

zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se 

považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.“77 

Nezbytnost rozlišování těchto dvou kategorií vod lze demonstrovat na rozdílném 

nakládání s nimi ve smyslu § 2 odst. 9 ZOV a v odlišném přístupu k jejich znečišťování. 

V případě podzemních vod ZOV stanoví, že „Zdroje podzemních vod jsou přednostně 

vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely, pro které je použití 

pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem.“78 a zároveň stanovuje v ustanovení 

§ 38 odst. 9 ZOV, že „Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno.“ 

Připouští pouze nepřímé znečišťování podzemních vod skrze propustné povrchové vrstvy 

Země. I toto nepřímé znečišťování podzemních vod by však mělo být pouze výjimečné  

a je vázáno na povolení ze strany vodoprávního úřadu za současného splnění dalších 

podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a na něj navazujícími prováděcími 

právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 57/2016 Sb. Oproti tomu v případě vod 

povrchových je určitá nezbytná míra znečišťování předpokládána, neboť odvádět odpadní 

vody z různých zdrojů znečišťování (viz. níže) by nebylo možné realizovat jiným 

způsobem. 

Důvodů pro takovýto přístup k ochraně podzemních vod je hned několik. Jak 

vyplývá z výše uvedeného, podzemní vody jsou rezervoáry vody, která svojí kvalitou 

často splňuje nejpřísnější hygienické požadavky na vodu pitnou dle vyhlášky MZČR  

č. 252/2004 Sb. Podzemních vod takovéto kvality však postupem času ubývá, ať už 

v důsledku prodlužování období sucha v letních měsících, kdy dochází pouze 

k nepatrnému přírůstu množství podzemních vod, či v důsledku kontaminace 

podzemních vod pesticidy, hnojivy a dalšími škodlivými látkami. Obnova takto 

znečištěné podzemní vody je však velice nesnadná kvůli obtížnému přístupu k ní a dále 

z důvodu její dlouhodobé tvorby. 

 
76 Ustanovení § 2 odst. 1 ZOV 
77 Ustanovení § 2 odst. 2 ZOV 
78 Ustanovení § 29 odst. 1 ZOV 
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Zdroje znečišťování vod 

Podle prostorové povahy zdrojů znečišťování vod, lze rozlišovat minimálně tři 

kategorie, a to zdroje bodové, difúzní a plošné. Z těchto tří kategorií mají nejvýznamnější 

negativní vliv na kvalitu vod zdroje bodové. V posledních dvou dekádách však lze 

vypozorovat snížení míry znečišťování z těchto zdrojů z důvodu realizace účinných 

opatření (např. výstavba čistíren odpadních vod, modernizace stávajících zařízení) 

snižujících či zabraňujících znečišťování vod. Vliv plošných zdrojů na výslednou kvalitu 

vod je naopak čím dál významnější a potřeba ochrany vod před těmito zdroji se tak 

neustále zvětšuje (jedná se zejména o dusičnany a pesticidy pocházející ze zemědělství). 

Detailní přehledová tabulka všech zdrojů znečišťování a cesty, kterými jsou povrchové a 

podzemní vody ovlivňovány znečišťujícími látkami jsou pak uvedeny v Příloze č. 5 této 

diplomové práce. 

Bodové zdroje jsou charakteristické možností relativně přesně definovat místo, ve 

kterém dochází k soustředěnému vypouštění odpadních vod do vodních útvarů. Mezi 

bodové zdroje znečišťování tak lze zařadit různé průmyslové podniky, městské a obecní 

čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) či některé zemědělské objekty. Svojí povahou 

je znečišťování z bodových zdrojů nepřetržité či se v pravidelných intervalech opakuje, 

což umožňuje snazší eliminaci negativních dopadů. V letních měsících, kdy se stále 

častěji opakují období hydrologického sucha, tak zlepšují a někdy dokonce zachraňují 

dostatečný průtok ve vodních tocích. 79 80 

V případě difúzních zdrojů se jedná o soustavu rozptýlených drobných 

znečišťovatelů vod, u kterých je pro svojí přílišnou nákladnost nemohou být napojeny na 

centrální kanalizační sítě ukončené čistírnami odpadních vod. Difúzními zdroji mohou 

být především rozptýlené bodové zdroje komunálního, průmyslového a zemědělského 

typu, skládky odpadu či dopravní infrastruktura. Vliv znečištění z těchto zdrojů se 

projevuje nepřímo zhoršením nebo obtížným zlepšováním kvality vodního útvaru i 

přesto, že byla přijata opatření, jejichž cílem bylo zlepšení kvality vodního prostředí.81 

 
79 Ochrana vod z pohledu klimatických změn. Zemědělský svaz ČR, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha, 

2017, s. 2-3. ISBN: 978-80-87262-82-5. [online]. [Cit. 28.06.2020]. Dostupné na: 

https://www.zscr.cz/media/upload/1496745411_sbornik-ochrana-vod-z-pohledu-klimatickych-zmen.pdf 
80 FUKSA, J. K. Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha. [online]. VÚV T.G.M., v.v.i., Praha, 

srpen 2016, s. 1. [Cit. 27.06.2020]. Dostupné na: 

http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/e7_modernizace_cov.pdf. 
81 Ministerstvo životního prostředí České republiky. Sdělení odboru ochrany vod MŽP ke změnám § 8 a § 38 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách.  [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné na : 

https://www.mzp.cz/cz/difuzni_znecisteni_vod_sdeleni. 
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Dalšími zdroji, které zhoršují výslednou kvalitu vod v České republice jsou plošné 

zdroje znečišťování. Plošné zdroje lze pouze velice obtížně monitorovat, neboť míra 

jejich negativního vlivu je nestálá a závislá na různých faktorech, jako jsou například 

meteorologické či půdní podmínky. Tyto zdroje přenášejí znečištění z ostatních složek 

životního prostředí do vod nepřímo prostřednictvím přirozených procesů. Mezi 

nejvýznamnější plošné zdroje znečišťování vod tak patří průsaky ze zemědělsky 

využívaných půd či suchá a mokrá atmosférická depozice, jakožto přirozený očistný 

mechanismus ovzduší. 

4.1 Prameny právní úpravy 

4.1.1 Mezinárodní právo 

Cílem snahy každého státu, na jehož území se vodní útvar nachází, nebo jehož 

územím protéká, by mělo být co nejnižší zatížení ostatních států, na jejichž území se voda 

následně přirozeně vlévá. Mezinárodní právní úprava je v oblasti ochrany vod specifická 

svojí regionální povahou, (rozdíl je dobře patrný například v případě mezinárodní 

ochrany ovzduší, která je více globálního charakteru).  

Počínaje rokem 1990, zahájila v té době stále ještě Česká a Slovenská Federativní 

republika mezinárodní spolupráci se Spolkovou republikou Německo a Evropským 

hospodářským společenstvím přijetím Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe 

mimo jiné za účelem vyvinutí společného úsilí, jehož cílem je zabránění dalšího 

znečišťování a zlepšení současného stavu Labe.  

Za stejným účelem Česká republika přijala v roce 1994 Úmluvu  

o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a v roce 1996 pak Dohodu o 

mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním. Hlavní těchto dalších 

mezinárodních smluv mezi jsou v podstatě obdobné, jaké byly vytyčeny ve výše zmíněné 

mezinárodní smlouvě z roku 1990, tedy především předcházení či zamezení znečišťování 

povodí a s tím související dosažení uspokojivé kvality vod. Významnou úlohu v oblasti 

emisních limitů zde hrají zejména komise pro jednotlivá povodí vytvářené výše 

zmíněnými mezinárodními smlouvami, které jsou oprávněny mimo jiné navrhovat 

smluvním stranám limitní hodnoty pro vypouštěné odpadní vody a v souvislosti 

s kombinovaným přístupem též navrhovat cílovou kvalitu vod.  
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4.1.2 Unijní právo 

Z historického hlediska ochrana vod v Evropské unii soustředila svoji pozornost 

především na právní úpravu ochrany vod před jejich znečišťováním odpadními vodami, 

nakládání s nebezpečnými látkami a ochranu specifických způsobů využití vodních 

zdrojů. K naplnění těchto cílů byla v rámci Evropské unie přijata značná řada směrnic 

zaměřujících se na řešení dílčí problémů. I přes všechno úsilí však nebylo vytyčených 

cílů dosaženo. Na tento fakt zareagovala Evropská komise změnou přístupu od poměrně 

úzce vymezené působnosti přijatých směrnic ke komplexně pojaté ochraně povrchových 

a podzemních vod.82 

Dlouhodobá snaha o změnu na úrovni evropských společenství tak vedla k přijetí 

Rámcové směrnice o vodách č. 2000/60/ES (WFD), kterou bylo završeno období přílišné 

roztříštěnosti jednotlivých pramenů evropského práva v oblasti ochrany vod. Tato 

směrnice, jejímž účelem je stanovit komplexní ochranu pro všechny vnitrozemské 

kategorie vod83, je z celoevropského pohledu výjimečná, neboť přinesla zásadní změnu 

v dosavadní koncepci ochrany všech těchto kategorií vod. Na druhou stranu však 

představuje jednu z nejsložitějších směrnic předložených Evropskou komisí.84 

Mezi hlavní cíle směrnice patří předcházení zhoršování vod, komplexní ochrana 

dostatečného množství a kvality vody do takové míry, aby bylo dosaženo alespoň 

„dobrého“ stavu povrchových a podzemních vod ve smyslu čl. 2 směrnice či zmírnění 

účinků povodní a období sucha. Těchto cílů, které byly rámcovou směrnicí o vodách 

vytyčeny má být dosaženo do roku 2015 s možností prodloužení do roku 2027 za 

předpokladu, že hodnot uvedených v této směrnici může být vůbec v daném vodním 

útvaru dosaženo. Jak ale například vyplývá ze zprávy pod názvem „Kvalita vody v Bílině 

a návrhy opatření k jejímu zlepšení“, která byla vydána v listopadu roku 201785, dosažení 

dobrého stavu bude proces rozhodně delší, než do roku 2027. Zároveň jako hlavního 

viníka tohoto problému vidí nedostatky v právních předpisech, když na str. 103 uvádí, že 

„(…) jak je vidět z předcházejícího rozboru jednotlivých druhů znečištění, pro řadu 

 
82 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 278. 
83 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Rámcová směrnice o vodách (RSV). [online]. [Cit. 28.06.2020]. 

Dostupné na: http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/evropske-smernice/ramcova-smernice-o-

vodach-rsv/. 
84 Ministerstvo životního prostředí České republiky. Vodní politika EU. [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné na: http 

https://www.mzp.cz/cz/vodni_politika_eu. 
85 SUŠIENKOVÁ Z. Kvalita vody v Bílině a návrhy opatření k jejímu zlepšení. Povodí Ohře, státní podnik, listopad 

2017, s. 103. Dostupné na: http://www.povodiohre.eu/assets/File.ashx?id_org=200341&id_dokumenty=1096. 
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procesů máme velmi špatně nastavenou legislativu, která nám neumožňuje použít účinné 

metody odstraňování znečištění.“ 

Pro oblast stanovování emisních limitů je významný především čl. 40 preambule, 

který stanovuje, že „S ohledem na prevenci a omezování znečišťování má být vodní 

politika Společenství založena na sdruženém přístupu s využitím omezování znečišťování 

u zdroje stanovením mezních hodnot emisí a norem environmentální kvality.“ Sdruženým 

přístupem je zde nutné rozumět kombinovaný přístup požadovaný v § 38 odst. 10 ZOV. 

Výše uvedená Rámcová směrnice o vodě je dále doplněna zvláštními směrnicemi, 

které se již zabývají dílčí problematikou ochrany vod. Jedná se především o: 

• Směrnici č. 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním 

a zhoršováním stavu; 

• Směrnici č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod; 

• Směrnici č. 91/676/EHS o dusičnanech (tzv. nitrátová směrnice); 

• Směrnici č. 2008/105/ES o normách environmentální kvality 

4.1.3 Vnitrostátní právo 

Z historického hlediska byly přijaty v rámci vnitrostátního práva celkem čtyři 

komplexní právní předpisy, z nichž nejstarší sahá až do roku 1870. Na tomto místě je 

nutné vyzdvihnout zejména zákon č. 138/1973 Sb. o vodách. Právní úprava obsažená  

v tomto zákoně byla považována za funkční a byla ostatními evropskými státy velice 

oceňována. Po necelých třech desetiletích však bylo nutné právní úpravu ochrany vod 

přizpůsobit novým výzvám a potřebám, které nebylo možné řešit pouhou novelizací. 

Důvodů pro přijetí nového zákona o vodách upravujícího komplexně ochranu vod tak 

bylo hned několik. Jak už je zřejmé z doby, ve které byl tento zákon přijímán, se Česká 

republika připravovala na vstup do Evropské unie a z toho důvodu byla povinna uvést do 

souladu stávající právní předpisy s evropskou právní úpravou, zejména pak s výše 

zmíněnou Rámcovou směrnicí o vodách.86 

Přijetí nového zákona se však neobešlo bez průvodních problémů dvojího typu. 

Zaprvé tato přijatá právní úprava v dostatečné míře nenaplňovala požadavky výše 

zmiňované rámcové směrnice. Zadruhé již po prvních několika měsících se objevily 

nedostatky ve formě určité bezradnosti orgánů státní správy týkající se rozsahu jejich 

 
86 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o vodách. Sněmovní tisk 688/0, 2000, s. 84. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32006L0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32008L0105
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kompetencí. Tyto problémy však byly relativně úspěšně vyřešeny následnými 

novelizacemi a jak tento zákon celkově hodnotí Římanová „(…) nový zákon o vodách je 

nutno charakterizovat pozitivně, protože vychází z kladů a tradic českého vodního práva 

starého více jak 100 let.“87 

V současnosti platný a účinný zákon č. 254/2001 Sb. o vodách svým pojetím 

koncepčně navazuje na Rámcovou směrnici o vodách. Zaměřuje se na ochranu 

povrchových a podzemních vod skrze stanovení podmínek pro obecné nakládání 

s vodami (§ 6 ZOV) a zvláštní nakládání s vodami na základě povolení (§ 8 až § 16 ZOV), 

mimo jiné též na základě stanovení závazných emisních limitů kombinovaným 

způsobem, ochranu před povodněmi či užívání a ochranu vodních děl, včetně stanovení 

působnosti pro jednotlivé vodoprávní úřady. 

Některá z jeho ustanovení pak obsahují zákonné zmocnění k vydání prováděcích 

právních předpisů stanovující podrobnější právní úpravu dílčí problematiky, z nichž 

nejvýznamnější z pohledu emisních limitů představují tato nařízení vlády:  

• nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

• nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod podzemních. 

4.2 Emisní limity a vypouštění odpadních vod 

Jednotlivé nástroje ochrany vodních zdrojů vytváří komplexní systém, který je 

uzpůsoben tak, aby mohly především správní orgány dostatečně účinně reagovat na 

všechny výzvy, kterým v současné době vodohospodářská politika ochrany vodních 

zdrojů čelí. Již nyní však lze říct, že v souvislosti se zintenzivněním různých činností 

spočívajících v nakládání s vodami ve smyslu § 2 odst. 9 ZOV bude tyto výzvy do 

budoucna nutné překonávat stále častěji.  Současné podobě tohoto „mixu“ nástrojů na 

ochranu vodních zdrojů předcházel více než stoletý historický vývoj. Lze tedy říct, že 

ochrana vod na území České republiky je oproti ochraně ostatních složek životního 

 
87 ŘÍMANOVÁ, D. Nové právo životního prostředí přijaté v letech 2000 až 2001 s výhledem k referenčnímu datu 

vstupu České republiky do Evropské unie. [online]. České právo životního prostředí: časopis České společnosti pro 

právo životního prostředí Praha, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2002, s. 7. Dostupné na: 

https://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_03.pdf. 
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prostředí již tradiční disciplínou. Jak již bylo řešeno výše, poslední vývoj v této oblasti 

pak byl značně ovlivněn vstupem České republiky do Evropské unie.88 

Emisní limity v této oblasti jsou nástrojem, který se zaměřuje na dosažení určité 

kvalifikované jakosti, tzv. dobrého stavu povrchových a podzemních vod89. Pro 

stanovování emisních limitů je stěžejní ustanovení § 38 ZOV týkající se povolování 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, a které je kombinováno 

pravidlem, že jakékoli vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních je 

možné pouze na základě povolení ve smyslu § 8 odst. 1 písm. c) ZOV vydaného 

příslušným vodoprávním úřadem.  

V systému ochrany jakosti vod jsou výchozím pojmem odpadní vody, se kterými 

emisní limity bezprostředně souvisí. ZOV odpadní vody definuje dvojím způsobem, a to 

pozitivním vymezením, jako „vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, 

zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají 

po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu) a jejich směsi se srážkovými vodami, 

jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud 

mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové 

vody vznikající při provozování skládek a odkališť nebo během následné péče o ně 

z odkališť (…).“90  

Z výše uvedeného zákonného vymezení odpadních vod vyplývá, že vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových je charakteristické zejména pro tzv. bodové zdroje 

znečištění. Obecně lze rozlišovat dva způsoby, kterými lze vypouštění odpadních vod 

realizovat. Prvním způsobem je jejich přímé vypouštění bezprostředně ze zdroje 

znečišťování do povrchových vod. Druhým možným způsobem je nepřímé vypouštění 

odpadních vod realizované napojením samotného zdroje znečišťování na síť 

kanalizačního systému, ze kterého se až následně tyto odpadní vody dostávají do vod 

povrchových. 

Samotný proces stanovování emisních limitů v povolení k vypouštění odpadních 

vod, jak již bylo uvedeno výše, je založen na kombinovaném přístupu, což je relativně 

 
88 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 283. 
89 Dle ustanovení § 2a odst. 4 ZOV se „Dobrým stavem povrchových vod se rozumí takový stav útvaru povrchové vody, 

kdy je jeho ekologický i chemický stav přinejmenším dobrý.“ Dle odst. 5 téhož ustanovení se „Dobrým stavem 

podzemních vod se rozumí takový stav útvaru podzemních vod, kdy je jeho kvantitativní i chemický stav přinejmenším 

dobrý.“ 
90 Ustanovení § 38 odst. 1 ZOV. 
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nový koncept, který byl zakotven do právního řádu České republiky až v souvislosti se 

vstupem do Evropské unie. Tento přístup v ochraně vod, někdy též nazývaný sdružený 

přístup či emisně-imisní princip, vychází z Rámcové směrnice o vodách, konkrétně  

z čl. 10. Jak vyplývá z věstníku Ministerstva životního prostředí „kombinovaný přístup 

pro stanovování emisních limitů je od 1. 1. 2010 jediným způsobem, kterým může 

vodoprávní úřad stanovovat emisní limity.“91 Přijetí tohoto konceptu nelze hodnotit jinak 

než pozitivně. Jak uvádí Damohorský „Účinná opatření k ochraně vod lze realizovat 

pouze na základě znalosti vodních poměrů a povahy činností, které je ovlivňují.“92 Aby 

tedy mohlo být dosaženo účinného fungování emisních limitů, musí v každém 

konkrétním případě vodoprávní úřad brát v potaz značné množství proměnných faktorů, 

které je nutné též správně vyhodnotit. Zároveň však nelze opomenout fakt, že celý tento 

proces klade značné nároky na jednotlivé vodoprávní úřady, které se účastní stanovování 

emisních limitů kombinovaným způsobem a další subjekty, se kterými tyto správní 

orgány spolupracují na evidenci a vyhodnocování informací, které jsou následně 

využívány pro stanovování adekvátní výše emisních limitů. 

Okruh adresátů, kteří jsou povinni dodržovat emisní limity při znečišťování vod 

povrchových i podzemích vod odpadními vodami, je až na určité výjimky tvořen 

subjekty, které jsou povinny pro vypouštění odpadních vod získat povolení od 

vodoprávního úřadu dle § 8 odst. 1 písm. c) ZOV, ve kterém zároveň tento správní orgán 

stanoví závazné emisní limity v mg/l pro jednotlivé látky, které mohou ohrozit jakost 

povrchových nebo podzemních vod. 

Na tomto místě je nutné podotknout, že v případě, že se jedná o činnosti vyjmenované 

v příloze č 1 k IntPrev, je provozovatel takového zařízení povinen získat integrované 

povolení. K integrovanému povolování obecně, přezkumu integrovaného povolení a jeho 

případným změnám blíže viz. kapitola 3.4. této diplomové práce týkající se integrovaného 

povolování v ochraně ovzduší se závěry aplikovatelnými též v oblasti ochrany vod před 

jejich znečišťováním s ohledem na § 126 odst. 5 ZOV. 

Stanovování emisních limitů vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

vyžaduje právními předpisy specifikovaný postup vodoprávního úřadu, záležející mimo 

jiné na jeho správním uvážení, jehož výsledkem je stanovení „nejvýše přípustných hodnot 

 
91 Věstník ministerstva životního prostředí. Ročník XXII, částka 3/2012, Praha, s. 2. ISSN 0862-9013. 
92 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 284. 
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množství a koncentrace vypouštěného znečištění (tzv. emisní limity).“93, za současného 

dodržení tzv. emisních standardů, pod kterými ZOV rozumí „(…) ukazatele a nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod.“, které jsou uvedené v příloze č. 

1 nařízení vlády 401/2015 Sb. Za účelem předcházení přílišnému zatěžování 

povrchových vod je zároveň vodoprávní úřad povinen zohlednit jejich současný stav 

v daném místě a čase s přihlédnutím k vytyčeným cílovým hodnotám jakosti 

povrchových vod.  

Dalšími skutečnostmi, se kterými se pak vodoprávní úřad musí při stanovování 

emisních limitů kombinovaným způsobem vypořádat jsou: 

• normy environmentální kvality;94  

• požadavky na užívání vod podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.;   

• specifikace nejlepších dostupných technik ve výrobě a nejlepších dostupných 

technologií. 

Stanovování emisních limitů odpadních vod vypouštěných do vod podzemních 

pak má oproti výše zmíněnému režimu ochrany povrchových vod svá specifika s ohledem 

na zabezpečení jejich zvýšené ochrany vzhledem k jejich předpokládanému účelu 

(zásobování obyvatelstva pitnou vodou), zvýšené zranitelnosti a dlouhodobé obnově. 

Z toho důvodu je na rozdíl od povrchových vod přímé vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních zakázáno. Nepřímé vypouštění odpadních vod prostřednictvím průsaků přes 

půdní vrstvy je pak připuštěno pouze výjimečně, a to za splnění podmínky, že tyto 

odpadní vody neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné 

látky ve smyslu § 39 odst. 3 ZOV.  Zákon zároveň zdůrazňuje požadavek subsidiarity, 

který spočívá v tom, že vypouštění odpadních vod do vod podzemních je možné 

realizovat až v případě, kdy není možné z technických či právních důvodů jejich 

vypouštění do vod povrchových nebo do veřejné kanalizační sítě. 

Již na první pohled je tak právní úprava stanovování emisních limitů v ochraně 

podzemních vod mnohem stručnější než v případě ochrany vod povrchových,  

což vyplývá z jejich předpokládané nižší míry zatížení.  

 
93 Ustanovení § 38 odst. 10 ZOV. 
94 Normou environmentální kvality rozumí ZOV v ustanovení § 2a odst. 8 „(…) koncentrace znečišťující látky nebo 

skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského 

zdraví a životního prostředí“. 
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V procesu stanovování emisních limitů v povolení k vypouštění odpadních vod je 

v souladu s kombinovaným přístupem vodoprávní úřad povinen zohlednit: 

• ukazatele vyjadřujícími stav podzemní vody v příslušném útvaru podzemní vody; 

• ukazatele a hodnoty přípustného znečištění podzemních vod; 

• ukazatele a přípustné hodnoty znečištění odpadních vod;  

• náležitosti a podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, 

které stanoví vláda nařízením č. 57/2016 Sb.95 

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových i podzemních může 

být dle § 9 odst. 1 ve spojení s odst. 2 ZOV vydáno na pouze na dobu časově omezenou 

a zároveň nikoli delší, než 10 let. Zároveň je dle § 12 ZOV vodoprávní úřad oprávněn 

toto povolení změnit nebo zrušit. Na tomto místě je tak zakotven mechanismus případné 

změny závazných hodnot emisních limitů v čase například za účelem dosažení 

vytyčených cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí dle § 12 odst. 3 písm. a) ZOV ve 

spojení s § 24 a 26 ZOV. 

Za účelem sledování míry znečišťování vod z jednotlivých bodových zdrojů, 

stanovení vlivu na výslednou kvalitu vod a dodržování povinností týkajících se emisních 

limitů vyplývajících z podmínek povolení, zakotvil zákonodárce v ustanovení § 38 odst. 

6 ZOV též povinnost zajištění monitoringu a kontroly vypouštění odpadních vod. 

Specifika tohoto měření z hlediska objemu vypouštěných vod a míry jejich znečištění, 

které jsou povinné subjekty povinny provádět v pravidelných intervalech prostřednictvím 

odborně způsobilé osoby, stanovují vodoprávní úřady taktéž v povolení dle § 8 ZOV 

například při zohlednění vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění 

odpadních vod (pokud se jedná o vody povrchové), a to včetně četnosti předkládání 

výsledků těchto měření z důvodu zabezpečení jejich následné kontroly ze strany 

správních orgánů. 

4.3 Shrnutí 

Ochrana kvality vod před jejich znečišťováním odpadními vodami pocházejícími 

z bodových zdrojů je komplexní činností, která má na území České republiky již 

dlouhodobou tradici. Z historického hlediska se zejména zákonodárce a vodohospodáři 

museli zabývat relativně nevýhodnou polohou České republiky a jejím krajinným rázem, 

 
95 Ustanovení § 38 odst. 10 ZOV. 
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které zapříčiňují, že většina srážek, která na našem území spadne, následně také odtéká 

do zahraničí. K tomuto nelehkému úkolu se v současnosti v důsledku klimatických změn 

a dalších negativních faktorů ovlivňujících kvalitu a kvantitu vod nacházejících se ve 

vodních útvarech, přidává také čím dál častěji hydrologické sucho, které má nepřímý vliv 

mimo jiné na výslednou výši emisních limitů pro jednotlivé bodové zdroje. Ačkoli na 

jednu stranu odpadní vody pocházející z bodových zdrojů znečištění (jedná se zejména  

o komunální zdroje) zvyšují průtok v samotném vodním toku, nelze opomenout také 

jejich negativní dopady, neboť v obdobích hydrologického sucha se koncentrace 

znečišťujících látek ve vodních tocích značně zvyšují. 

Vedle těchto bodových zdrojů pak lze dále rozlišovat plošné a difúzní zdroje 

znečišťování vod. Znečišťování z těchto zdrojů však nelze dostatečně účinně monitorovat 

a kontrolovat, ať už z důvodu jejich značného rozptylu na určitém území či z důvodu 

příliš velkých ploch, ze kterých do vodních útvarů následně znečišťující látky vnikají. 

Z toho důvodu je vhodné použít pro zohlednění vlivu těchto zdrojů na kvalitu vody v 

dotčených vodních útvarech spíše výpočet, se kterým se následně pracuje v rámci 

kombinovaného přístupu při stanovování emisních limitů pro jednotlivé bodové zdroje 

znečišťování. Lze tedy konstatovat, že použití emisních limitů, jakožto nástroje ochrany 

vod před znečištěním pocházejícím z difúzních a plošných zdrojů, není příliš vhodné  

a jejich nevyužití zákonodárcem má své logické opodstatnění.  

Právní úprava ochrany vod na mezinárodní úrovni se obecně v ochraně kvality  

a kvantity vod vyznačuje z důvodu regionálního charakteru vodních útvarů spíše nižším 

počtem smluvních stran, než tomu je například v případě ochrany ovzduší. Česká 

republika tak participuje na třech významných mezinárodních smlouvách, jejichž účelem 

je ochrana povodí Labe, Dunaje a Odry, přičemž každá z těchto smluv vytváří svůj vlastní 

orgán – komisi pro ochranu toho kterého povodí. Z pohledu emisních limitů lze zmínit 

především pravomoc těchto jednotlivých mezinárodních komisí, navrhovat smluvním 

stranám navrhovat smluvním stranám limitní hodnoty pro vypouštěné odpadní vody  

a v souvislosti s kombinovaným přístupem též navrhovat cílovou kvalitu vod. 

Na unijní úrovni vyústila zprvu ne příliš účinná snaha o ochranu kvality vod 

v přijetí velice významné rámcové směrnice o vodách č. 2000/60/ES (WFD), kterou byl 

změněn přístup k její ochraně, a to směrem od řešení dílčích problémů k jejich 

komplexnímu řešení, byť za cenu její větší složitosti. Cílů vytyčených v této směrnici pak 
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má být dosaženo do roku 2027. Jak ale vyplývá z některých zpráv týkajících se hodnocení 

současného stavu konkrétních vodních toků, nemůže být do tohoto roku z různých 

důvodů některých vytyčených cílů dosaženo. 

Ačkoli má ochrana vod v České republice dlouhodobou tradici a tomu odpovídá 

také právní úprava nakládání s nimi, jež byla považována i mimo naše území za velice 

kvalitní, bylo nutné v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie doplnit 

a uvést do souladu vnitrostátní prameny s primárním a sekundárním právem EU. Co se 

týče stanovování emisních limitů při odpadních vod za současného zohlednění 

kombinovaného přístupu, byly tyto požadavky promítnuty zejména do zákona  

č. 254/2001 Sb. o vodách a na něho navazujících podzákonných právních předpisů. 

Středobod koncepce ochrany jakosti vod prostřednictvím emisních limitů tedy 

představuje tzv. kombinovaný přistup při stanovování emisních limitů, který se v různé 

míře uplatňuje v ochraně vod podzemních i povrchových. Zavedení tohoto přístupu, 

ačkoli klade na vodoprávní úřady značné nároky co do množství potřebných informací, 

detailní znalosti místních poměrů či na odbornost samotných pracovníků úřadu, ve svém 

důsledku nelze jinak než hodnotit kladně, neboť pouze na základě zohlednění všech 

relevantních údajů o konkrétním vodním toku a požadavků, které kladou různé nejen 

technické normy, lze zabezpečit skutečně účinnou ochranu kvality vodního útvaru. 

Zjednodušeně by se tedy tento přístup dal popsat jako skládačka, kdy jsou na základě 

získaných údajů a dalších aspektů stanovovány emisní limity pro jednotlivé znečišťující 

látky. S tím souvisí také zakotvení mechanismu proměnlivosti konkrétních hodnot 

emisních limitů v čase prostřednictvím změny povolení vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a podzemních zejména v případech, kdy se změní plány povodí, či pokud 

se změní programy opatření k dosažení cílů uvedených ve výše zmíněných plánech 

povodí a to například z důvodu déletrvajících období sucha, což je v současnosti velice 

aktuální problém, který řeší vodohospodáři na víceméně celém území České republiky, 

jsou období sucha kombinovaná s nedostatkem dlouhodobých srážek. Hydrologické 

sucho je neodmyslitelně spjato s úbytkem vody ve vodních tocích, kdy se v nich za těchto 

podmínek zákonitě zvyšují koncentrace znečišťujících látek pocházejících zejména 

z komunálních bodových zdrojů produkujících odpadní vody. Toto potvrzuje také zpráva 

pod názvem Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha, zpracovaná 
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RNDr. Josefem K. Fuksou, CSc.,96 který zde říká, že „Tato situace vede k úvahám, jak se 

tyto bodové zdroje projeví na situaci v konkrétním toku v úseku zasaženém suchem a 

nakolik lze tuto situaci ovlivnit, resp. zmírňovat její dopady. Dosavadní kontrolní 

mechanismy, technické i legislativní, se sice stále vyvíjejí, a i když mají daleko 

k dokonalosti, zatím prostě předpokládaly průtoky v tocích kolísající v rámci běžného 

sezónního cyklu, případně povodňový režim. Následně pak dodává, že: „V případě 

dlouhodobého sucha, které je ve vodohospodářském uvažování v ČR poměrně nové, už 

ale tyto mechanismy nemusí být dostatečné ani pro současný přístup ke kontrole 

znečištění apod.“ Lze tedy říci, že existuje zřejmá souvislost mezi množstvím vody 

nacházející se ve vodním toku, kdy její snižující se množství má negativní vliv na její 

výslednou kvalitu. Tomuto faktu by měla být také v souvislosti se stále častějšími výkyvy 

počasí do budoucna věnována ze strany vodoprávních úřadů náležitá pozornost při 

stanovování emisních limitů vypouštění odpadních vod. 

Všechny výše uvedené aspekty emisních limitů vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a podzemních, včetně jejich jednotlivých specifik, jsou z důvodu větší 

přehlednosti zpracovány do tabulky v příloze č. 5 této diplomové práce. 

 
96 FUKSA, J. K. Dopady odpadních vod na jakost povrchových vod v době sucha. [online]. VÚV T.G.M., v.v.i., Praha, 

srpen 2016, s. 1. [Cit. 27.06.2020]. Dostupné na: 

http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/e7_modernizace_cov.pdf. 
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5 Emisní limity v ochraně půdy 

Půdy patří mezi základní složky životního prostředí, které jsou v současné době 

zároveň jedny z nejohroženějších různými formami degradace. Jejich znečišťování 

různými rizikovými látkami a prvky tak představuje v současnosti jeden z významných 

evropských i globálních problémů životního prostředí. Pro pochopení závažnosti tohoto 

problému je nezbytné zdůraznit, že půdy mají významný vliv zejména na výslednou 

kvalitu vod a k jejich ochraně je tak zapotřebí přistupovat jako k celku. Z toho důvodu je 

pro řešení problematiky ochrany půd a vod nezbytné zvolit takový mix nástrojů jejich 

ochrany, které budou nastaveny tak, aby zohlednili nejen separátně ochranu jedné složky 

(půdy), ale též dopady na ostatní složky životního prostředí (zejména vody a ovzduší).97 

Zdrojem pro tyto rizikové prvky a látky v půdách může být zaprvé antropogenní 

činnost, jako například intenzivní zemědělská výroba spojená s aplikací hnojiv a různých 

druhů pesticidů, vypouštění odpadních vod, ale též imise z ovzduší. K méně častějšímu 

zhoršování jakosti půdy pak dochází v důsledku přírodních činností, jakými jsou mimo 

jiné lesní požáry, či vulkanická činnost. 

5.1 Prameny právní úpravy 

Těžiště právní úpravy v ochraně půdy se narozdíl zejména od ochrany ovzduší, 

nachází ve vnitrostátních právních předpisech různé právní síly. Prameny mezinárodního 

práva se tak v této oblasti vyskytují pouze ojediněle a zaměřují se spíše než na samotné 

omezování znečišťování půd, na ochranu půdy před desertifikací, deforestací a dalšími 

globálními problémy.  

V rámci unijního práva prozatím není v současné době věnován omezování 

znečišťování půdy žádný ucelený soubor právních norem. Tato oblast je tak v unijním 

právu chráněna v nařízeních a směrnicích, které se zabývají ochranou i ostatních složek 

životního prostředí.98 Jako příklad lze uvést směrnici č. 86/278/EHS, která upravuje 

zejména ochranu půdy při používání kalů z ČOV v zemědělství, přičemž ve svých 

přílohách uvádí mezní hodnoty těžkých kovů vnášených do obdělávané půdy buď 

stanovením maximálního ročního množství používaného kalu z čistíren odpadních vod, 

 
97 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 295-296. 
98 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 163. 
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anebo dohlížením na dodržování mezních hodnot u těžkých kovů vnášených do půdy tak, 

aby nepřesáhly desetiletý průměr. 

Obecně lze ale říci, že na unijní úrovni doposud chybějí právní předpisy, které by 

se zabývaly komplexní ochranou půdy, jako je tomu například v oblasti ochrany vod. Na 

tento nedostatek se rozhodla Komise reagovat vytvořením Návrhu rámcové směrnice o 

ochraně půdy, která by již měla vytvořit všestranný unijní rámec její ochrany. Zároveň se 

ale objevují kritici návrhu této rámcové směrnice, kteří se domnívají, že ochrana půd je 

spíše záležitostí jednotlivých států v souladu se zásadou subsidiarity výkonu pravomocí 

Evropské unie. Nabízí se tedy otázka, na jaké úrovni by měla být ochrana kvality a 

kvantity půdy řešena a zda by toto mělo být realizováno prostřednictvím komplexního 

právního předpisu. Na tuto otázku bohužel není možné jednoznačně odpovědět. Dalo by 

se říct, že každá dílčí problematika související s ochranou půd vyžaduje svůj vlastní 

přístup „na míru“. Některé oblasti, jako například právní režim vlastnictví půd či různá 

specifika ochrany půd v tom kterém státě by měla být upravena pouze na vnitrostátní 

úrovni. Další oblasti, jako například stanovení limitů znečišťování půd, které mají 

následně vliv na jakost vody ve vodních tocích, které následně překračují hranice států, 

by pak bylo vhodné upravit již na unijní úrovni. Vzhledem k tomu, že půdy a oblast 

zemědělství jsou také mimo jiné významným zdrojem skleníkových plynů, je pak vhodné 

tuto problematiku regulovat na úrovni mezinárodní. Z toho důvodu není vhodné paušálně 

odmítat právní regulaci na úrovni vyšší než státní, neboť existují určité oblasti, jejichž 

regulace by byla pouze na vnitrostátní úrovni z různých důvodů nedostačující. 

5.1.1 Vnitrostátní právo 

V souvislosti s ochranou půdy před jejích znečišťováním je nejvýznamnější 

vnitrostátní právní úprava, která se nenachází v uceleném kodexu, či v relativně nízkém 

počtu právních předpisů. Naopak, česká právní úprava je značně nejednotná. Důvodem 

této nejednotnosti je fakt, že půdy jsou základem pro realizaci víceméně jakékoli lidské 

činnosti a zároveň samotné znečišťování půdy vnášením rizikových prvků a látek přenáší 

tyto zátěže přirozenými procesy do ostatních složek životního prostředí, zejména 

vyplavováním do povrchových vod a průsaky do vod podzemních.99 Prameny vnitrostátní 

právní úpravy ochrany půdy před znečišťováním tak lze nalézt i v takových právních 

 
99 JANČÁŘOVÁ, I. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 163. 
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předpisech, které ačkoli primárně slouží k regulaci ochrany ostatních složek životního 

prostředí či regulaci činností, které mohou ohrozit či poškodit životní prostředí jako celek, 

obsahují zároveň dílčí úpravu vztahující se též na omezování znečišťování půd.100 

Co se však týče rozdílu mezi právní úpravou ochrany kvality zemědělských  

a lesních půd, lze odlišnost nalézt v zásadně vyšších nárocích na kvalitativní vlastnosti 

zemědělských půd, což zákonodárce reflektuje v mnohem detailnější právní úpravě. 

Důvodem může být mimo jiné fakt, že rizikové prvky nebo látky ze zemědělské půdy 

mohou následně vstupovat do potravního řetězce a mohou tak mít ve větších 

koncentracích přímo či zprostředkovaně negativní vliv na zdraví člověka. 

Ochraně kvality lesních půd tak není věnována v zákoně č. 289/1995 Sb. o lesích 

přílišná pozornost, neboť tyto půdy nejsou zatěžovány hospodářskou činností do takové 

míry, jako půdy zemědělské.101 Zároveň jsou lesní půdy spíše znečišťovány vlivem mokré 

a suché atmosférické depozice než přímým vykonáváním hospodářské činnosti v lesích.  

V rámci vnitrostátní právní úpravy tak je ochrana kvality půdy obsažena zejména v těchto 

zákonech: 

• Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF; 

• Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech;  

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Na tyto zákony pak navazují prováděcí právní předpisy, které již detailně stanovují 

jednotlivé mezní hodnoty rizikových prvků a látek. Jedná se tak například o: 

• Vyhlášku MŽP č. 153/2016 Sb. o stanovení podrobností ochrany kvality 

zemědělské půdy; 

• Vyhlášku MŽP č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 

zemědělské půdě; 

• Vyhlášku MŽP a MZE č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské 

půdě. 

 
100 Jedná se například o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech či zákon č. 156/1998 Sb. 

o hnojivech. 
101 DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 313-314. 
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5.2 Omezování znečišťování půd 

Obecná právní úprava ochrany zemědělské půdy se nachází zejména v zákoně č. 

334/1992 Sb. o ochraně ZPF, který upravuje obecné zásady a povinnosti, které je nutné 

dodržovat při hospodaření na ZPF. Současná právní úprava ochrany půdy emisních limitů 

však z různých důvodů příliš nevyužívá. Použití tohoto instrumentu je tak omezeno 

zejména na aplikaci sedimentů vytěžených z koryt řek a vodních nádrží a kalů z ČOV na 

zemědělských půdách, avšak naplnění znaků emisních limitů lze ale spatřovat též 

v přípustné míře erozního ohrožení. 

Emisní limity a aplikace sedimentů 

Ačkoli lze sedimenty vytěžené ze dna vodních toků a vodních nádrží na jednu 

stranu považovat za hnojivo, obsahují často značné množství škodlivých látek, které 

mohou být pro půdní prostředí nevhodné a mohou zároveň nepřímo negativně ovlivnit 

zdraví člověka. Právní úprava použití sedimentů se konkrétně nachází v ustanovení § 3 a 

3a ZZPF. Významná je zde zejména povinnost získat pro aplikaci sedimentu na 

zemědělskou půdu souhlas správního orgánu, když stanovuje, že „Použití sedimentů z 

rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na zemědělské půdě možné pouze tehdy, jedná-

li se o ornou půdu nebo trvalý travní porost při jeho obnově, a to se souhlasem orgánu 

ochrany zemědělského půdního fondu (…).“102 Na tato ustanovení pak navazuje výše 

zmíněná prováděcí vyhláška č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, 

která již blíže upravuje podmínky a způsob používání sedimentů či limitní hodnoty 

rizikových prvků a rizikových látek v nich obsažených. 

Stejně jako v případě ochrany vod a vnějšího ovzduší, také v této oblasti je 

využíváno emisně-imisního přístupu, neboť před aplikací sedimentů na zemědělskou 

půdu je nutné vycházet nejen z „Limitních hodnot rizikových prvků a rizikových látek 

v sedimentu (…)“103, ale zároveň je nutné vzít v potaz „Limitní hodnoty rizikových prvků 

a rizikových látek v půdě, na kterou má být sediment použit (…)“104, neboť jak stanovuje 

§ 3 odst. 3 ZZPF, v případě, kdy by bylo zjištěno v půdním prostředí překročení 

preventivních hodnot, bylo by použití sedimentů zakázáno. Zásadně tak není možné 

 
102 Ustanovení § 3a odst. 1 ZZPF. 
103 Ustanovení § 2 odst. 1 Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve spojení s § 3 písm. 

a) a Přílohou č. 1 k této vyhlášce. 
104 Ustanovení § 2 odst. 2 Vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve spojení s § 3 písm. 

b) a Přílohou č. 3 k této vyhlášce. 
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konstatovat, že každý sediment vytěžený z vodních útvarů lze následně aplikovat na 

zemědělskou půdu, neboť jeho finální aplikaci předchází poměrně složitý rozbor 

sedimentů a půdy, na kterou má být sediment použit. 

Vzhledem k tomu, že použití sedimentů na zemědělské půdě je jednorázového a 

nikoli kontinuálního charakteru, jako je tomu v případě znečišťování ovzduší či vod, 

vyplývá proměnlivost konkrétních hodnot emisních limitů pouze z případné změny 

vyhlášek, které je orgán ochrany zemědělského půdního fondu povinen aplikovat na 

každý jednotlivý případ žádosti o souhlas s jejich aplikací. Správní orgán v takovém 

případě posoudí výsledky rozborů kvality sedimentů a půd a udělí souhlas jejich použitím 

pouze v takovém případě, kdy jsou dodrženy limitní hodnoty rizikových prvků a 

rizikových látek v sedimentu a zároveň limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových 

látek v půdě.  

Monitoring kvality sedimentů a půdy a následná kontrola dodržení určitých 

hodnot emisních limitů pro rizikové prvky a látky ze strany správních orgánů je 

zajišťována prostřednictvím analýz vzorků, které provádějí nezávislé akreditované 

laboratoře. Pro získání souhlasu správního orgánu k aplikaci vytěženého sedimentu na 

zemědělskou půdu je tak žadatel povinen v souladu s § 3a odst. 2 psím. c) ZZPF § 2 odst. 

1 vyhlášky č. 257/2009 Sb. přiložit k žádosti též protokol o výsledcích analýz vzorků 

které byly provedeny výše uvedenou akreditovanou laboratoří. 

Emisní limity a aplikace upravených kalů z ČOV 

Vzhledem ke zdrojům, ze kterých pochází zejména komunální odpadní vody a k 

jejich specifickému složení (komunální odpadní vody jsou oproti ostatním zdrojům 

odpadních vod specifické tím, že obsahují rezidua farmak, drog, hormonálně aktivních 

látek či toxických látek, jejichž výskyt je spojen s urbanizovanými oblastmi), je nutné 

zabezpečit, aby kaly, které jsou výsledkem procesu čištění odpadních vod jako vedlejší 

produkt, byly těchto látek zbaveny. Až poté následně je možné tyto upravené kaly z ČOV 

aplikovat na zemědělskou půdu, kde jsou využívány jako hnojivo pro svůj bohatý obsah 

organických látek. Pokud se jedná o kaly z ČOV, které neprošly procesem úpravy, 

aplikace těchto neupravených kalů z ČOV je zcela vyloučena z důvodu ochrany životního 

prostředí či zdraví lidí a zvířat a je tak nutné s nimi nakládat jiným vhodným způsobem. 

Ten samý závěr potvrzuje též zákon o odpadech, který stanovuje, že „právnická osoba a 
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fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze upravené kaly s ohledem na 

nutriční potřeby rostlin a v souladu s programem použití kalů (…).“105 

Podmínky aplikace upravených kalů z ČOV a s tím související limitace vnášení 

rizikových prvků a rizikových látek na půdu, jsou blíže upraveny ve vyhlášce č. 437/2016 

Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. V souvislosti s použitím 

emisních limitů je pak významný zejména § 1 písm. d), který ve spojení s přílohou č. 3 

této vyhlášky stanoví mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v mg.kg-1 

sušiny nacházejících se v kalech pro použití na zemědělské půdě. Upravené kaly z ČOV 

lze na zemědělskou půdu aplikovat pouze v souladu s programem použití kalů a za 

současné realizace analýzy vzorků půdy a vzorků kalů, které mají být na konkrétním 

půdním bloku aplikovány.  

Také v tomto případě lze spatřovat použití imisně-emisního principu, neboť 

aplikovat upravené kaly lze na zemědělskou půdu pouze pokud nejsou překročeny mezní 

hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě.106 Pokud bude následně na 

základě odběru vzorků půdy zjištěno překročení preventivní hodnoty, je používání 

upravených kalů zakázáno.107
 Zároveň je aplikace upravených kalů z ČOV dále doplněna 

oproti aplikaci sedimentů emisním stropem, který je představován „mezními hodnotami 

koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské půdy za 10 let.“108 

Výše uvedenou analýzu, popřípadě monitoring půdy a kalů je dle § 6 odst. 1 ve 

spojení s odst. 6 vyhlášky č. 437/2016 Sb. povinna zajišťovat osoba, která provedla 

úpravu kalů a zanést výsledky tohoto monitoringu do evidenčního listu využití kalů 

v zemědělství. 

Přípustná míra erozního ohrožení 

Ačkoli se nejedná o jeden z typických způsobů vyjádření emisních limitů, lze 

přípustnou míru erozního ohrožení, definovanou jako „přípustná ztráta zemědělské půdy 

erozí vztažená k hloubce půdy, vyjádřená v tunách na 1 ha za 1 rok.“109, za tento 

instrument také považovat. V současné době jsou konkrétní hodnoty přípustné míry 

erozního ohrožení obsaženy v Příloze č. 1 Návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy 

 
105 Ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
106 Ustanovení § 1 písm. b) vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
107 Ustanovení § 3 odst. 3 ZZPF. 
108 Ustanovení § 1 písm. c) vyhlášky č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
109 Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZZPF a taktéž § 2 odst. 1 písm. a) Návrhu vyhlášky o ochraně zemědělské půdy 

před erozí. 
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před erozí a ačkoli tato vyhláška stále není platná a účinná, byť lze její brzké přijetí 

z důvodu stále se zrychlující degradace půdy předpokládat110, je možné již nyní určitá 

omezení týkající se množství erozních splachů nalézt alespoň v systému vyplácení 

přímých podpor a dotací jednotlivým zemědělcům. Jejich získání je v České republice 

podmíněno od 1.1.2009 plněním Standardů Dobrého zemědělského a environmentálního 

stavu půdy (zkráceně „DZES“), jejichž součástí je též dodržování povinností 

souvisejících se zmírněním vodní eroze půdy. Plnění Standardů DZES je následně 

ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných požadavků, jejichž formu a metodu 

kontroly si každá země Evropské unie stanovuje s ohledem na národní specifika sama.  

V současné době tedy neexistuje v této oblasti administrativně-právní nástroj 

mající podobu závazných emisních limitů (byť je jeho přijetí předpokládá ZZPF a MŽP 

na jeho návrhu usilovně pracuje), je možné konstatovat, že nedodržování určité míry 

eroze půdy má nyní negativní důsledky pouze v souvislosti s ekonomickými nástroji, a to 

v podobě snížení či v krajním případě nevyplacení podpor a dotací.111  

5.3 Shrnutí 

Půdy jsou složkou životního prostředí, která přijímá ve značném množství 

znečišťující látky z ostatních složek životního prostředí, přičemž jsou zároveň vzhledem 

k jejich nízké mobilitě a zdlouhavému procesu obnovy velice náchylné k různým formám 

degradace zejména v souvislosti s jejich kontaminací různými druhy rizikových látek a 

prvků, ať už pochází z antropogenních či přírodních zdrojů. 

Právní úprava ochrany kvality půd se oproti ochraně ostatních složek životního 

prostředí na mezinárodní úrovni příliš nevyskytuje a ponechává řešení tohoto okruhu 

problémů na regionálním regulátorovi, a to z důvodu její nízké pohyblivosti. Na unijní 

úrovni lze pak nalézt dílčí právní úpravu ochrany kvality půd, která však neřeší tuto 

problematiku komplexně, jako je tomu v případě rámcové směrnice o vodách (WFD). Na 

tento nedostatek zareagovala Komise vypracováním návrhu rámcové směrnice o ochraně 

půd, který byl značně kritizován a v současnosti o podobě této směrnice stále probíhají 

jednání. Převážná většina právní úpravy v oblasti ochrany kvality půd se tak nachází 

 
110 Český svaz ochránců přírody. Protierozní vyhláška je příliš krátký krok dobrým směrem. [online]. Publikováno 

18.12.2019. [Cit. 12.06.2020]. Dostupné na: 

http://www.csop.cz/index.php/index.php?cis_menu=2&m1_id=1000&m2_id=0&m3_id=0&m4_id=0&m_id_old=99

8&m_id_akt=9564  
111 Ministerstvo zemědělství České republiky. Cross Compliance. [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné na: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/. 
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zejména na úrovni vnitrostátní. Tato právní úprava je značně nejednotná a je obsažená ve 

značném množství zákonů a podzákonných právních předpisů, přičemž některé z těchto 

pramenů se ochraně před znečišťováním půd věnují pouze nepřímo. 

Jedním ze způsobů, jak omezovat zhoršování kvality půd je použití emisních 

limitů. Současná právní úprava však tento nástroj regulace příliš nevyužívá a ponechává 

řešení této problematiky na jiných nástrojích, které jsou z důvodu specifické povahy půd 

vhodnější (jedná se především o imisní limity). Lze však nalézt oblasti, ve kterých se 

emisní limity uplatňují a kde má tento nástroj opodstatnění. Jedná se například o využití 

sedimentů z vodních toků a nádrží, upravených kalů z ČOV či o omezování erozního 

smyvu. 

Právní úprava související s aplikací sedimentů je poněkud dvousečná. Na jednu 

stranu jsou sedimenty i z historického hlediska považovány za prospěšné pro půdní 

prostředí, neboť obsahují značné množství živin, které jsou mimo jiné v důsledku vodní 

eroze z půd odplavovány a přirozeně ukládány na dnech vodních toků, jezer, rybníků a 

dalších vodních útvarů. Na druhou stranu ale tyto sedimenty často obsahují značné 

množství rizikových prvků a rizikových látek, které mohou z důvodu relativně pomalých 

půdotvorných procesů kontaminovat zasaženou půdu na mnoho desetiletí. Z toho důvodu 

je nutné předtím, než je odtěžený, odvodněný a upravený sediment aplikován na 

zemědělskou půdu, získat souhlas od příslušného orgánu ochrany ZPF. 

S ohledem na zdroje odpadních vod a jejich složení, má používání upravených 

kalů z ČOV svá specifika za účelem vyšší ochrany zdraví osob a životního prostředí. 

Z toho důvodu je kladen značný důraz na jejich úpravu a zejména pak úplný zákaz 

aplikace neupravených kalů na zemědělskou půdu. Emisní limity v této oblasti jsou 

koncipovány jako nejvýše přípustné množství rizikových prvků a látek nacházejících se 

v upravených kalech, které je možné použít na zemědělskou půdu. Tento přístup je pak 

dále doplněn omezením v podobě mezních hodnot vybraných rizikových prvků a látek, 

které se v půdě již nachází, aby v souladu s principem prevence nedocházelo 

k překračování jejich koncentrací, které již lze považovat za škodlivé. Takováto koncepce 

v ochraně kvality půd před znečišťováním rizikovými prvky a látkami tak lze stejně jako 

v případě ochrany kvality ovzduší a vod charakterizovat jako emisně-imisní či 

kombinovaný přístup, a to i přesto, že takto není v právní úpravě explicitně vyjádřen. 
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Všechny výše uvedené aspekty emisních limitů při aplikaci vytěžených sedimentů 

a upravených kalů na zemědělskou půdu a přípustné míry erozního ohrožení, včetně jejich 

jednotlivých specifik, jsou z důvodu větší přehlednosti zpracovány do tabulky v příloze 

č. 6 této diplomové práce. 

V oblasti ochrany kvality půd je v současnosti významným problémem nadměrné 

zatěžování půd rizikovými prvky a látkami při pěstování plodin jejichž růst je závislý na 

značném přísunu živin, a které tak půdy vysávají a snižují jejich úrodnost (jedná se 

například o řepku olejnou). Za účelem zajištění dostatečných a udržitelných výnosů tak 

osoby hospodařící na zemědělské půdě „uměle“ doplňují množství živin obsažených 

v půdě aplikací hnojiv, sedimentů a upravených kalů z ČOV, což je z pohledu osoby 

hospodařící na zemědělské půdě přístup racionální a z historického hlediska se jedná o 

jednu z tradičních zemědělských praktik. Problémem však lze spatřovat ve využití těchto 

plodin, neboť půdy na kterých jsou tyto plodiny náročné na živiny pěstovány, nejsou 

využívány k zásobování obyvatel potravinami, ale jsou určeny pro ostatní výrobní 

sektory, zejména pro sektor dopravy (výroba biopaliv) a průmyslu. S ohledem na dotační 

a zemědělskou politiku, dobré výkupní podmínky či povinné minimální množství 

biopaliv přidávaných do motorového benzinu a nafty, lze dojít k jednoznačnému závěru, 

že pěstování některých plodin je z pohledu osob hospodařících na zemědělských půdách 

značně výhodnější a není tak divu, že se v posledním desetiletí významně zvýšilo 

procentuální zastoupení zemědělských půd, na kterých jsou tyto plodiny pěstovány. 

Z toho důvodu by bylo vhodné se zaměřit především na přehodnocení směřování 

současné zemědělské politiky a dále změnu preferencí tak, aby byly půdy větší měrou 

využívány ke svému původnímu účelu, tedy k výrobě potravin a pěstování plodin, které 

s touto výrobou souvisí. 



 

61 

6 Komparace koncepcí emisních limitů 

v jednotlivých složkách životního prostředí 

K dostatečně komplexnímu pochopení významu emisních limitů v ochraně 

životního prostředí je nutno právní úpravu nejen analyzovat, ale rovněž z ní abstrahovat 

a generalizovat systém, společná pravidla či společné zásady, na kterých jsou jednotlivé 

koncepce emisních limitů založeny. 

Shodné znaky emisních limitů v jednotlivých složkách životního prostředí tak lze 

spatřovat především v použití kombinovaného přístupu, ať už je tento přístup explicitně 

vyjádřen v právních předpisech, či nikoli, okruhem osob, které jsou povinny dodržovat 

emisní limity a které jsou za jejich porušení odpovědné a dále též požadavky na 

monitoring, vyhodnocování a kontrolu ze strany státních orgánů. 

Závaznost pro znečišťovatele 

Emisní limity jsou vždy závazné pro znečišťovatele, popřípadě v určitých 

případech též pro výrobce či dovozce uvádějící určitý výrobek na trh a kteří jsou za jejich 

případné porušení odpovědní. Tímto znakem se také emisní limity odlišují od limitů 

imisních, za jejichž dodržování je odpovědný stát či jiné osoby veřejného práva. 

Jednotlivé složkové zákony pak obsahují ucelený systém sankcí, které mohou příslušné 

kontrolní orgány státu v případě neplnění stanovených povinností uložit.  

Zároveň je však nutné zdůraznit, že samotné dodržování emisních limitů, které 

pro znečišťovatele vyplývají z veřejnoprávních předpisů, nemusí být dostatečné 

z pohledu práva soukromého, a to konkrétně v oblasti náhrady škody. Například v oblasti 

ochrany ovzduší tento závěr několikrát potvrdil ve svých rozhodnutích Nejvyšší soud, 

když konstatoval, že „(…) Proto se stanoví systém povinností provozovatelům malých, 

středních i velkých zdrojů znečišťování, definují se limity znečišťování a do rukou orgánu 

ochrany ovzduší se dávají kontrolní mechanizmy, včetně použití správních sankcí.“112 

Dále pak dodává, že „Toto vrchnostenské působení státu v podobě ukládání řady 

povinností znečišťovatelům však nevylučuje případnou soukromoprávní odpovědnost za 

škodu způsobenou emisemi škodlivých látek škůdce na majetku fyzické či právnické osoby, 

 
112 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3268/2008. 
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jsou-li samozřejmě splněny všechny občanskoprávní podmínky odpovědnosti za škodu 

(…).“113  

Kombinovaný přístup 

Vzhledem k tomu, že pouhé dodržování emisních limitů samo o sobě jednotlivé 

složky životního prostředí nechrání dostatečně, je nutné doplnit ochranu poskytovanou 

emisními limity též dalšími nástroji ochrany životního prostředí, kterými jsou zejména 

závazné imisní limity, emisní standardy a emisní stropy. Imisní limity jsou tak s emisními 

limity neodmyslitelně spjaty. Kombinovaný přístup, nebo též emisně-imisní princip se 

uplatňuje ve všech třech sledovaných složkách životního prostředí, nicméně v každé 

z nich v jiné míře. Nejvíce je tento koncept patrný v ochraně vod, kde je zároveň tento 

přístup explicitně vyjádřen v právní úpravě. Orgány ochrany vod tak povinně vycházejí 

při stanovování konkrétních hodnot emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky ze 

značného množství ukazatelů, informací o vodním toku a různých standardů, které mají 

zabezpečit dostatečně individualizovaný přístup k ochraně kvality vodního toku 

z konkrétního bodového zdroje znečišťování. V ostatních složkách životního prostředí je 

pak tento přístup reprezentován stanovováním emisních limitů v povolení vydaným 

správním orgánem za současného přihlédnutí k současnému a též předpokládanému 

imisnímu zatížení v dané oblasti či k cílům vytyčeným v různých koncepčních nástrojích 

ochrany té které složky životního prostředí. 

Stanovování emisních limitů 

V souvislosti se stanovováním emisních limitů lze určité odlišnosti v jednotlivých 

koncepcích nalézt zaprvé v otázce, zda jsou závazné hodnoty emisních limitů již dopředu 

stanoveny prostřednictvím zákonů a prováděcích právních předpisů, nebo zda je 

znečišťovatel povinen získat zároveň povolení či souhlas správního orgánu s výkonem 

činnosti, při které dochází ke znečišťování dané složky životního prostředí. S tím souvisí 

také druhá otázka, a to zda má správní orgán možnost odchýlit se od právními předpisy 

stanovených emisních limitů za účelem jejich zpřísnění, aby tak mohl flexibilně reagovat 

na stav kvality té které složky životního prostředí. 

V rámci ochrany ovzduší jsou emisní limity stanoveny právním předpisem, 

kterým je vyhláška č. 415/2012 Sb. navazující na ZOO, upravující konkrétní hodnoty 

 
113 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1880/2007. 
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obecných a specifických emisních limitů. Druhou možnost jejich stanovení pak 

představuje povolení provozu vydané orgánem ochrany ovzduší, které taktéž obsahuje 

specifické emisní limity pro jednotlivé znečišťující látky, popřípadě integrované povolení 

podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, kdy jsou stanoveny závazné úrovně 

emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami. Takto stanovené specifické emisní 

limity v povolení provozu či integrovaném povolení však nemohou dosahovat stejných 

nebo mírnějších hodnot, než specifické emisní limity obsažené ve výše uvedené vyhlášce.  

K zajištění žádoucího stupně jakosti vod je jejich ochrana poskytována 

prostřednictvím emisních limitů, jejichž konkrétní hodnoty jsou stanoveny výhradně v 

povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do vod 

podzemních. Vodoprávní úřad je v tomto povolení povinen stanovit emisní limity 

s ohledem na emisní standardy a současnou kvalitu povrchových a podzemních vod. 

Právní úprava ochrany kvality vod tak neobsahuje oproti ochraně ovzduší žádné obecné 

a specifické emisní limity (ve smyslu specifických emisních limitů obsažených výhradně 

v právních předpisech), které by byly pro znečišťovatele závazné bez ingerence 

vodoprávního úřadu v podobě výše zmíněného povolení. Pro úplnost lze na tomto místě 

doplnit, že právní předpisy v této oblasti pouze stanovují určitou hranici v podobě 

emisních standardů, kterou je vodoprávní úřad při svém rozhodování vázán, a kterou není 

možné překročit. 

V oblasti ochrany půd pak nejsou s ohledem na povahu této složky životního 

prostředí a činnosti, emisní limity příliš využívány. Výjimku však lze spatřovat v limitaci 

použití sedimentů a upravených kalů z ČOV, které mohou obsahovat pouze určitá 

množství rizikových prvků a látek. Aplikovat sedimenty na zemědělské půdě je možné 

výhradně se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a pouze pokud na 

základě provedených rozborů nepřesahují limitních hodnot rizikových prvků a rizikových 

látek v mg.kg-1 sušiny dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů 

na zemědělské půdě. Pro aplikaci upravených kalů z ČOV na zemědělskou půdu není 

povolení a ani souhlas vyžadováno. Je však nutné postupovat v souladu s programem 

použití kalů a dále nesmí být překročeny mezní hodnoty koncentrací vybraných 

rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě dle Přílohy č. 3 

k vyhlášce č. 437/2016 Sb. 

Monitoring a vyhodnocování míry znečišťování 
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Aby mohlo být dosaženo účinné ochrany jednotlivých složek životního prostředí 

prostřednictvím emisních limitů, je povinností státu, aby zajistil jejich dodržování. 

Emisní limity tak mají své opodstatnění zejména v případech, kdy lze zajistit průběžný či 

relativně pravidelný monitoring znečišťování, vyhodnocování, a na tyto činnosti 

navazující kontrolu ze strany státních orgánů. V oblasti ochrany ovzduší stanovuje ZOO 

určitým znečišťovatelům poměrně detailní povinnosti týkající se jednorázového a 

kontinuálního měření emisí a jejich vyhodnocení. Své vlastní jednorázové měření emisí 

pak provádí též ČIŽP. Stejně tak je tomu v případě měření objemu vypouštěných 

odpadních vod a míry jejich znečištění dle § 11 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kdy je 

povinností znečišťovatele dodržovat „četnost a způsob sledování znečištění v ukazatelích 

znečištění Ncelk a Pcelk podle přílohy č. 4 k výše uvedenému nařízení vlády.“ V ochraně 

půdy, na které byly aplikovány sedimenty a upravené kaly z ČOV, se pak monitoring 

jejich kvality provádí odběrem a analýzou vzorků půdy ještě před jejich aplikací, a to 

z důvodu faktické nemožnosti zajištění monitoringu v době, kdy ke znečišťování dochází.  

Naopak rozdílné rysy, kterými se od sebe jednotlivé koncepce emisních limitů 

v ochraně jednotlivých složek životního prostředí odlišují, lze spatřovat především 

v procesu stanovování emisních limitů či v rozdílné významnosti a postavení tohoto 

instrumentu v ochraně jednotlivých složek životního prostředí. 

Významnost emisních limitů 

Ačkoli emisní limity představují již tradiční a osvědčený nástroj ochrany 

životního prostředí, významnost tohoto nástroje v „nástrojovém mixu“ ochrany kvality 

jednotlivých složek životního prostředí, jak je již naznačeno výše, se značně liší. Tato 

významnost je dána zejména povahou dané složky životního prostředí, charakteristikou 

jednotlivých zdrojů znečišťování, vhodností aplikace emisních limitů na určité činnosti a 

navazující monitoring, neboť emisní limity mají opodstatnění spíše v případě omezování 

činností, které jsou časté, opakované, které lze relativně snadno monitorovat, 

vyhodnocovat a nikoli u činností víceméně nahodilých či prováděných sice pravidelně, 

ale v nízké frekvenci a intenzitě. Z toho důvodu se může též snižovat jejich význam pro 

ochranu konkrétní složky životního prostředí a mohou být upřednostňovány ostatní 

nástroje ochrany životního prostředí, jako je tomu například v případě ochrany kvality 

půd níže. 
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V oblasti ochrany ovzduší mají emisní limity bezesporu přední postavení, neboť 

jimi lze postihnout nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší, jakými jsou vyjmenované 

stacionární zdroje, přičemž je zároveň zabezpečen jejich průběžný monitoring a 

vyhodnocování jeho výsledků. Lze tak říci, že pro aplikaci emisních limitů v oblasti 

omezování znečišťování z vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší jsou splněny 

všechny nezbytné podmínky a není tak divu, že zaujímají takovéto postavení. Zároveň 

nelze opomenout účinnost tohoto nástroje, což lze ilustrovat na razantním zlepšení kvality 

ovzduší v 90. letech minulého století, kdy byly tyto emisní limity zavedeny. Tyto závěry 

však nelze vztáhnout na celou oblast ochrany kvality ovzduší, neboť i zde existují zdroje 

znečišťování (nevyjmenované stacionární zdroje – lokální topeniště), k jejichž regulaci 

se emisní limity nepoužívají a upřednostňují se jiné nástroje, jako například technické 

požadavky na výrobky či na používaná paliva. Důvodem významnosti emisních limitů 

v ochraně kvality ovzduší je také otázka využití ostatních nástrojů ochrany životního 

prostředí, zejména pak nástrojů ekonomických, které jsou oproti emisním limitům spíše 

upozaděny a skýtají tak pro zákonodárce do budoucna určitý potenciál, neboť jejich 

současná výše není pro znečišťovatele příliš motivační. 

Ačkoli je systém nástrojů ochrany vod poměrně široký a zahrnuje vedle nástrojů 

administrativních též nástroje koncepční a ekonomické (zejména poplatky za vypouštění 

odpadních vod), mají emisní limity, stejně jako v případě ochrany ovzduší, stěžejní 

význam. Zároveň se jedná o dostatečně flexibilní nástroj, který lze v případě potřeby 

adekvátně upravit tak, aby bylo dobrého stavu povrchových a podzemních vod dosaženo 

v relativně krátkém časovém horizontu. Zároveň nelze opomenout stanovování hodnot 

emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky v povolení vodoprávního úřadu 

k vypouštění odpadních vod kombinovaným způsobem. Tento způsob stanovování 

emisních limitů dodává tomuto nástroji ochrany životního prostředí na významu 

především z toho důvodu, že k finálním hodnotám emisních limitů vodoprávní úřad dojde 

až na základě zhodnocení značného množství informací, hodnot a v neposlední řadě 

vychází též z ostatních nástrojů ochrany životního prostředí, zejména imisních limitů (v 

oblasti ochrany vod nazývané hodnoty přípustného znečištění).  

Půdy jsou ze své podstaty mobilní pouze minimálně a nelze tedy měřit hodnoty 

znečišťujících látek, jako v případě průtoku vod nebo proudění vnějšího ovzduší, u 

kterých lze monitorovat v čase různé výkyvy v naměřených hodnotách. Oproti těmto 
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složkám životního prostředí jsou půdy specifické také tím, že na určité sledované ploše 

je možné naměřit na různých místech v rámci sledované plochy podstatně se lišící 

hodnoty znečišťujících látek, které se následně na daném místě usazují a neovlivňují příliš 

okolní půdní prostředí, nebo alespoň nedochází k výraznému ovlivňování půd ve větších 

vzdálenostech od monitorované oblasti. Emisní limity tak zde nejsou příliš využívány a 

jsou upřednostněny jiné nástroje ochrany kvality půd. V této oblasti je také dalším 

rozhodujícím faktorem mnohonásobně vyšší počet znečišťovatelů a jejich mobilita. 

Z toho důvodu není fakticky možné zabezpečit kontrolu dodržování emisních limitů ze 

strany státních orgánů. Vhodnější a opodstatnitelné je tak spíše použití emisních stropů, 

tedy stanovení určité míry celkového zatížení za danou časovou jednotku. 
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Závěr 

Problematika omezování znečišťování různých složek životního prostředí, 

zejména prostřednictvím emisních limitů, je v současnosti velice aktuálním tématem, 

jehož důležitost se bude postupem času bezpochyby zvyšovat. Emisní limity jsou jedním 

ze základních a z pohledu rychlosti naplnění jejich účelu jedním z nejefektivnějších 

nástrojů ochrany životního prostředí. Ačkoli nelze dostatečně exaktně určit míru 

pozitivního vlivu emisních limitů na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k 

ostatním instrumentům, zůstává bez pochyby, že jejich dopad na zlepšení kvality 

jednotlivých složek životního prostředí je markantní. Poskytují zákonodárci a orgánům 

státní správy možnost flexibilně reagovat na nové výzvy, které souvisí nejen 

s klimatickými změnami či technickým vývojem, ale také s požadavky vyplývajícími 

z mezinárodních pramenů práva či členství v Evropské Unii.  

Emisní limity jsou univerzálním nástrojem, který představuje jistotu, že určité 

hodnoty budou znečišťovateli povinně dodržovány. Zároveň však tyto hodnoty emisních 

limitů musí odrážet reálný stav v daném odvětví a složce životního prostředí a nesmí být 

z pohledu znečišťovatelů příliš přísné. Aby mohl tento mechanismus fungovat, je dále 

nezbytné, aby stát zajistil účinné kontrolní mechanismy a vybavil kontrolní orgány 

pravomocemi spočívajícími v možnosti ukládat sankce nebo opatření k nápravě. Z toho 

důvodu lze emisní limity používat pouze v těch případech, kdy je možné nejen dostatečně 

určitě měřit míru znečišťování, ale také musí být splněn požadavek na dostatečnou 

frekvenci odběru vzorků a jejich vyhodnocení. 

Odpovědnost za dodržování určitých hodnot emisních limitů má vždy konkrétní 

znečišťovatel, ať už se jedná o provozovatele vyjmenovaného, nevyjmenovaného 

stacionárního zdroje či mobilního zdroje, dále osoba vypouštějící odpadní vody do vod 

podzemních a povrchových a vlastník či osoba hospodařící na zemědělské půdě. 

V některých případech se však povinnost dodržovat nejpřísnější platné emisní limity 

vztahuje též na výrobce či dovozce uvádějící výrobky na trh.  

Zdrojem těchto závazných emisních limitů jsou vždy právní předpisy či povolení 

správního orgánu, který je oprávněn určitým způsobem emisní limity stanovené právními 

předpisy zpřísnit a flexibilně tak reagovat na současný stav dané složky životního 

prostředí či například s ohledem na ochranu půdy při aplikaci vytěžených sedimentů 



 

68 

neudělit souhlas s jejich použitím v případě, kdy by jejich aplikace vedla k překročení 

preventivních či indikačních hodnot. 

Za účelem zajištění dodržování emisních limitů je na právní úpravu týkající se 

emisních limitů v jednotlivých složkách životního prostředí navázána povinnost 

monitoringu míry znečišťování a dále kontrola ze strany správních orgánů, a to i 

s ohledem na neoddělitelnost emisních limitů od těchto činností, bez kterých by tento 

instrument postrádal význam. Jednotlivé právní předpisy tak stanovují různé druhy 

monitoringu dle kritérií, jako je významnost vlivu zdroje znečišťování na kvalitu dané 

složky životního prostředí, monitoring prováděný před každou aplikací substance 

obsahující rizikové látky či prvky, monitoring provádění podle předem stanoveného 

výpočtu, popřípadě jsou intervaly provádění monitoringu ponechány na uvážení 

správních orgánů. 

Se stále se zvyšujícím zatížením jednotlivých složek životního prostředí je 

v právních předpisech zakotvena řada mechanismů souvisejících s určitými okolnostmi, 

za kterých lze vysledovat proměnlivost emisních limitů v čase. Tyto okolnosti, které mají 

lze obecně rozdělit minimálně na tři skupiny, a to zaprvé okolnosti právní, kdy jsou 

provozovatelé povinni dodržovat nejnovější emisní limity zakotvené v právních 

předpisech, případně správní orgány, které jsou povinny z úřední povinnosti změnit 

závazné podmínky vydaného povolení a uvést tak toto povolení do souladu s platnou a 

účinnou právní úpravou. Druhou skupinu tvoří případy, kdy je změna emisních limitů 

vyvolána okolnostmi technické povahy, jakými je zejména přijetí nových záběrů o 

nejlepších dostupných technikách. Do poslední skupiny pak lze zařadit okolnosti týkající 

se stavu dané složky životního prostředí, kdy jsou příslušné správní orgány povinny 

reagovat na její zhoršující se kvalitu, aby tak v souladu s principem prevence předešly 

ohrožení či dokonce poškození dotčené složky životního prostředí, které často bývá 

nevratné. 

Emisní limity jsou však funkčně navázány též na některé ekonomické nástroje, 

jakými jsou zejména poplatky za znečišťování pro dosažení maximálního efektu ochrany 

dané složky životního prostředí. S tím souvisí též motivační funkce ekonomických 

nástrojů, kdy jsou jednotliví znečišťovatelé motivováni modernizací, zaváděním nových 

technik či šetrnějším provozováním zdroje znečišťování dosahovat co nejnižších hodnot 
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znečišťování, aby tak dosáhli co největšího snížení, popřípadě úplného prominutí 

výsledné poplatkové povinnosti. 

Na tomto místě je tak vhodné zdůraznit, že ačkoli je tolik vyzdvihovaný 

kombinovaný či emisně-imisní princip explicitně vyjádřen pouze v ochraně vod před 

jejich znečišťováním, naplňuje jeho znaky též přístup orgánů ochrany ovzduší při 

stanovování emisních limitů v povolení provozu, kdy vychází nejen z informací o kvalitě 

samotného vnějšího ovzduší, ale též z koncepčních nástrojů Nejinak je tomu i v případě 

ochrany půdy, kdy orgány ochrany zemědělského půdního fondu při udělování souhlasu 

s použitím vytěžených sedimentů na zemědělskou půdu vychází z její současné úrovně 

znečištění tak, aby nebyly v důsledku případné aplikace těchto sedimentů překročeny 

preventivní či indikační hodnoty rizikových látek a prvků. 

Na samotný závěr vhodné uvést známý citát ekologického vizionáře a prvního 

ministra životního prostředí - doc. Ing. Josefa Vavrouška: „Já jsem záměrně šel tam, kde 

problémy životního prostředí a lidstva je možno spojovat zejména v sociální oblasti. To 

není otázka přírodovědecká, přírodní věda nám poskytuje základní informace o tom, jak 

funguje příroda, technika umožňuje hledat technická řešení, ale klíč k tomu je 

v sociálních vědách, počínaje filozofií, přes psychologii, sociologii. Propojení 

sociálních, technických a přírodních věd je prostě nevyhnutné, protože to nutí lidi 

uvažovat v souvislostech.“ 

Na tento citát lze nahlížet z mnoha pohledů, nicméně tím nejvýznamnějším je 

přesvědčení jeho autora o tom, že problémy týkající se jednotlivých složek životního 

prostředí není možné dostatečně efektivně řešit pouze emisními limity, či jinými nástroji 

ochrany životního prostředí. Tyto nástroje jsou samy o sobě představují pouze zástupné 

řešení a je tak nutné zapojit i jiné vědní obory, které se zdánlivě ochranou životního 

prostředí nezabývají nebo se jím zabývají pouze okrajově. Výroba milionů druhů 

zbytečných výrobků představuje pro naši planetu enormní ekologickou zátěž související 

s těžbou nerostných surovin, spotřebou energií a dalšími, které jsou s těmito činnostmi 

neodmyslitelně spojeny.  

Žijeme dnes v globálně propojeném světě, kde jsou všechny biologické, 

psychologické, sociální a ekologické jevy na sobě vzájemně závislé. Jako nejvhodnější 

přístup se tak jeví samotná změna paradigmatu neboli změna zažitých vzorců chování lidí 

a jejich spotřebitelských návyků. Bohužel, zároveň se jedná o to nejsložitější a nejméně 
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komfortní řešení, neboť člověk je ze své podstaty nastaven na víceméně neomezené a 

neustálé uspokojování svých potřeb. Proto je nutné si uvědomit, co má pro nás hodnotu a 

co je skutečně důležité – ochrana přírody, jejíž je člověk neoddělitelnou součástí. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Integrované povolení pro zařízení: „Elektrárna Počerady“ ve znění jeho změny ze 

dne 27. 8. 2015 

Z tohoto integrovaného povolení vyplývá, že společnost Elektrárna Počerady, a.s., 

jakožto provozovatel, je povinna dodržovat při provozu kotlů K2 – K6 následující 

specifické emisní limity pro konkrétní znečišťující látky: 

znečišťující látka 

 

platnost emisních limitů 

do 31.12. 2015 
od 01.01. 2016 do 

30.06. 2020 
od 01.07. 2020 

oxid uhelnatý 

(CO) 
250 mg/m3 250 mg/m3 250 mg/m3 

oxidy dusíku 

(NOX) 

650 mg/m3    650 mg/m3*) 200 mg/m3 

oxid siřičitý 

(SO2) 
500 mg/m3 500 mg/m3 200 mg/m3 

tuhé znečišťující 

látky (TZL) 
80 mg/m3 20 mg/m3 20 mg/m3 

A – normální stavové podmínky (tlak 101,325 kPa a teplota 273,15 K) a suchý plyn při 

referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % 

*) do doby dokončení DENOX a uplatnění podmínky 1.1.A1.2. (následně 200 mg/m3) 

Zdroj: Integrované povolení provozu vydané provozovateli Elektrárna Počerady, a.s., ve znění jeho změny ze dne 

27.8.2015 [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPR98EK9492. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení pro zařízení: „Elektrárna 

Počerady“ za rok 2019 

Část B – údaje o plnění podmínek integrovaného povolení 

Podmínky integrovaného povolení 

Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 

Označení 

podmínky v IP 

(emisní limit, 

limit) 

Označení 

části 

zařízení 

(zdroje) 

Látka/Skupin

a 

látek/Ukazatel 

Hodnota uložená 

v IP 

Naměřená/vypočte

ná hodnota 

Plnění 

podmínky 

IP 

1.1.A.1. 

platné do 

30.06.2020 

K2 CO 250 (mg/m3) 82,03 (mg/m3) ANO 

NOx *) 200 (mg/m3) 198,12 (mg/m3) ANO 

SO2 500 (mg/m3) 289,90 (mg/m3) ANO 

TZL 20 (mg/m3) 5,07 (mg/m3) ANO 

K3 CO 250 (mg/m3) 89,59 (mg/m3) ANO 

NOX 200 (mg/m3) 197,93 (mg/m3) ANO 

SO2 500 (mg/m3) 265,32 (mg/m3) ANO 

TZL 20 (mg/m3) 7,54 (mg/m3) ANO 

 

1.1.A.1. 

platné do 

30.06.2020 

K4 CO 250 (mg/m3) 67,44 (mg/m3) ANO 

NOX  200 (mg/m3) 182,84 (mg/m3) ANO 

SO2 500 (mg/m3) 269,80 (mg/m3) ANO 

TZL 20 (mg/m3) 4,31 (mg/m3) ANO 

K5 CO 250 (mg/m3) 103,79 (mg/m3) ANO 

NOX 200 (mg/m3) 198,15 (mg/m3) ANO 

SO2 500 (mg/m3) 182,49 (mg/m3) ANO 

TZL 20 (mg/m3) 6,88 (mg/m3) ANO 
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K6 CO 250 (mg/m3) 87,84 (mg/m3) ANO 

NOX 650 (mg/m3) 365,82 (mg/m3) ANO 

SO2 500 (mg/m3) 200,34 (mg/m3) ANO 

TZL 20 (mg/m3) 14,46(mg/m3) ANO 

 

Zdroj: Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení pro Elektrárnu Počerady za rok 2019. [online]. [Cit. 

30.06.2020]. Dostupné na: https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPPRHFLS1A9. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Snížení produkovaných emisí v rámci Skupiny ČEZ z uhelného portfolia za 

sledované období 1993 až 2018 

Zdroj: Uhelná energetika v ČR, Setkání s analytiky a investory dne 4. října 2019 [online]. [Cit. 30.06.2020]. Dostupné 

na: https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/informacni-povinnost-emitenta/2019-

10/vnitrni-informace-cez-031-2019_uhelna-energetika_v_cr.pdf 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Přehledová tabulka konstrukčních prvků emisních limitů jednotlivých zdrojů 

znečišťování ovzduší 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Jednotlivé aspekty Vyjmenované stacionární zdroje Nevyjmenované stacionární zdroje Mobilní zdroje

Přehledová tabulka konstrukčních prvků jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší

Proměnlivost 

emisních limitů v čase

Jednorázové a kontinuální měření

Vyhláška č. 415/2012 Sb., povolení 

provozu či integrované povolení při 

aplikaci BAT

V současnosti obecné emisní limity, 

případně od 1.9.2022 mezní hodnoty 

emisí pro některé nevyjm. stac. zdroje

Okruh adresátů Provozovatelé
Výrobci a dovozci uvádějící výrobek na 

trh, provozovatelé od 1. 9. 2022

Výrobci, dovozci, 

provozovatelé

Monitoring a kontrola Revize nejméně 1x za 3 roky
Pravidelné technické 

prohlídky 1 x za 2 roky

Evropské emisní normy s 

označením EURO 1 až 6, 

případně I až VI

Zdroje závazných 

emisních limitů

V souvislosti s přijetím nového 

právního předpisu či jeho novelizací

Změna právních předpisů, změna 

závěrů o BAT, změna kvality 

ovzduší

Přijetí nové řady 

evropských emisních 

norem (aktuálně 

očekávaná řada 7/VII)
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PŘÍLOHA Č. 5 

Přehledová tabulka konstrukčních prvků emisních limitů jednotlivých zdrojů 

znečišťování povrchových a podzemních vod 

Přehledová tabulka konstrukčních prvků jednotlivých zdrojů znečišťování vod 

Jednotlivé aspekty Povrchové vody Podzemní vody 

Okruh adresátů 
Subjekty vypouštějící odpadní 

vody do vod povrchových 

Subjekty vypouštějící odpadní vody 

do vod podzemních 
 

Zdroje závazných 

emisních limitů 

Povolení k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových 

Povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních 

 

 

Monitoring a 

kontrola 

V intervalech stanovených v 

povolení vodoprávního úřadu 

V intervalech stanovených v povolení 

vodoprávního úřadu 

 

 

Proměnlivost 

emisních limitů v 

čase 

Změna povolení za účelem 

dosažení cílů uvedených v plánech 

povodí 

Změna povolení za účelem dosažení 

cílů uvedených v plánech povodí 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Přehledová tabulka konstrukčních prvků emisních limitů jednotlivých zdrojů 

znečišťování zemědělské půdy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

  

Jednotlivé aspekty Aplikace sedimentů Aplikace upravených kalů Erozní ohrožení

Přehledová tabulka konstrukčních prvků jednotlivých zdrojů znečišťování zemědělské půdy

Proměnlivost 

emisních limitů v čase

Okruh adresátů
Osoby hospodařící na zemědělské 

půdě

Osoby hospodařící na zemědělské 

půdě

Vlastník nebo jiná osoba 

oprávněná posuzovanou 

plochu užívat 

Monitoring a kontrola

Zdroje závazných 

emisních limitů

Změna právních předpisů Změna právních předpisů

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 437/2016 Sb.

Příloha č. 1 k Návrhu 

vyhlášky o ochraně 

zemědělské půdy před 

erozí

Před jejich použitím 

prostřednictvím akreditované 

laboratoře

Před jejich použitím - zajišťuje osoba, 

která provedla úpravu kalů

Výpočet eroze 

prostřednictvím 

elektronické aplikace

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 257/2009 

Sb.

Změna právních předpisů
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NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT 

NÁZEV:  

Emisní limity jako právní nástroj ochrany životního prostředí 

ABSTRAKT: 

Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky emisních limitů, jakožto 

jednoho z nejvýznamnějších nástrojů ochrany životního prostředí. Jejím účelem je popis 

a analýza emisních limitů v ochraně jeho jednotlivých základních složek a v některých 

případech též demonstrace jejich reálného fungování a uplatnění na případech z praxe. 

Text této diplomové práce se člení do šesti kapitol. V úvodních kapitolách poskytuje 

diplomová práce obecnou charakteristiku základních pojmů a aspektů, které tvoří 

východisko pro všechny následující části této diplomové práce. Dále následují tři kapitoly 

věnující se již do detailu popisu a analýze emisních limitů v konkrétní složce životního 

prostředí, přičemž je vždy nejdříve představen minulý či současný vývoj dané složky 

životního prostředí. Poté následuje výklad týkající se jednotlivých mezinárodních, 

unijních a vnitrostátních pramenů právní úpravy, včetně jejich zhodnocení. Na tyto dvě 

části pak následně navazuje detailní rozbor emisních limitů z pohledu specifik spojených 

s jejich stanovováním a případně též se zjišťováním a vyhodnocováním úrovní emisních 

limitů z pohledu znečišťovatele. V závěru každé z těchto tří kapitol je následně dílčí 

problematika uceleně shrnuta a jsou zde případně uvedeny úvahy autora nad možnými 

nedostatky či oblastmi, ve kterých lze nalézt prostor pro zlepšení. V poslední šesté 

kapitole jsou nakonec porovnány a zhodnoceny jednotlivé koncepce emisních limitů ve 

všech třech základních složkách životního prostředí a stejně tak zamyšlení autora nad tím, 

z jakého důvodu se tyto koncepce liší či z jakého důvodu jsou některé klíčové aspekty 

emisních limitů v ochraně té které složky životního prostředí nastaveny odlišně od 

ostatních. Závěr této diplomové práce pak rekapituluje dílčí závěry jednotlivých kapitol, 

shrnuje základní získané poznatky a v určitých směrech též odhaduje budoucí vývoj 

právní regulace pomocí emisních limitů. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Emisní limity, přímé nástroje ochrany životního prostředí 
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TITLE OF THE DIPLOMA THESIS AND ABSTRACT 

TITLE: 

Emission limits as a legal instrument for the environmental protection 

ABSTRACT: 

This diploma thesis deals with comprehensive analysis of emission limits which 

is one of the most important instruments of environment protection. The purpose of this 

diploma thesis is description and analysis of emission limits in protection of fundamental 

environmental compartments and in some cases also demonstration of its functioning on 

practical examples. The text of this diploma thesis is divided into six chapters. Firstly, 

this thesis provides a general characteristic of fundamental concepts, which creates a basis 

for all following parts of this diploma thesis. Further follows three chapters devoted to in 

detail description and analysis of emission limits in certain environmental compartment, 

whereas firstly there is always introduced its past and present progress. Further follows 

international, EU and national sources of law with evaluation. These two parts are 

followed by the third part which deals with in detail analysis of specifics and process of 

determination of emission limits values and eventually monitoring and evaluation of 

pollutants levels released by polluter. In conclusion of all these three chapters there is 

comprehensively summarized partial problematics and author’s considerations about 

possible shortcomings in areas of achievable improvement. Last sixth chapter is 

concerned with the comparison and the evaluation of common and different features of 

emission limit concepts in air, water and soil environments and also author’s 

considerations about the reasons why particular concept differs from the others or why 

are some key aspects of emission limits in each of basic environmental compartment set 

differently from others. The conclusion of this diploma thesis recapitulates partial 

conclusions of the individual chapters, summarizes basic acquired findings and estimates 

future legal regulation development of emission limits. 

KEY WORDS: 

Emission limits, direct instruments for the environmental protection 


