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Úvod 

Ochrana před znečišťováním ovzduší, které je jednou z nejdůležitějších složek životního 

prostředí, má pro člověka zásadní význam. Kvalitu ovzduší negativně ovlivňují mimo 

přírodních zdrojů, které probíhají samovolně a člověk je tedy nemůže ovlivnit, rozličné lidské 

činnosti. V důsledku těchto činností dochází k vnášení látek, které mohou mít škodlivé účinky 

na lidské zdraví nebo životní prostředí do atmosféry. Takové emise tak narušují její přirozenou 

rovnováhu s lokálními i globálními důsledky. Z tohoto důvodu je člověkem vyvíjena aktivita 

s cílem předcházet znečišťování ovzduší nebo toto znečišťování alespoň omezit. 

Oblast ochrany ovzduší prošla za poslední desetiletí značným vývojem. K významnému 

posunu směrem k zvýšení kvality ovzduší došlo v 90. letech. Restrukturalizací ekonomiky, 

zpřísněním právní regulace a zavedením opatření, jako jsou odsiřování, denitrifikace, odprášení 

zdrojů a změna používaných paliv, došlo k výraznému snížení míry znečišťování zejména 

v oblasti velkých průmyslových zdrojů.1 První dekáda 21. století se vyznačovala zastavením 

tohoto trendu, například téměř nulovým poklesem emisí oxidu siřičitého a následnou stagnací 

v celé oblasti znečišťování. V této době však pokračovaly legislativní práce jak na evropské 

úrovni,2 tak v českém právu přípravou další generace zákona upravující ochranu ovzduší, a to 

v pořadí již třetí a zatím poslední.3 

V minulém desetiletí pak došlo v důsledku přijetí této legislativy k dalšímu znatelnému 

poklesu zejména emisí oxidu siřičitého a oxidů dusíku z velkých spalovacích zdrojů.4 Jako 

jednu z příčin poklesu lze uvést nahrazení spalování pevných fosilních paliv především 

obnovitelnými zdroji.5 K trvalému poklesu emisí docházelo každoročně u téměř všech 

 
1 Ministerstvo životního prostředí. Příručka ochrany kvality ovzduší, s. 46, ISBN: 978-80-86832-77-7 [online]. 
Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO-
prirucka_OPLZZ_komplet-20190708.pdf [cit. 2022-01-10]. 
2 Významným počinem bylo schválení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), dále jen jako IED směrnice 
(zkráceně z anglického Industrial Emissions Directive). 
3 DVOŘÁK, Libor. Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR. České právo životního prostředí. Praha: 
Česká společnost pro právo životního prostředí, 2012, č. 32, s. 14. 
4 V důsledku transpozice směrnice IED do české právní úpravy a také schválením Přechodného národního plánu 
u velkých spalovacích zdrojů (LCP) pro snížení emisí. 
5 Ministerstvo životního prostředí. Příručka ochrany kvality ovzduší, s. 105, ISBN: 978-80-86832-77-7 [online]. 
Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO-
prirucka_OPLZZ_komplet-20190708.pdf [cit. 2022-01-10]. 
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znečišťujících látek.6 V oblasti vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování bylo možné 

pozorovat pozitivní a znatelný vývoj v omezování znečišťování a tím naplnění cílů přijaté 

legislativy. Závažným problémem kvality ovzduší je i přes konstantní všeobecný pokles 

vnášení znečišťujících látek do ovzduší nadále emise tuhých znečišťujících látek, 

suspendovaných částic obecně, troposférického ozonu a benzo[a]pyrenu, nejen 

v průmyslových lokalitách, ale také ve městech a obcích.7 K emisi těchto látek v posledních 

letech větší měrou přispívá vytápění domácností, ač se v těchto případech jedná zpravidla 

o nevyjmenované stacionární zdroje znečišťování.8 V této oblasti bylo podniknuto také mnoho 

opatření. Z důvodu menší míry regulace a užívání spíše ekonomických stimulů motivujících 

vlastníky takovýchto zdrojů, však dochází v tomto odvětví k větší setrvačnosti. Další snižování 

emisí z těchto zdrojů je tak otázkou, na kterou nalezneme odpověď pravděpodobně až koncem 

tohoto desetiletí. 

Oblast ochrany ovzduší a její právní úprava podléhají velice dynamickému vývoji. 

A i přes relativně novou právní úpravu je její rozvíjení stále aktuální zejména v souvislosti 

s technologickým vývojem a rezonováním tématu ochrany životního prostředí mezi širokou 

veřejností. 

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem jsem si zvolil jako téma své diplomové práce 

právní regulaci ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů. Specifikem této 

regulace je její poměrná komplexnost a průřezovost společně s její relativní roztříštěností 

v právní úpravě, která současně obsahuje značné množství technické materie z oblasti 

přírodních věd. K této regulaci je též využíváno mnoho rozličných prostředků, jak právních, 

tak neprávních, které na sebe mohou nebo nemusí navazovat. 

Cílem práce je poskytnout přehled jednotlivých nástrojů ochrany životního prostředí, 

jejichž prostřednictvím je naplňována ochrana ovzduší před znečišťováním z těchto zdrojů 

 
6 Portál ČHMÚ. Česká zpráva o emisní inventuře v roce 2020, s. 1. [online]. Dostupné z: 
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/CZ_informativni_zprava_emisni_inventury_2020.pdf [cit. 
2022-01-10]. 
7 Ministerstvo životního prostředí. Zpráva o kvalitě ovzduší za rok 2020, s. 2 [online]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO-Zprava_o_kvalite_ovzdusi_2020-
20220105.pdf [cit. 2022-01-10]. 
8 Srov. Český statistický úřad. Tab. 02.04 Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v České republice 
[online]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917750/32018119_0204.pdf/48bd8917-8345-
4d77-b807-670b3c2bf9c0?version=1.0 [cit. 2002-01-10]. 
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a zanalyzovat jejich vzájemný vztah a propojení. Současně si práce klade za cíl porovnat právní 

úpravu takových nástrojů v právním řádu České republiky s úpravou zahraniční, a to konkrétně 

s úpravou v právním řádu Spolkové republiky Německo. Porovnání s právní úpravou tohoto 

státu jsem si zvolil především z důvodu toho, že se jedná o stát územně sousedící s Českou 

republikou, jehož snaha o ochranu životního prostředí má dlouholetou tradici a stejně tak počet 

stacionárních zdrojů znečišťování na jeho území je znatelný. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti částí věnujících se pojmu ovzduší a jeho ochrany, 

pojmu stacionárních zdrojů znečišťování, jejich právní úpravě v českém právním řádu, právní 

úpravě v právním řádu SRN a jejich srovnání. Obsah práce je zaměřen na právní regulaci 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů, jako skupiny zdrojů významných svým charakterem 

z hlediska míry znečišťování ovzduší a zejména relevantní v souvislosti se zahraniční úpravou. 

Dále je vymezen pojem stacionárních zdrojů, nástroje regulace těchto zdrojů s postupným 

rozebráním v jejich souvislostech a dle pramenů jejich úpravy. 

S ohledem na rozsah diplomové práce se omezím na skupinu přímých nástrojů 

působících na stav životního prostředí, kterými jsou především administrativně-právní nástroje. 

Další druhy nástrojů jako jsou například koncepční nebo sankční nástroje a nástroje nepřímé – 

zejména ekonomické ponechávám stranou. 

Jako zdroje pro tuto práci sloužily publikace s danou problematikou v českém 

a německém jazyce autorů především z Prahy, Brna, Berlína a Hamburku, dále články 

z odborných časopisů, internetové zdroje a judikatura. V práci je používáno především metody 

deskripce a komparace. 
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1. Ovzduší a jeho ochrana 

 
1.1. Pojem ovzduší  

Ovzduší neboli zemská atmosféra je plynný obal Země a je základní složkou životního 

prostředí, pravděpodobně tou nejvýznamnější. Ovzduší má nezastupitelnou funkci v řadě 

chemických procesů na planetě Zemi a ovlivňuje řadu chemických a fyzikálních reakcí jak mezi 

živými organismy, tak i neživým prostředím. Na základě této skutečnosti má nezpochybnitelný 

význam udržovat tento plynný obal v jeho rovnováze a pokud možno ho v co možná nejmenší 

míře narušovat lidskou činností. 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon OchOvzd) se ovzduším 

rozumí vnější ovzduší v troposféře,9 která je nejnižší vrstvou atmosféry, ve které probíhá 

největší část lidského života. Zákon OchOvzd vymezuje jako předmět ochrany pouze vnější 

ovzduší. Jeho působnost se tedy nebude vztahovat na ovzduší uvnitř budov a v jiných 

uzavřených prostorech.10 V případech regulace přípustné úrovně znečištění se působnost 

imisních limitů nebude vztahovat ani na ovzduší ve venkovních pracovištích, do nichž nemá 

veřejnost volný přístup.11 Předmětem právní úpravy zákona OchOvzd je ochrana ovzduší, a to 

pouze ovzduší vnějšího, jak je vymezeno výše.12 Na rozdíl od předešlé právní úpravy nejsou 

v současnosti předmětem úpravy vyšší vrstvy atmosféry, a tím pádem ani ochrana ozonové 

vrstvy nacházející se ve stratosféře, ani ochrana klimatického systému, jejichž úprava má také 

jiný účel, než jaký vyplývá ze zákona OchOvzd a tyto účely se nijak neprotínají.13 

 

1.2. Znečišťující látka 

Kvalitu ovzduší lze obecně kvantifikovat množstvím znečisťujících látek v určitém čase 

na určitém území v ovzduší. Proto se právní úprava snaží regulovat lidské zdroje, které jsou 

 
9 Viz § 2 písm. a) zákona OchOvzd. 
10 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 9.  
11 Viz § 3 odst. 2 zákona OchOvzd. 
12 K tomu srov. negativní vymezení předmětu právní úpravy dle § 1 odst. 3 zákona OchOvzd, který stanový, že 
„Tento zákon se nevztahuje na vnášení radionuklidů do ovzduší, na zdolávání požárů a na práce při odstraňování 
následků nebezpečných epidemií, živelních pohrom i jiných mimořádných událostí, prováděné podle jiných 
právních předpisů.“ 
13 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 6-7. 
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jednou z příčin14 jejich vnášení do ovzduší a tím i jejich přítomností v něm.15 Dle zákona 

OchOvzd je znečišťující látka16 vymezena jako „každá látka, která svou přítomností v ovzduší 

má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje 

zápachem,“. Účelem takto širokého pojetí znečišťující látky, kdy zákon OchOvzd ani jeho 

prováděcí předpisy neobsahují jejich výčet, je v souladu s principem prevence zahrnout jakékoli 

látky, které mohou mít nebo by v budoucnu mohly mít v důsledku jejich přítomnosti negativní 

vliv na zdraví lidí nebo na životní prostředí a ekosystémy.17 

 

1.3. Cíl právní úpravy 

Z pojmu ochrany ovzduší, který je vymezen v § 1 odst. 1 zákona OchOvzd jako 

„… předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena 

rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí 

látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro 

regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.“ lze vyvodit 

závěr, že právě ochrana určité kvality ovzduší, jež nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, 

pro životní prostředí obecně a pro ekosystémy, je cílem této právní úpravy. Kvalita ovzduší má 

být zajištěna předcházením nebo alespoň snižováním míry znečišťování, které je způsobováno 

vnášením znečisťujících látek do něj. 

Právní úprava si neklade za cíl zakázat nebo zastavit znečišťování absolutním 

způsobem, což by nebylo ani žádoucí, ani možné s ohledem na stav lidského poznání 

a technologickou vyspělost lidstva v oblasti hospodářství, na ekonomické vztahy a každodenní 

život jedince vůbec. Proto se zaměřuje alespoň na předcházení a omezení znečišťování 

na únosnou míru18 pomocí prostředků nejlepší dostupné techniky,19 a postupně tak snižuje 

 
14 Právní úprava nereguluje přírodní zdroje znečišťujících látek, které předmětem regulace ze své podstaty ani být 
nemohou. 
15 Srov. výklad k pojmu znečišťování a znečištění v podkapitole 3.3.1. této práce. 
16 K pojmu znečišťující látka srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 5 As 53/2010-
50, ve kterém Nejvyšší správní soud vymezil, že znečišťující látka je „… jakákoliv látka vnesená do vnějšího 
ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo, anebo může mít po fyzikální nebo chemické přeměně 
nebo po spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí, na klimatický 
systém Země nebo na hmotný majetek.“. 
17 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 9. 
18 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 256. 
19 K pojmu nejlepších dostupných technik podrobněji viz podkapitola 3.2.2. níže. 
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přítomnost znečisťujících látek v ovzduší v zájmu trvale udržitelného rozvoje. Toho lze 

dosáhnout pouze regulací lidských vztahů a společnosti, a tedy regulací antropogenních zdrojů 

znečišťování. Mezi takové můžeme jako nejvýznamnější zařadit vyjmenované stacionární 

zdroje, jejichž regulaci budou věnovány následující kapitoly. 
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2. Pojem stacionárního zdroje znečišťování 

Pojem stacionárního zdroje v české právní úpravě ochrany ovzduší prošel výrazným 

vývojem. Jeho definice v průběhu času doznala několika změn a zpřesnění za účelem odstranění 

především nekonzistence při jejím užívání v právních předpisech a sjednocení terminologie 

ve složkové právní úpravě a úpravě integrované prevence.20 Stalo se tak přijetím nového zákona 

o OchOvzd a postupnou novelizací předpisů.  

V německém právu je vymezení pojmu stacionárního zdroje tradiční, obsah tohoto 

pojmu prošel za posledních bezmála 50 let jen nevýraznými změnami. Tyto změny proběhly 

v důsledku schválení evropských směrnic bez jakýchkoli komplikací při jejich transpozici. 

Obsah následujících kapitol bude zaměřen na porovnání vymezení tohoto pojmu 

v různých právních předpisech a právních řádech, jejich předmětem však s ohledem 

na vymezení rozsahu práce nebudou tzv. nevyjmenované stacionární zdroje.21 

 

2.1. Pojem stacionárního zdroje v českém právním řádu 

Se zákonnými definicemi stacionárního zdroje znečišťování, popřípadě s definicemi 

tyto zdroje reálně zahrnujícími, pracuje v právním řádu České republiky několik právních 

předpisů. Tato na první pohled roztříštěnost vyplývá především z historického vývoje právní 

úpravy,22 a odpovídá potřebě jejich regulace dle časového hlediska,23 dle právních prostředků 

využívaných k ochraně životního prostředí, a v neposlední řadě dle míry znečišťování, 

významnosti rizik pro životní prostředí spojených s jejich činností a také druhů jejich činností. 

Stěžejními právními předpisy pro vymezení pojmu stacionárního zdroje znečišťování 

nebo záměru či zařízení s ním se obsahově překrývajících jsou zákon č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

zákon EIA), zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, 

 
20 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 10. 
21 Definice nevyjmenovaného zdroje viz podkapitola 2.1.3. 
22 Například v souvislosti s transpozicí směrnic nebo dle vertikální/horizontální působnosti zákonů. 
23 Například regulace činnosti stacionárních zdrojů před jejím zahájením, v rámci posuzování záměrů, v průběhu, 
nebo ad hoc v reakci na ohrožení či poškození životního prostředí. 
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o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon IPPC24), 

zákon OchOvzd a jejich prováděcí předpisy. 

 

2.1.1. Stacionární zdroje jako záměry posuzované dle zákona EIA 

Objektem právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí jsou záměry, jimiž se 

rozumí „stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu…“ 

a dále „… stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany 

přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení 

s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti“.25 V § 4 odst. 1 zákona EIA jsou pak odkazem na přílohu č. 1 (obsahující 

kategorie záměrů a limitní hodnoty v této příloze) konkrétněji vymezeny záměry a jejich 

změny, které jsou předmětem posuzování podle tohoto zákona. 

Procesu posuzování dle zákona EIA podléhají záměry, jejichž uskutečňování by mohlo 

závažně, potažmo významně ovlivnit životní prostředí.26 Toto posuzování se tedy zaměřuje 

především na vliv záměru na okolí.27 Potenciál závažně ovlivnit životní prostředí 

je u fakultativně28 posuzovaných záměrů předmětem zjišťovacího řízení. Z právní úpravy 

v zákoně EIA implicitně a z jeho přílohy č. 1 konkrétně29 vyplývá, že záměry, jež obligatorně 

podléhají takovému posuzování takový potenciál vždy mají.30 

V následujících odstavcích § 4 pak zákon EIA stanovuje výjimky z procesu EIA 

pro záměry, které by jinak dle působnosti tohoto zákona byly předmětem posuzování. Důvody 

tohoto vynětí z procesu posuzování (a to včetně řízení zjišťovacího) souvisejí s účelem 

 
24 Z anglického Integrated Pollution Prevention and Control. 
25 Viz § 3 písm. a) zákona EIA. 
26 Srov. § 1 odst. 2 zákona EIA a Čl. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 
2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, dále jen jako EIA 
směrnice. 
27 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Integrované povolování (IPPC). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 
2016, č. 11-12, s. 346. 
28 Vymezení skupin záměrů viz podkapitola 2.1.1. 
29 Srov. formulaci u Kategorie I, posuzovaných záměrů: „(podléhá posuzování vždy)“. 
30 BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 5. 
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takových záměrů.31 Vláda může rozhodnout o uplatnění výjimky u záměrů určených „výhradně 

pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, 

která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí“32 

a to pouze za podmínky, že by mohlo takové posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit. 

Uplatnění těchto výjimek v případech vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší je však otázkou, s ohledem na jejich okrajovou roli ve vztahu 

k výhradnímu účelu obrany nebo k odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádných událostí 

jako například povodní. 

Ve výjimečných případech může také vláda rozhodnout o vynětí z posuzování, jehož 

předmětem by jinak byl „záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje 

nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem 

k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel 

záměru.“33 Podkladem pro takové rozhodování bude obligatorně vyjádření Ministerstva 

životního prostředí. V tomto případě dává zákon EIA vládě možnost stanovit pro záměr jinou 

formu posuzování a dále ukládá povinnosti, které musí být splněny při vyloučení takového 

záměru z posuzování. 

Záměrů (projektů), které jsou předmětem posuzování dle působnosti zákona EIA, 

se nachází v České republice desítky tisíc34 a stacionární zdroje znečišťování jsou z pohledu 

ochrany ovzduší bezpochyby jejich významnou skupinou. 

  

 
31 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 38. 
32 Viz § 4 odst. 2 zákona EIA. 
33 Viz § 4 odst. 3 zákona EIA. 
34 K lednu roku 2022 bylo posuzováno již přes 22 300 záměrů. Viz Informační systém EIA [online]. Dostupné z: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr?lang=cs [cit. 2022-01-20]. 
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2.1.2. Stacionární zdroje dle zákona o integrované prevenci 

Právní úprava integrované prevence se zaměřuje na regulaci zařízení provozujících 

vybrané průmyslové a zemědělské činnosti35 a dopadá na relativně malý počet největších 

průmyslových provozů na území České republiky.36 

Předmětem integrovaného rozhodování je zařízení definované § 2 písm. a) zákona IPPC 

jako: „stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více průmyslových činností 

uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a jakékoli další s tím přímo spojené činnosti, které 

po technické stránce souvisejí s průmyslovými činnostmi uvedenými v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu probíhajícími v dotčeném místě a mohly by ovlivnit emise a znečištění.“. V příloze 

č. 1 zákona IPPC jsou vymezeny kategorie činností dle průmyslových odvětví, popřípadě 

výkonu zařízení. 

Provozovatelé těchto zařízení obligatorně podávají žádost o integrované povolení. 

Z této povinnosti jsou vyňaty stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji 

a zkoušení nových výrobků a procesů.37 „Z hlediska povinnosti získat integrované povolení … 

je bez významu, jaký je skutečný provoz (aktuální výkon) zařízení. Podstatná je výrobní 

či projektovaná kapacita, tedy teoreticky dosažitelná výkonnost zařízení.“38 

Dále pak mohou být předmětem integrovaného rozhodování i stacionární technické 

jednotky, ve kterých neprobíhá žádná z činností uvedených v příloze č. 1 zákona IPPC. 

Provozovatelé takových zařízení mají možnost požádat o vydání integrovaného povolení. 

Z praxe lze však dojít k závěru, že fakultativní vydání povolení je využíváno jen okrajově. 

Žádosti o jeho vydání byly za dobu existence tohoto institutu v českém právním řádu podány 

jen minimálním počtem provozovatelů.39 

 
35 Sněmovní tisk 780/0, Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, s. 47. Návrh zákona vč. důvodové zprávy [online]. 
Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=780&ct1=0 [cit. 2022-01-19]. 
36 Důvodová zpráva k zákonu č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon IPPC, uvádí za prvních 8 let účinnosti zákona 
IPPC celkem 1538 vydaných integrovaných povolení. Do konce roku 2021 se dle statistik Ministerstva životního 
prostředí jednalo o více než 1800 povolení. 
37 Tato výjimka je obdobně stanovena v § 2 písm. e) zákona OchOvzd, na jejímž základě není takováto stacionární 
technická jednotka stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu tohoto zákona. 
38 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2020, č. j. 10 As 451/2019-37. 
39 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Integrované povolování (IPPC). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 
2016, č. 11-12, s. 346. 
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Pokud srovnáme tuto úpravu se zákonem EIA a zákonem OchOvzd, vymezuje zákon 

IPPC jako objekt regulace zařízení, pod jejichž definici spadá pouze užší skupina 

nejvýznamnějších stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

 

2.1.3. Stacionární zdroje dle zákona o ochraně ovzduší 

Právní regulace zákona OchOvzd se zaměřuje na ochranu před znečišťováním 

ze stacionárních zdrojů ve vztahu k ovzduší jako jednou ze složek životního prostředí. Této 

působnosti odpovídá i vymezení jejich druhů a činností, které jsou předmětem této regulace. 

Stacionární zdroj je klíčovým pojmem zákona OchOvzd, který se snaží o jeho přesné 

vymezení definicí v § 2 písm. e) jako ucelenou, technicky dále na podjednotky nedělitelnou 

stacionární technickou jednotku nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly 

znečišťovat. K této nejmenší nedělitelné jednotce jsou přiřazeny veškeré technické jednotky, 

stavby a příslušenství, které nejsou samostatným zdrojem znečišťování, ale slouží k zajištění 

provozu jednotky nebo s ním souvisí. Zákon o OchOvzd vyjímá z této definice obdobné 

stacionární technické jednotky jako zákon IPPC používané pouze k výzkumu, vývoji nebo 

zkoušení nových výrobků a procesů. Tyto případy vynětí způsobnosti zákona OchOvzd je však 

nutno posuzovat restriktivně.40 Vymezení dle zákona OchOvzd tedy zahrnuje technické 

jednotky a činnosti, které znečišťují nebo mají ze své podstaty potenciál znečišťovat ovzduší. 

Pro úplné vymezení definice stacionárního zdroje nelze opomenout její vztah k definici 

mobilního zdroje, jako dalšího ze dvou typů zdroje znečišťování předpokládaných zákonem 

OchOvzd,41 kterým je technická jednotka, jejíž podstatou je její samohybnost, pohyblivost, 

popř. přenosnost se spalovacím motorem k této podstatě sloužící.42 Samotná možnost přesouvat 

nebo převážet technickou jednotku nemusí být rozhodujícím kritériem pro dělení zdrojů 

na stacionární a mobilní. Tím je určení podstaty zdroje znečištění. Je-li například technická 

jednotka schopna převozu, avšak hlavním zdrojem znečištění je činnost, ke které je jednotka 

 
40 K tomu srov. Ministerstvo životního prostředí. Stanovisko odboru ochrany ovzduší k pojmu stacionárního zdroje 
a stacionární technické jednotky používané pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů 
[online]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/OOO-
stac_zdroj_vedavyzkum-20190909.pdf [cit. 2022-01-15]. 
41 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 10. 
42 Viz § 2 písm. f) zákona OchOvzd. 
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zkonstruována, nikoli její případný spalovací motor sloužící k takovému převozu, bude taková 

technická jednotka zdrojem stacionárním.43 Tyto tzv. přemístitelné stacionární zdroje naplňují 

pojmové znaky definice stacionárního zdroje tím, že k znečišťování v průběhu jejich činnosti 

(provozu) dochází na konkrétním místě a k jeho vnášení do ovzduší tedy neprobíhá za pohybu 

zdroje.44 

Zákon OchOvzd opustil kategorizaci předchozí právní úpravy stacionárních zdrojů 

na zvláště velké, velké, střední a malé,45 a zavedl dělení podle typu činnosti a velikosti zdroje 

vymezené kritérii jmenovitého tepelného příkonu, projektované kapacity nebo spotřeby.46 

Takto jsou stacionární zdroje děleny na „Vyjmenované stacionární zdroje“47 uvedené v příloze 

č. 2 zákona a na zdroje nevyjmenované, neuvedené v této příloze. 

V souvislosti s pojmem stacionárního zdroje je namístě zmínit i podskupinu spalovacích 

stacionárních zdrojů, jimiž jsou pro účely zákona stacionární zdroje, ve kterých se oxidují 

paliva za účelem využití uvolněného tepla.48 Tyto stacionární zdroje mají mezi skupinou 

stacionárních zdrojů významný podíl na množství emisí znečišťujících látek uvolňovaných 

do ovzduší lidskou činností, proto jsou na jejich provozovatele obecně kladeny zvláštní 

zákonné povinnosti. Pro zvláště velké spalovací zdroje49 je dále stanoven širší okruh těchto 

specifických povinností. Tato zvláště velká spalovací zařízení se v mezinárodním právu 

označují jako tzv. LCP zdroje (z anglického Large Combustion Plants)50 a jsou mimo jiné také 

předmětem procesu integrovaného povolování. 

Právní regulaci a obsahu pojmu vyjmenovaných stacionárních znečišťovatelů se budou 

podrobněji věnovat následující kapitoly, především kapitola 3.3. 

 
43 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 12. 
44 Podrobněji viz Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, k povinnostem provozovatelů 
stacionárních zdrojů, které lze přemístit, a k jejich povolování podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ze 
dne 20.12.2021, vydané ke sjednocení správní praxe stanovením jednotného metodického postupu [online]. 
Dostupné z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-
Sdeleni_premistitelne_zdroje-20211221.pdf [cit. 2022-01-26]. 
45 Viz podrobněji s dalším dělením dle technického a technologického uspořádání dle § 4 odst. 4 zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. 
46 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 269. 
47 Srov. nadpis přílohy č. 2 zákona OchOvzd. 
48 Viz § 2 písm. g) zákona OchOvzd. 
49 Srov. pojem dle § 4 odst. 5 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů. 
50 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 14. 
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2.2. Pojem stacionárního zdroje v německém právu 

V německém právu životního prostředí se pro část úpravy vymezující stacionární zdroje 

znečišťování užívá pojmu „das Anlagenrecht“ (v doslovném překladu právo zařízení), 

předmětem zájmu této části právního odvětví jsou tzv. „zařízení“ (die Anlage). Jedná 

se o pojem, jenž je v právním řádu Německé spolkové republiky používán relativně konstantně 

a vyskytuje se ve všech právních předpisech regulujících stacionární zdroje znečištění. 

 

2.2.1. Stacionární zdroje jako zařízení dle BImSchG 

Pojem zařízení byl do německého práva zaveden přijetím zákona BGBl. I 1974 S. 721, 

spolkový emisní zákon (dále jen BImSchG) již v roce 1974. Tento zákon v § 3 odst. 5 vymezuje 

pojem zařízení51 velice široce tak, že zahrnuje i zařízení mající jen minimální negativní vlivy 

na životní prostředí a nepodléhají žádnému povolovacímu procesu. Jsou jimi například malé 

průmyslové provozovny, nebo provozovny živnostníků, ale také například kostelní zvony, 

sportovní hřiště, pivní zahrádky.52 Zásadní roli proto hraje vymezení takových zařízení, která 

podléhají regulaci z hlediska ochrany ovzduší. Taková zařízení se dělí do dvou skupin, jimž 

BImSchG stanoví základní povinnosti (Grundpflichten). Jsou jimi zařízení podléhající povolení 

a nepodléhající povolení. 

Zařízení a jejich změny podléhající povolení (Genehmigungsbedürftige Anlagen) 

vymezuje v § 4 BImSchG relativně dlouhým výčtem takových zařízení, kterými jsou například 

„… zřízení a provoz zařízení, která jsou svou povahou nebo provozem zvláště způsobilá k tomu, 

aby měla škodlivé vlivy na životní prostředí nebo jinak ohrožovala, vážně znevýhodňovala nebo 

obtěžovala širokou veřejnost nebo okolí…“ a dále také například důlní zařízení. Výčet těchto 

zařízení uzavírá odkazem na podzákonný předpis provádějící také směrnici IED.53 V příloze 1 

tohoto podzákonného předpisu jsou pak stanoveny tři skupiny zařízení, vymezené podle jejich 

 
51 Jako zařízení ve smyslu tohoto zákona jsou uvedeny například: 1. Provozovny a jiná nepohyblivá (stacionární) 
zařízení (zde ve smyslu mechanismy), 2. Stroje, přístroje, ostatní pohyblivá (mobilní) technická zařízení a vozidla 
a další. 3. Pozemky, na kterých jsou skladovány nebo ukládány látky nebo jsou prováděny práce, které mohou 
vytvářet emise, s výjimkou tras veřejné dopravy. 
52 KOCH, Hans-Joachim a Ekkehard HOFMANN a Moritz REESE. Handbuch Umweltrecht. München: C. H. 
Beck, 2018, s. 239. 
53 Viz § 4 a §16 BImSchG, které provádí BGBl. I 1975 S. 499 Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (dále jen BImSchV). 
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druhu činnosti a kapacity a podléhající třem typům procesu povolování, jimiž jsou povolovací 

řízení s účastí veřejnosti, zjednodušené řízení bez účasti veřejnosti a zařízení dle směrnice 

IED. Tyto tři skupiny zařízení s určitými odchylkami odpovídají skupinám vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů, u kterých je vyžadován provozní řád jako součást povolení provozu, dále 

vyjmenovaným stacionárním zdrojům bez této povinnosti dle zákona OchOvzd a jako poslední 

stacionárním zdrojům podléhajícím procesu dle zákona IPPC.  

Zařízeními, která nepodléhají povolení (Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen), avšak 

BImSchG jim dle § 22 ukládá určité povinnosti, jsou pak veškerá další zařízení zmíněná výše, 

dle § 3 odst. 5 BimSchG. Tato zařízení jsou tak německou obdobou nevyjmenovaných 

stacionárních zdrojů znečišťování. 

 

2.2.2. Stacionární zdroje jako záměry dle UVPG 

Právní úprava posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je v německém právním 

řádu upravena zákonem BGBl. I 1990 S. 205 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(dále jen UVPG). Tento zákon vymezuje v § 2 odst. 4 záměry (Vorhaben) podléhající 

posuzování EIA jako záměry podle přílohy 1 zákona UVPG, kterými jsou u nových 

záměrů, zřízení a provoz technického zařízení, výstavba další stavby nebo realizace 

dalšího opatření ovlivňujícího přírodu a krajinu a jejich změny, včetně změny rozšíření, 

umístění a povahy. I tato příloha dělí takové záměry do tří skupin, a to podle toho, zda jde 

o záměry obligatorně posuzované, anebo zda u nich proběhne obecné předběžné řízení nebo 

předběžné řízení na místě, které slouží k vyhodnocení, zda budou tyto záměry předmětem 

procesu EIA. Obsah této přílohy vymezuje v porovnání s přílohou č. 1 zákona EIA obdobné 

druhy zařízení a jejich kapacity. Jelikož oba tyto předpisy zapracovávají směrnici EIA, nelze 

tuto skutečnost označit za překvapivou.  
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3. Právní regulace ochrany ovzduší v ČR 

Právo životního prostředí používá k ochraně životního prostředí různé nástroje 

a prostředky, jimiž reguluje společenské vztahy, jež jsou předmětem právních norem životního 

prostředí a pouze těmito vztahy a tedy chováním lidí může naplňovat jeho cíl. Prostředky 

ochrany jsou v právu životního prostředí nejdůležitějším institutem k zajištění ochrany 

životního prostředí.54 Právní regulace nástrojů ochrany můžeme dělit do dvou skupin, první 

skupinou jsou nástroje přímého působení, druhou pak nástroje nepřímého působení, mezi 

které patří především ekonomické nástroje, které na rozdíl od přímých nástrojů dávají možnost 

volby chování subjektů. Nástroji přímého působení jsou zejména administrativně-právní 

nástroje, koncepční nástroje, institucionální a další nástroje. Následující kapitoly této práce 

se budou věnovat administrativně-právním nástrojům regulujícím stacionární zdroje znečištění. 

 

3.1. Systematika právní úpravy 

Právní úprava regulace stacionárních znečišťovatelů ovzduší v právním řádu České 

republiky je roztříštěna v několika právních předpisech respektujících teoretické dělení dle 

jejich působnosti55 a dle druhů právních prostředků ochrany životního prostředí je obsahující. 

Dle uvedených kritérií lze tyto právní předpisy rozdělit do dvou skupin. První skupinu 

představují právní předpisy s působností horizontální (průřezovou), jejichž cílem je ochrana 

životního prostředí jako celku56 před znečišťováním ze stacionárních zdrojů. K naplňování 

tohoto cíle obsahují úpravu průřezových (nebo také zvláštních, či nadsložkových) nástrojů 

ochrany životního prostředí,57 jako je posuzování vlivů na životní prostředí nebo integrované 

povolování. Každý z těchto nástrojů je komplexně upraven v jednotlivých zvláštních zákonech 

a jejich prováděcích předpisech.58 Tyto předpisy se nezaměřují pouze na jednotlivé složky 

životního prostředí, které by mohly být činností stacionárních zdrojů zasaženy, na rozdíl 

od druhé skupiny právních předpisů s působností vertikální (složkovou). V oblasti regulace 

stacionárních zdrojů na úseku ochrany ovzduší je tímto složkovým předpisem zákon OchOvzd 

 
54 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 28-36. 
55 Tamtéž, s. 33. 
56 Tamtéž. 
57 Tamtéž, s. 35. 
58 Například zákon EIA, zákon IPPC. 
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a jeho prováděcí předpisy. Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním 

ze stacionárních zdrojů tedy využívá ve velké míře obou výše zmíněných nástrojů. 

 

3.2. Průřezové nástroje ochrany obecně 

Jako novější přístup k ochraně životního prostředí si průřezové nástroje kladou za cíl 

ochranu životního prostředí jako celku59 a zamezení přenosu negativních vlivů mezi 

jednotlivými složkami životního prostředí. Přenos negativních vlivů může být 

důsledkem rozdílného přístupu k ochraně těchto složek.60 

Tento přístup vyplynul z historických zkušeností se starší složkovou úpravou, jejíž meze 

a nedostatky pramení z okolností jejího vzniku, a to konkrétně proto, že k právní úpravě bylo 

z pravidla přistoupeno až v reakci na určité ekologické hrozby.61 Smyslem průřezových nástrojů 

je tedy komplexní úprava ochrany životního prostředí, reflektující všechny složky životního 

prostředí v jejich vzájemném vztahu. 

Zobecnění výše uvedených zkušeností a poznatků je vyjádřeno v principu komplexní 

a integrované ochrany, který je typický pro průřezové nástroje jako jsou posuzování vlivů 

na životní prostředí, a především integrovaná prevence.62 

Pro ochranu ovzduší je problém přenosu znečištění již z jeho samotné fyzikální podstaty 

zvláště charakteristický – přenos znečištění do jiné složky životního prostředí, kdy se například 

znečišťující látky vnesené do ovzduší ze stacionárních zdrojů přenášejí formou dešťů na lesní 

porosty, do půdy, dále do povrchových vod a v konečném důsledku mohou proniknout 

až do vod podzemních. Dále také přenos na velká území a vzdálenosti od zdroje znečištění.63 

„Ovzduší, a tím pádem i jeho znečišťování ‚nezná hranic‘.“64 

Mezi jednotlivými průřezovými nástroji je jistá funkční a procesní návaznost, která má 

rozhodující význam v oblasti regulace stacionárních zdrojů znečišťování.65 Tato návaznost 

 
59 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 218. 
60 Srov. recitál (3) IED směrnice. 
61 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 232. 
62 Tamtéž s. 52. 
63 Srov. např. § 13 odst. 4 písm. j) zákona IPPC, dle něhož úřad stanoví provozovateli v závazných podmínkách 
provozu opatření pro minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států. 
64 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 2. 
65 JANČÁŘOVÁ, Ilona et al. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 347. 
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se bude projevovat v různé míře, která bude záviset na posouzení stacionárního zdroje 

znečištění jako objektu právní regulace podle definic v jednotlivých právních úpravách 

průřezových nástrojů a dle toho, jakým způsobem se tyto definice překrývají.66 Je tedy možné, 

že realizace určitého projektu jako stacionárního zdroje znečišťování bude, na základě jeho 

projektovaných parametrů, posuzována jak nástrojem posuzování vlivů na životní prostředí, 

tedy v procesu EIA, tak nástrojem integrovaného povolování, který na něj bude navazovat, 

a jehož obsahem bude určení závazných podmínek provozu, jež budou zahrnovat podmínky, 

postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny dle úpravy složkové, v aktech nahrazených 

právě procesem integrovaného povolování.67 

 

Vrcholným příkladem takového stacionárního zdroje znečištění může být uhelná elektrárna, ve které 
probíhá spalování paliv a jejíž tepelný výkon překračuje limit 300 MW (dle přílohy č. 1 zákona EIA, bude 
navíc obligatorně posuzována v procesu EIA) a zároveň celkový jmenovitý tepelný příkon tím pádem 
přesahuje 50 MW (dle přílohy č. 1 zákona IPPC) a současně se dle složkové právní úpravy68 jedná 
o vyjmenovaný stacionární zdroj (dle přílohy č. 2 zákona OchOvzd, by byl vyžadován provozní řád jako 
součást povolení provozu) a zároveň spalovací stacionární zdroj dle § 2 písm. g) dle zákona OchOvzd (dle 
přílohy č. 4, část B by byla stanovena povinnost provádět kontinuální měření emisí) a dále například by byly 
stanovené specifické emisní limity nebo technické podmínky provozu dle vyhlášky č. 415/2012 Sb.69 

Tato uhelná elektrárna by tedy byla posuzována nejdříve v procesu EIA, jehož výsledek by byl 
podkladem v navazujícím řízení o vydání integrovaného povolení, jež by muselo zahrnovat ne mírnější 
podmínky provozu než stanovené ve výše uvedených složkových předpisech. 

 
 Z výše uvedeného příkladu lze učinit závěr, že v mnoha případech regulace 

stacionárních zdrojů znečišťování plní průřezové nástroje svůj účel až ve vzájemné synergii 

svých vlastních specifických částí procesu regulace.70 

 

3.2.1. Posuzování vlivů na životní prostředí 

Posuzování vlivů na životní prostředí lze charakterizovat jako průřezový nástroj, jehož 

prostřednictvím se realizuje jeden z nejdůležitějších principů ochrany životního prostředí, a to 

 
66 Viz definice výše v kapitole 2.1. 
67 Podrobněji srov. níže příslušné podkapitoly pojednávající o jednotlivých nástrojích. 
68 Ke vztahu zákona IPPC a zákona OchOvzd podrobněji dále v podkapitole 3.2.2. 
69 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a 
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (dále jen emisní vyhláška). 
70 JANČÁŘOVÁ, Ilona et al. Právo životního prostředí: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 348. 
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konkrétně princip prevence.71 Princip prevence jako obecný právní princip má v oblasti 

ochrany životního prostředí zvláštní význam72 především proto, že nepříznivé důsledky lidské 

činnosti mohou být, a často jsou, nezvratné a předcházení jejich vzniku je účinnější a často 

i levnější než jejich odstraňování.73 Tento princip prostupuje celou právní úpravou odvětví 

práva životního prostředí, a je vyjádřen jedním ze zákonů obecného základu životního 

prostředí74, ve vymezení pojmu ochrany životního prostředí, jež „… zahrnuje činnosti, jimiž 

se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování 

nebo poškozování omezuje a odstraňuje“75 a dále ho konkretizuje vymezením povinností 

při takové ochraně.76 

Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí naplňuje princip prevence 

především svým cílem posuzovat určité lidské činnosti a jejich potenciální dopady na životní 

prostředí dříve, než dochází k realizaci (rozhodování o realizaci) takových činností.77 

V současné době nalezneme právní úpravu posuzování vlivů na životní prostředí 

v zákoně EIA a jeho prováděcích předpisech, a to jak úpravu projektového posuzování, tak 

i posuzování koncepčního, jehož úprava však byla do zákona včleněna později.78 Tento zákon 

doznal po dobu své účinnosti řady změn především v důsledku poměrně problematické 

transpozice směrnic79 a dynamického vývoje této právní oblasti na unijní úrovni. 

Posuzování vlivů na životní prostředí probíhá ve dvou rovinách (formách), kdy jsou 

předmětem posuzovacích postupů programové dokumenty, plány (koncepce) týkající 

 
71 Srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. VII. a DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. XXI. 
72 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 52. 
73 PEKÁREK, Milan et al. Právo životního prostředí. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 
2009, s. 165. 
74 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 33. 
75 Viz § 9 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
76 Povinnost předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí, minimalizovat nepříznivé důsledky 
své činnosti, provádět činnosti jen po zhodnocení jejich vlivů, sledovat působení činnosti a znát důsledky na životní 
prostředí. Podrobněji § 17, § 18 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
77 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 217. 
78 Zákonem č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jež transponoval 
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů 
a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnici). 
79 BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 4. 
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se životního prostředí anebo určité konkrétní projekty (záměry). První z těchto odnoží 

označujeme jako koncepční (strategické) posuzování (tzv. SEA z anglického Strategic 

Environmental Assessment), druhou pak jako posuzování projektové (tzv. EIA z anglického 

Environmental Impact Assessment).80  

Vzhledem k vymezení rozsahu této práce se bude následující podkapitola dále věnovat 

pouze právní úpravě projektového posuzování se zaměřením na posuzování vlivů stacionárních 

zdrojů znečišťování jako záměrů dle zákona EIA na životní prostředí. 

Dle platné právní úpravy lze posuzování vlivů na životní prostředí chápat jako 

specifický postup,81 který je „samostatnou procedurou, která předchází povolovacím procesům 

podle jiných předpisů“82. Relativní samostatnost této procedury však není v rozporu 

s propojením procesu EIA s jinými průřezovými nástroji,83 nebo poměrně novou úpravou 

integrace procesu EIA do zvláštních druhů řízení dle stavebního zákona.84 

Dle § 1 odst. 3 zákona EIA je účelem posuzování vlivů na životní prostředí získat 

objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 

právních předpisů,85 a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tímto je vyjádřen další 

z principů práva životního prostředí, pro jehož naplňování je tento průřezový nástroj klíčový86 

– princip trvale udržitelného rozvoje.87 V procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou 

získávány podklady, vyjádření, jež zpravidla obsahují velké množství odborných 

a komplexních informací. 

 
80 Srov. DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2018, s. XXI. a DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2010, s. 218. 
81 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 217. 
82 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 6. 
83 Srov. přílohy č. 3 a 4 k zákonu EIA, které mezi náležitosti oznámení a dokumentace u záměrů spadajících do 
režimu zákona o integrované prevenci stanovují porovnání záměru s BAT, s nimi spojenými úrovněmi emisí a 
dalšími parametry. 
84 Podrobněji úprava územního řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společného územního a stavebního 
řízení s posouzením vlivů na životní prostředí dle § 94a až § 94i respektive § 94q až § 94z zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen StavZ. 
85 Ve vztahu ke stacionárním zdrojům znečišťování se jedná o zákon IPPC, zákon OchOvzd. 
86 BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 7. 
87 Definice trvale udržitelného rozvoje viz § 6 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
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Rozsahem dle § 2 zákona EIA jsou vymezeny vlivy podrobené posuzování v procesu 

EIA, rozdělené do dvou samostatných skupin:88 

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – v rámci posuzování stacionárních zdrojů 

znečišťování jako záměrů, se bude jednat například o emise znečišťujících látek,89 

u kterých se bude posuzovat nejen vliv na lidské zdraví,90 ale také například sociálně-

ekonomické vlivy.91 

2. Vlivy na životní prostředí – vymezené uzavřeným výčtem faktorů92 (resp. složek 

životního prostředí), jež zákon EIA zahrnuje pod pojem životního prostředí.93  

V případech stacionárních zdrojů znečišťování jako záměrů, bude rozsah posuzování 

široký a nebude se tedy týkat pouze životního prostředí stricto sensu. Ve vztahu k rozsahu 

posuzování je také vyjádřen princip komplexní a integrované ochrany, a tedy i průřezový 

charakter nástroje posuzování vlivů záměrů na jednotlivé složky životního prostředí a na jejich 

vzájemné působení a souvislosti. Smyslem určení rozsahu posuzování je vymezit, které záměry 

se budou v postupu EIA zkoumat, a do jaké hloubky budou tyto záměry posuzovány.94 

 Zákon EIA vymezuje, jak již bylo naznačeno výše ve výkladu týkajícího se objektu 

regulace95, dvě základní skupiny záměrů a jejich změn, jež jsou předmětem takzvaného 

obligatorního a fakultativního režimu posuzování.96 

 
88 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 9. 
89 Dle zákona OchOvzd. 
90 Srov. definici znečišťující látky dle § 2 písm. b) zákona OchOvzd. 
91 Pojem „veřejné zdraví“ zákon EIA nedefinuje, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů tento pojem vymezuje v §2 odst. 1 jako „… zdravotní stav obyvatelstva a jeho 
skupin. Tento zdravotní stav je určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem 
života.“. 
92 BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 8. 
93 Srov. z určitého hlediska užší vymezení pojmu „životní prostředí“ dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, jež v porovnání se zákonem EIA neobsahuje mezi složkami hmotný majetek a kulturní památky. 
94 PEKÁREK, Milan et al. Právo životního prostředí. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 
2009, s. 179. 
95 Viz podkapitola 2.1.1. 
96 I v případě tzv. fakultativního režimu se však bude jednat o posouzení obligatorní. Dospěje-li se v zjišťovacím 
řízení prováděného na základě zákonem stanovených kritérií k závěru o potřebě provést posouzení vlivu na životní 
prostředí, musí být takto obligatorně postupováno. Srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka, Tomáš KOCOUREK a Vojtěch 
VOMÁČKA. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 24. 
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 Obligatorní režim zahrnuje skupinu záměrů, které podléhají procesu posuzování vlivů 

vždy na základě předpokladu, že v důsledku jejich realizace nastanou závažné vlivy na životní 

prostředí. Předpoklad závažnosti takových vlivů lze odůvodnit jejich velikostí (kapacitou 

záměru), způsobem provedení a použitými technologiemi a lze ho dovozovat přímo ze zákona 

EIA, který v § 4 odst. 1 písm. a) takto vymezuje záměry uvedené v příloze č. 1 pod kategorií I 

a jejich změny, pokud změna záměru vlastní97 kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné 

limitní hodnoty, je-li uvedena. 

 Fakultativní režim je charakteristický tím, že u určitých záměrů, popřípadě jejich 

změn, zákon EIA umožňuje jejich prověření za účelem zjištění, zda by takové záměry mohly 

mít významný negativní vliv na životní prostředí.98 Toto prověřování probíhá za zákonem 

stanovených kritérií v jedné z forem zjišťovacího řízení tzv. screeningu a podléhají mu záměry 

a jejich změny vymezené pod písmeny b) až h) v § 4 odst. 1 zákona EIA, jež obsahují různé 

definiční znaky takovýchto záměrů s odkazem na přílohu č. 1 zákona EIA a v ní uvedené 

kategorie a stanovené limitní hodnoty. Takovými záměry jsou zejména změny záměrů 

posuzovaných v obligatorním režimu, které nedosahují příslušné limitní hodnoty, dále záměry 

uvedené v příloze č. 1 kategorii II zákona EIA a jejich změny, podlimitní záměry a jejich změny 

a další. Pokud je v rámci screeningu (pre-screeningu) zjištěno, že tyto záměry nebo jejich 

změny mohou mít významný vliv na životní prostředí, budou i tyto podléhat posouzení vlivů 

na životní prostředí.99 

Výše uvedené záměry (obligatorní i fakultativní) podléhající posouzení dle zákona EIA, 

s ohledem na kategorie a limitní hodnoty stanovené v jeho příloze č. 1, budou v reálných 

případech zastupovat skupinu stacionárních zdrojů znečišťování, s podstatným podílem 

na množství vnášených znečišťujících látek do ovzduší. Tato skupina však (ačkoli se v mnoha 

případech nemusí plně překrývat), bude užší než skupina vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

znečišťování dle zákona o OchOvzd. Podobný poznatek lze vyvodit při porovnání 

se zařízeními, jež jsou předmětem integrovaného povolování, kdy naopak zařízení vymezená 

 
97 Jedná se o parametry změny, nikoli záměru. Viz DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 32. 
98 Nutno chápat ve stejném smyslu jako formulaci v § 1 odst. 2 zákona EIA. Viz DVOŘÁK, Libor. Zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 32. 
99 Viz § 7 odst. 2 zákona EIA. 
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dle zákona IPPC představují skupinu užší ve vztahu k záměrům dle zákona EIA. 100 

Vyjmenované stacionární zdroje dle zákona OchOvzd mohou být všemi druhy záměrů dle 

zákona EIA, a to jak záměry obligatorními, tak záměry fakultativními včetně záměrů 

podlimitních. Převážná část vyjmenovaných stacionárních zdrojů, co se týče jejich počtu (nikoli 

míry znečišťování) však posuzování EIA podléhat nebude. 

V procesu EIA jsou záměry posuzovány způsobem, který „… zahrnuje zjištění, popis, 

posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení 

i neprovedení záměru na životní prostředí.“101 Z tohoto ustanovení vyplývá, že v procesu EIA 

bude v určitých případech docházet k posuzování záměrů pomocí principu variantnosti, jehož 

prostřednictvím se budou posuzovat vlivy variant (alternativních řešení) záměrů 

s vyhodnocováním a nalézáním té nejvhodnější, vzhledem k umístění záměru, jeho kapacitě, 

použité technologii (včetně případného použití nejlepších dostupných technik102), době provozu 

a zahájení realizace.103 Stejně tak se budou posuzovat vlivy neprovedení záměru (tzv. nulové 

varianty). Oblast posuzování a hodnocení přímých a nepřímých vlivů zahrnuje vlivy související 

s přípravou, prováděním, provozováním, případně i ukončením a likvidací záměru 

a s případnou sanací a rekultivací území. Dále zahrnuje vlivy běžného provozu záměru jakož 

i vlivy vyplývající z možných nehod nebo katastrof.104 

Posuzování záměrů zahrnuje i návrhy opatření k předcházení, vyloučení, snížení, 

zmírnění nebo minimalizaci potenciálních významných negativních vlivů na životní prostředí, 

k jejich monitorování, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů.105 Tato mitigační (zmírňující) 

opatření, v souladu s principem předběžné opatrnosti,106 vychází z nejhorší možné varianty 

vlivů záměrů, která může nastat.107 

V procesu posuzování EIA, který se zahajuje na návrh označovaný jako oznámení 

záměru příslušnému úřadu,108 obsahující náležitosti dle přílohy č. 3 k zákonu EIA, jako jsou 

 
100 Srov. vymezení navazujících řízení dle § 3 písm. g) bod 10. a 11. zákona EIA, podrobněji níže. 
101 Viz § 5 odst. 1 zákona EIA. 
102 Podrobněji viz níže podkapitola 3.2.2. 
103 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 43. 
104 Viz § 5 odst. 3 zákona EIA. 
105 Viz § 5 odst. 4 zákona EIA. 
106 Jehož podstata je vyjádřena § 13 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
107 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 53. 
108 Viz § 6 zákona EIA. 
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údaje o oznamovateli, záměru, stavu životního prostředí na dotčeném území, výše popsaných 

vlivech a v určitých případech porovnání variant řešení záměru. Úřad zveřejní toto oznámení 

v Informačním systému EIA a zašle kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům109 

a dotčeným územním samosprávným celkům, které spolu s veřejností a dotčenou veřejností110 

mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení. K těmto vyjádřením pak úřad přihlíží v další fázi 

procesu, kterou je zjišťovací řízení, které se provádí u fakultativních záměrů formou 

screeningu. V případě obligatorních záměrů je prováděn tzv. scoping, jehož cílem 

je podrobnější vymezení informací získaných z oznámení.111 U oznámení podlimitních záměrů 

a jejich změn předchází zjišťovacímu řízení tzv. pre-screening, ve kterém úřad bude posuzovat, 

zda takový záměr bude podléhat následnému zjišťovacímu řízení a výsledek sdělí 

oznamovateli.112  

Vyhodnotí-li úřad, že fakultativní záměr nepodléhá posouzení vlivů, vydá o tom 

rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. Proti tomuto rozhodnutí má právo podat odvolání 

oznamovatel a především, v souladu s principem informovanosti a účasti veřejnosti 

a odbornosti, jako dotčená veřejnost právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem 

činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a dotčené územní samosprávné 

celky. 113 V opačném případě úřad vydá o tom, že záměr podléhá posouzení vlivů, odůvodněný 

písemný závěr, proti němuž není možné podat opravný prostředek,114 dále pak bude navazovat 

fáze zpracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí autorizovanou osobou.115 Tuto 

dokumentaci rozpracovávající informace v oznámení, vyjádřeních a písemném závěru 

zjišťovacího řízení poté úřad opět zveřejní a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním 

samosprávným celkům k vyjádření.116 Obdrží-li úřad odůvodněné nesouhlasné vyjádření 

veřejnosti k dokumentaci, nařídí veřejné projednání, na kterém se může veřejnost seznámit 

 
109 Jsou jimi Česká inspekce životního prostředí a správní orgán, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními 
předpisy. V případě ochrany ovzduší tedy orgány ochrany ovzduší zle zákona OchOvzd. 
110 Viz § 3 písm. i) zákona EIA. 
111 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 59. 
112 Tamtéž, s. 26. 
113 Viz § 7 odst. 6 a § 3 písm. i) bod 2. zákona EIA. 
114 Viz § 7 odst. 5 zákona EIA. 
115 Podrobněji § 19 zákona EIA. 
116 Viz § 8 odst. 2 zákona EIA. 
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s dokumentací a záměrem, vyjádřit se k nim, vznášet otázky a připomínky.117 V další fázi úřad 

smluvně zajistí vypracování posudku zpracovatelem posudku,118 jenž zpracovatel zpracuje 

na základě dokumentace a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného 

projednání.119 Tento posudek plní roli odborného přezkumu úplnosti a kvality informací 

a dokumentace a zajišťuje tak správnost a objektivitu procesu EIA,120 a obsahuje návrh 

závazného stanoviska.121 

Výsledkem procesu EIA je tak vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů 

provedení záměru na životní prostředí,122 které úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření 

k ní podaných, veřejného projednání a posudku.123 

Stanovisko EIA je již výše zmíněným objektivním odborným podkladem pro navazující 

řízení taxativně vymezená v § 3 písm. g). Záměrem rozumí zákon EIA nejen jeho realizaci, 

ale také jeho provoz,124 proto jsou navazujícími řízeními též řízení o vydání integrovaného 

povolení a řízení o vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje. 

V navazujícím řízení je závazné stanovisko zahrnuto do příslušného rozhodnutí v něm 

vydaného, což je poslední fází procesu EIA.125 

Jako navazující řízení jsou z hlediska stacionárních zdrojů znečišťování relevantní 

zejména územní řízení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, řízení o vydání 

integrovaného povolení, řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje, a to včetně 

řízeních vedených o změnách těchto rozhodnutí nebo povolení, pokud by tyto změny naplnily 

definici změn záměrů stanovených v § 4 odst. 1 písm. b) a c) jako změn posuzovaných procesem 

 
117 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 242. 
118 Jedná se o autorizovanou osobou, která však nesmí být totožná s autorizovanou osobou zpracovávající 
dokumentaci ke stejnému záměru. 
119 Viz § 9 odst. 2 zákona EIA. 
120 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 82. 
121 Příloha č. 5 k zákonu EIA. 
122 Jedná se o závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
123 Viz § 9a odst. 1 zákona EIA. 
124 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 20. 
125 Viz § 3 písm. l) zákona EIA. 
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EIA.126 Za navazující řízení se dle StavZ127 považují také dvě tzv. spojená řízení v sobě 

integrující proces posuzování vlivů.128 V těchto řízeních budou správní orgány postupovat podle 

jiných předpisů, jimiž jsou v těchto případech zejména StavZ, zákon IPPC a zákon OchOvzd 

se subsidiárním použitím správního řádu,129 s tím, že se na tato řízení použijí ustanovení Dílu 2 

zákona EIA upravující navazující řízení,130 jež jsou vůči těmto jiným předpisům speciální.131 

Obsahem těchto ustanovení je úprava zapojení veřejnosti a dotčené veřejnosti v těchto řízeních. 

Jedná se zejména o případy doručování veřejnou vyhláškou,132 zpřístupňování vyjádření a 

závazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro účely navazujícího řízení, případně 

jiných podkladů správním orgánem. Tato řízení se vždy považují za řízení s velkým počtem 

účastníků dle správního řádu.133 Veřejnost v nich může uplatňovat připomínky, se kterými se 

musí správní orgán v odůvodnění rozhodnutí vypořádat. Podáním písemného oznámení se také 

účastníky navazujícího řízení stávají dotčené územní samosprávné celky a právnické osoby 

soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného 

zdraví jako dotčená veřejnost, která může proti rozhodnutí v navazujícím řízení podat 

odvolání.134 V neposlední řadě se také může domáhat žalobou ve správním soudnictví zrušení 

tohoto rozhodnutí, k němuž je dle této speciální úpravy135 aktivně legitimována. 

 

3.2.2. Integrovaná prevence a omezování znečišťování 

Jak již bylo uvedeno výše, v porovnání se složkovým přístupem k ochraně životního 

prostředí, představuje integrovaná prevence jako průřezový nástroj nový způsob regulace 

stacionárních zdrojů znečištění.136 Oproti procesu EIA dopadá na řádově menší počet provozů 

 
126 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 21. 
127 Viz § 94a odst. 2, § 94q odst. 2 StavZ. 
128 Viz výše. 
129 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 
130 Viz § 9a až 9e zákona EIA. 
131 DVOŘÁK, Libor. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer 
ČR, 2018, s. 90, 114. 
132 Dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
133 Viz § 9b odst. 3 zákona EIA. 
134 Viz § 9c zákona EIA. 
135 Viz § 9d odst. 1 zákona EIA. 
136 DVOŘÁK, Libor. Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR. České právo životního prostředí. Praha: 
Česká společnost pro právo životního prostředí, 2012, č. 32, s. 12. 
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a zabývá se především vnitřními procesy a technologiemi provozu.137 Obecně o předmětu 

integrovaného povolování již bylo pojednáno v podkapitole 2.1.2. výše. 

Základním právním předpisem integrované ochrany životního prostředí v českém 

právním řádu je zákon IPPC, jenž z větší části transponuje do českého právního řádu IED 

směrnici, jež nahradila předchozí směrnice upravující oblast integrované prevence, které zákon 

IPPC též zapracoval.138 

Mimo principů komplexní a integrované ochrany a principu prevence popsaných 

výše, staví právní úprava integrované prevence na principu vysoké úrovně ochrany. A to 

konkrétně na principu použití nejlepší dostupné techniky (zkráceně BAT, z anglického Best 

Available Techniques),139 za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí 

jako celku,140  

Tohoto účelu je dosahováno pomocí integrovaného rozhodování, které je druhem 

správního řízení, v jehož rámci je vydáváno integrované povolení, a to „namísto rozhodnutí, 

stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti 

ochrany životního prostředí.“141 Toto procesní sloučení a nahrazení aktů vydávaných dle 

složkových předpisů je dalším projevem principu integrace. K takovému postupu však může 

dojít pouze za podmínky, že složkový právní předpis toto nahrazení umožňuje.142 

Dle ustanovení § 40 odst. 2 zákona OchOvzd se jedná o případy143 nahrazení závazného 

stanoviska k umístění nebo závazného stanoviska k provedení stavby vyjmenovaného 

stacionárního zdroje k řízením podle jiného právního předpisu144 a nahrazení povolení provozu 

vyjmenovaného stacionárního zdroje vydávaného podle zákona OchOvzd. Provozovatelům 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování dle zákona OchOvzd, jež zároveň spadají 

pod definici zařízení dle ustanovení § 2 písm. a) zákona IPPC,145 bude vydáno integrované 

 
137 VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Integrované povolování (IPPC). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 
2016, č. 11-12, s. 346. 
138 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování 
znečištění a Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění. 
139 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 50. 
140 Viz § 1 odst. 1 zákona IPPC. 
141 Viz § 2 písm. g) zákona IPPC. 
142 V oblasti ochrany ovzduší je takovým předpisem zákon OchOvzd a jeho prováděcí předpisy. 
143 Viz § 11 odst. 2 písm. b), c), d). 
144 Dle StavZ. 
145 Srov. podkapitoly 2.1.2 a 2.1.3. 
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povolení namísto výše uvedených aktů. Toto integrované povolení musí obsahovat výčet aktů 

takto nahrazených.146 

V důsledku novely StavZ147 upravující společné územní a stavební řízení došlo také 

s účinností od 1. 1. 2018 k novelizaci § 45 zákona IPPC, který v původním znění stanovoval, 

že stavební povolení není možné vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Touto 

novelou byl tento požadavek vypuštěn a provozovatel zařízení má tedy nově také možnost 

žádat148 o vydání integrovaného povolení po vydání stavebního povolení, nebo společného 

povolení vydávaného ve společném územním a stavebním řízení.149 Práva a povinnosti 

vyplývající ze stavebního povolení nebo společného povolení však nelze vykonávat před 

nabytím právní moci integrovaného povolení. Úprava nahrazení výše uvedených správních aktů 

dle zákona OchOvzd toto reflektuje, kdy stanoví, že vydání závazného stanoviska k provedení 

stavby vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona OchOvzd 

se v takovém případě integrovaným povolením nenahrazuje.150 

Obsahem integrovaného povolení jsou závazné podmínky k provozu zařízení, které 

by měly být „… stanovovány tak, aby nedocházelo k přenosu znečištění mezi jednotlivými 

složkami životního prostředí.“151 A tedy v souladu s principem komplexní a integrované 

ochrany. Rozsah těchto podmínek je stanoven v § 13 odst. 4 zákona IPPC. Mezi podmínky 

dotýkající se především oblasti ochrany ovzduší patří například: 

– emisní limity (pojem „emisní limit“ podle zákona IPPC zahrnuje pojmy „emisní 

limit“ a „emisní strop“ podle zákona OchOvzd),152 

– způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně 

specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů 

o monitorování,  

– opatření pro hospodárné využívání surovin a energie,  

– opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků,  

 
146 Viz § 13 odst. 3 písm. e) zákona IPPC. 
147 Provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
148 Viz § 4 odst. 1 písm. r) zákona IPPC. 
149 Viz § 94j až § 94p StavZ. 
150 Viz § 40 odst. 2, věta třetí zákona OchOvzd. 
151 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, č. j. 5 As 201/2014-65. 
152 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 237. 
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– opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění 

překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí 

jako celku,  

– postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti 

předkládat pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další 

požadované údaje, a další. 

Tyto závazné podmínky provozu musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, 

které by jinak byly stanoveny výše uvedenými nahrazovanými akty. Jakmile je integrované 

povolení vydáno, nemohou být tyto nahrazené akty vydány podle zákona OchOzvd.153 

Smyslem řízení o vydání integrovaného povolení je „… stanovit takové podmínky 

provozu, aby i přes zátěž, které provoz těchto zařízení z hlediska životního prostředí vyvolává, 

byly zajištěny základní standardy jeho ochrany.“154 

Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jeho zdůvodnění je jedním z požadavků 

na obsah žádosti provozovatele zařízení o vydání integrovaného povolení, spolu 

s vyhodnocením souladu takového návrhu se závěry o nejlepších dostupných technikách.155 

Při stanovování závazných podmínek provozu, a zejména stanovování emisních limitů, 

se v povolovacím řízení vychází z nejlepších dostupných technik a používají se závěry 

o nejlepších dostupných technikách, bez použití jakékoli konkrétní metody či technologie. 

Takto stanovené závazné podmínky provozu nesmí být mírnější než podmínky provozu, které 

by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních předpisů.156 Tím se rozumí i emisní 

limity/stropy, které by jinak byly stanoveny dle zákona OchOvzd.157 

Dle § 2 písm. e) zákona IPPC se nejlepšími dostupnými technikami rozumí 

„nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a způsobů jejich provozování, které 

ukazují praktickou vhodnost určitých technik jako základu pro stanovení emisních limitů 

a dalších závazných podmínek provozu zařízení, jejichž smyslem je předejít vzniku emisí, nebo 

pokud to není možné, omezit emise a jejich nepříznivé dopady na životní prostředí“. Právě tyto 

 
153 Viz § 13 odst. 6 zákona IPPC. 
154 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 12. 2015, č. j. 9 As 113/2015-42, srov. dále vymezení 
pojmu takového standardu dle § 2 písm. f) zákona o IPPC. 
155 Viz § 4 odst. 1 písm. m) zákona o IPPC. 
156 Viz § 14 odst. 3 zákona IPPC. 
157 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 237. 
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nejlepší dostupné techniky tvoří základ procesu vydávání integrovaného povolení a jsou 

obsaženy v závěrech o nejlepších dostupných technikách, které jsou závazné pro správní úřady 

vydávající integrované povolení. Tyto závěry jsou schvalovány Evropskou komisí 

po projednání ve Výboru zřízeném dle čl. 75 směrnice IED. Českou republiku zastupuje 

ve výboru Ministerstvo životního prostředí. 

Proces tvorby těchto závěrů staví na systému výměny informací,158 pomocí něhož jsou 

ve spolupráci členských států se zástupci průmyslu a nevládních organizací159 vytvářeny 

takzvané referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (zkráceně BREF 

z anglického Reference Document on Best Available Techniques). Klíčovou částí těchto 

referenčních dokumentů jsou právě výše zmíněné závěry o nejlepších dostupných technikách,160 

které jsou na rozdíl od referenčních dokumentů závazné.161 

Z hlediska ochrany ovzduší je mezi referenčními dokumenty významný především 

Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadů162 obsahující 

závěry o BAT, schválené prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2019/2010, dále referenční 

dokument o nejlepších dostupných technikách pro velká spalovací zařízení163 obsahující závěry 

o BAT schválené prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2021/2326,164 které mají dopad 

 
158 Tento systém zabezpečují Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 
zemědělství a v rámci výměny informací zřizují technické pracovní skupiny, na evropské úrovni ho pak organizuje 
a zabezpečuje Evropský úřad pro IPPC. 
159 Srov. § 27 zákona IPPC a článek 13 směrnice IED. 
160 Srov. recitál (13) směrnice IED, a § 2 písm. k) zákona IPPC. 
161 K nezávaznosti BREF srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2014, č. j. 8 As 40/2012-73 
„… výslovné neuvedení technologie výroby PUR pěny v Referenčních dokumentech BREF, obsahujících nejlepší 
dostupné techniky (BAT), které pro jednotlivá odvětví vydává Evropská komise, nemůže mít vliv na posouzení toho, 
zda je pro předmětné zařízení potřebné integrované povolení. Tyto dokumenty nejsou právně závazné, nýbrž plní 
toliko informační funkci.“. 
162 Ministerstvo životního prostředí. Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování 
odpadů [online]. Dostupné z: 
https://ippc.mzp.cz/ippc/ippc.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/ippc/ippc.nsf/FC959A756714FF29C
125876400687AF3/files/2021_10-01_BREF%20WI_KV.pdf [cit. 2022-01-11]. 
163 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká 
spalovací zařízení [online]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/prumysl-a-zivotni-prostredi/ippc-
integrovana-prevence-a-omezovani-znecisteni/referencni-dokumenty-bref/2017/1/Velka_spalovaci_zarizeni.pdf 
[cit. 2022-01-11]. 
164 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací 
zařízení. Tyto závěry obsahově odpovídají Prováděcímu rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 
2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení zrušenému Soudním dvorem Evropské unie rozsudkem Tribunálu 
ze dne 27. ledna 2021 ve věci T‑699/17 [online]. Dostupné z: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=237048&text=&dir=&doclang=CS&part=1&occ=first
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na významnou podkategorii činností z hlediska ochrany ovzduší,165 uvedené v kategorii 1.1. 

přílohy zákona IPPC – spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 

50 MW nebo vyšším označované jako LCP zdroje.166 

Řízení o vydání integrovaného povolení se zahajuje na žádost provozovatele zařízení, 

podanou v elektronické podobě, nebo listinné spolu s elektronickou,167 a to dnem doručení 

místně příslušnému krajskému úřadu.168 Zákon IPPC v § 4 vymezuje četné obsahové náležitosti 

žádosti týkající se především provozovatele, popisu zařízení, jeho technických specifikací, 

dosavadní nebo plánovaná opatření, výše zmíněné závazné podmínky provozu a porovnání 

zařízení s BAT, stanoviska EIA, podléhá-li takové zařízení procesu posuzování vlivů,169 

podklady, které by byly vyžadovány pro nahrazované správní akty dle zákona OchOvzd a další. 

Princip informovanosti a účasti veřejnosti se v řízení projevuje požadavkem 

na rozeslání žádosti úřadem určitým subjektům a zveřejněním stručného shrnutí údajů 

prostřednictvím informačního systému integrované prevence170 a dále zahrnutím občanských 

sdružení, obecně prospěšných společností, zaměstnavatelských svazů nebo hospodářských 

komor mezi účastníky řízení.171 K žádosti se v řízení mohou vyjadřovat jak jeho účastníci, 

případně tzv. dotčený stát, (pokud bude předmětem povolování zařízení s provozem významně 

nepříznivě ovlivňujícím jeho životní prostředí) a dále správní úřady s působností podle 

složkových předpisů. V případě vydání povolení pro stacionární zdroj jimi budou orgány 

ochrany ovzduší dle zákona OchOvzd, jejichž správní akty vydání integrovaného povolení 

nahrazuje.  

 
&mode=lst&pageIndex=0&cid=3318017 [cit. 2022-01-20]. Toto rozhodnutí bylo zrušeno z důvodu porušení 
pravidel při jeho schvalování. Srov. FEIGERLOVÁ, Monika a Tereza SNOPKOVÁ. Zrušení závěrů o BAT pro 
velká spalovací zařízení – brzda vysoké úrovně ochrany životního prostředí?. České právo životního prostředí. 
Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2021, č. 60, s. 44. 
165 Nejen v režimu zákona IPPC, ale i v režimu zákona OchOvzd. 
166 Jedná se o zařízení, na které se vztahují zvláštní ustanovení v kapitole III směrnice IED. 
167 Vzor žádosti je stanoven ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 288/2013 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o integrované prevenci. 
168 V případech zařízení, jejichž provoz může mít výrazně nepříznivé přeshraniční vlivy bude o žádosti rozhodovat 
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí. 
169 Viz předchozí podkapitola. 
170 Viz § 8 zákona IPPC. 
171 Srov. další účastníky (např. obce a kraje přihlášené do 8 dnů ode dne stručného shrnutí údajů o zařízení a 
provozovateli) vymezené dle § 7 zákona IPPC. 
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V řízení může být k posouzení žádosti úřadem vyžádáno odborné vyjádření. Toto 

vyjádření může být zpracováno pouze odborně způsobilou osobou, jehož předmětem bude 

aplikace nejlepších dostupných technik nebo ve zvláště složitých případech celý obsah žádost 

o povolení.172 Princip účasti veřejnosti je dále naplňován v ústním jednání, o jehož nařízení 

k projednání žádosti mohou účastníci řízení požádat, a na které musí být přizvání všichni 

účastníci. Úřad mimo nařízení ústního jednání může také rozhodnout o přizvání odborně 

způsobilé osoby, České inspekce životního prostředí a příslušných správních úřadů.173 Otázku 

veřejnosti takového jednání zákon IPPC výslovně neupravuje, v tomto případě se však 

nepoužije subsidiárně úprava dle správního řádu,174 jelikož zákon IPPC komplexně upravuje 

zapojení veřejnosti jiným způsobem ve výše uvedených ustanoveních, obsahuje tedy úpravu 

speciální. 

Úřad vydá integrované povolení, pokud v průběhu projednávání žádosti není shledán 

rozpor záměru provozovatele zařízení s požadavky zákona IPPC a složkových předpisů nebo 

není zjištěno, že navržené závazné podmínky provozu jsou z technických důvodů nesplnitelné. 

V opačném případě žádost o integrované povolení zamítne.175  

V odůvodnění integrovaného povolení se musí úřad vypořádat v plném rozsahu 

s připomínkami zaslanými ve výše uvedených vyjádřeních a dále uvést na základě jakých 

závěrů BAT a jakých dokumentů BREF byly uloženy závazné podmínky provozu.176 

Klíčovým principem integrované prevence je dále princip pravidelného přezkumu. 

Tento přezkum se týká závazných podmínek integrovaného povolení a provádí ho správní úřad 

alespoň každých 8 let, přičemž vyhodnocuje, zda nedošlo ke změně okolností, jež by mohly 

vést ke změně těchto závazných podmínek.177 

Jedním z cílů tohoto přezkumu je průběžně regulovat činnost zařízení, s ohledem 

na vývoj technologií a průběžně reflektovat v integrovaném povolení zvyšující se standardy 

ochrany životního prostředí, a to například přezkumem závazných podmínek integrovaného 

 
172 Viz § 11 zákona IPPC. 
173 Viz § 12 zákona IPPC. 
174 Viz § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
175 Viz § 13 odst. 2 zákona IPPC. 
176 Viz § 13 odst. 5 zákona IPPC. 
177 Viz § 18 odst. 1 zákona IPPC. 
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povolení vždy „vyžaduje-li to změna emisních limitů nebo standardů kvality životního 

prostředí“178 provedená na základě zákona OchOvzd. 

Dalším z důvodu pravidelného přezkumu je také případ, kdy je zveřejněno rozhodnutí 

Komise o závěrech o nejlepších dostupných technikách. Při takovém přezkumu se zohledňují 

všechny nové nebo aktualizované závěry o nejlepších dostupných technikách použitelné 

pro dané zařízení, které byly přijaty v době od udělení povolení nebo od jeho posledního 

přezkumu. Správní úřad také tímto přezkumem zajišťuje, aby závazné podmínky obsažené 

v integrovaném povolení zařízení byly souladu s těmito závěry o BAT a provozovatel zařízení 

do 4 let od zveřejnění tyto nové podmínky dodržoval.179 

Z ustanovení § 13 odst. 6 ve spojení s § 14 odst. 3 zákona IPPC vyplývá, že právní 

regulace stacionárních zdrojů vymezených dle zákona IPPC je přísnější a na činnost takovýchto 

zařízení se budou vztahovat šířeji vymezené podmínky provozu než na vyjmenované 

stacionární zdroje znečišťování dle zákona OchOvzd. 

Ve vztahu k zákonu OchOvzd je zákon IPPC předpisem speciálním,180 zákon OchOvzd 

se použije subsidiárně v případech, kdy zákon IPPC a jeho prováděcí předpisy nestanoví 

jinak.181 Na základě výše uvedených příkladů lze učinit závěr, že oba tyto předpisy jsou 

vzájemně provázané a v oblasti právní regulace stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

na sebe přímo navazují. Tento fakt je také výsledkem toho, že oba předpisy zapracovávají mimo 

jiné IED směrnici. 

 

3.3. Složkové nástroje ochrany ovzduší 

Jak již bylo výše řečeno, základním pramenem ochrany ovzduší jako složky životního 

prostředí182 je v české právní úpravě zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Význam 

ochrany ovzduší je podpořen skutečností, že nepříznivý stav znečištěného ovzduší působí 

nepříznivě i vůči ostatním složkám životního prostředí. Právní úprava toto reflektuje 

 
178 Viz § 18 odst. 2 písm. c) zákona IPPC. 
179 Viz § 18 odst. 3 zákona IPPC. 
180 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 237. 
181 Viz § 46 odst. 4 zákona IPPC. 
182 Srov. definici životního prostředí dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
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ve vymezení jednoho z cílů ochrany ovzduší, jímž je „… vytvoření předpokladů pro regeneraci 

složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.“183 Kvalita ovzduší je tak 

jedním z předpokladů pro příznivý stav životního prostředí celkově.184 Ačkoli je složkový 

přístup k právní úpravě ochrany ovzduší oproti úpravě průřezové pojímán jako přístup starší, 

nesnižuje to nijak na jeho významu, a to především z toho důvodu, že v českém právním řádu 

jsou složkové právní předpisy nezbytným základem a východiskem pro průřezové nástroje, 

které používají instituty v nich vymezené a v mnohých případech na ně odkazují. Zákon 

OchOvzd společně s jeho prováděcími předpisy185 transponují řadu evropských směrnic. 

Podstatná část materie těchto právních předpisů se vztahuje především k úpravě stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž vymezení bylo již obecně popsáno výše. 

Provozovatelem stacionárního zdroje je dle zákona „… právnická nebo fyzická osoba, 

která stacionární zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známa nebo neexistuje, 

považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje“186. S provozováním stacionárních 

zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona OchOvzd jsou spojené specifické zákonné 

povinnosti stanovené provozovatelům. V této příloze jsou zdroje rozděleny do skupin podle 

druhů činnosti a dále do kategorií označených podle číselných kódů. Tyto kódy hrají 

významnou roli v otázce, zda určitý stacionární zdroj je zdrojem vyjmenovaným, či nikoli. 

Pokud se totiž jedná o více zdrojů označených stejným kódem, a nacházejících se ve stejné 

provozovně, a ke znečišťování může docházet společným výduchem nebo komínem, aplikují 

se na ně v určitých případech187 tzv. sčítací (agregační) pravidla. Dle nich se celkový 

jmenovitý tepelný příkon spalovacích stacionárních zdrojů nebo projektovaná kapacita jiných 

stacionárních zdrojů při zařazování mezi vyjmenované stacionární zdroje sčítají.188 

Pojem provozovny, se kterým zákon OchOvzd na tomto i dalších místech úpravy 

pracuje v něm není vymezen. V právní řádu ČR vymezení pojmu provozovny současně 

nalezneme pouze v živnostenském zákoně,189 a to pouze pro účely tohoto zákona. Můžeme však 

 
183 Viz § 1 odst. 1 zákona OchOvzd. 
184 DAMOHORSKÝ, Milan et al. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 255-256. 
185 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích a emisní vyhláškou. 
186 Viz § 2 písm. h) zákona OchOvzd. 
187 Srov. výjimky z těchto pravidel dle § 4 odst. 8 zákona OchOvzd. 
188 Viz § 4 odst. 7 zákona OchOvzd. 
189 Viz § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
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v souladu s principem jednoty právního řádu dovozovat, že provozovnou se rozumí prostor, 

kde podnikatel provozuje své podnikání.190 Výše popsaná úprava kategorizace zdrojů 

znečišťování ovzduší v zákoně OchOvzd se řadí mezi jeden z administrativě-právních nástrojů 

regulace ochrany ovzduší. Další administrativně-právní nástroje upravené tímto zákonem jsou 

předmětem výkladu následujících podkapitol. 

 

3.3.1. Standardy ochrany ovzduší 

Významnou skupinou nástrojů ochrany ovzduší jsou takzvané standardy ochrany 

ovzduší. Jedná se o základní nástroje k regulaci úrovně znečištění (imisí) a znečišťování 

(emisí). Tyto dva pojmy je nutné v právní úpravě ovzduší důsledně rozlišovat. Emisemi jsou 

znečišťující látky vypouštěné zdroji znečištění do ovzduší, v okamžiku, kdy se zatím nedostaly 

do kontaktu s ovzduším. Imisemi jsou naproti tomu znečišťující látky, které se v důsledku 

emisí v ovzduší již nacházejí. Dle zákona OchOvzd se tedy znečišťováním (emisí) rozumí 

vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší a úrovní znečištění hmotnostní 

koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její depozice na zemský povrch 

za jednotku času.191 Jelikož nelze znečišťování ovzduší antropogenní činností s ohledem na stav 

společenského a hospodářského rozvoje zakázat192, je cílem ochrany ovzduší snížit jeho 

znečišťování alespoň na únosnou míru, za tímto účelem stanovuje nejvýše přípustné úrovně 

znečištění a znečišťování.193 

Přípustná úroveň znečištění je vymezena určitými standardy kvality ovzduší, jimiž 

jsou imisní limity a přípustná četnost jejich překročení uvedená v příloze č. 1 zákona OchOvzd. 

Imisní limity jsou určitou nejvyšší mírou znečištění ovzduší, kterou se stát zákonem zavazuje 

garantovat. Povinnost tedy plnit tyto limity nemají provozovatelé zdrojů znečišťování přímo, 

 
190 LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654): komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2021, s. 1342.  
191 Viz § 2 písm. c), d) zákona OchOvzd. 
192 Jak již bylo naznačeno v kapitole 1. 
193 K pojmu znečišťování srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 3. 2011, č. j. 5 As 53/2010-50, ve 
kterém se Nejvyšší správní soud vyjádřil k pojmu znečišťovaní jako k „vnášení jedné nebo více znečišťujících 
látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti, vyjádřené v jednotkách hmotnosti za jednotku času; … Je přitom zcela 
nepodstatné, zda k tomuto jevu dochází v důsledku provozu trvalého nebo v režimu zkušebního provozu. K úniku 
škodlivých látek do ovzduší dochází při "jakémkoli" režimu provozu, není podstatné z tohoto hlediska ani to, zda 
a kdy byl předmětný zdroj znečištění zkolaudován.“. 
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ale dopadá na ně zprostředkovaně prostřednictvím správních aktů orgánů ochrany ovzduší, 

které jsou jimi při jejich vydávání vázané.194  

Standardy určující přípustnou úroveň znečišťování jsou emisní limity, emisní stropy, 

technické podmínky provozu a přípustná tmavost kouře. Emisní limity určují nejvýše přípustné 

množství znečišťující látky vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje a dělí se do dvou skupin 

na obecné a specifické. Specifické se od obecných odlišují tím, že kromě jejich stanovení 

prováděcím předpisem195 mohou být také stanoveny v povolení provozu pro stacionární zdroj. 

Takový specifický emisní limit nesmí být stejný nebo vyšší než specifický emisní limit 

stanovený emisní vyhláškou, a pokud je stanoven, nevztahují se na stacionární zdroj obecné 

emisní limity.196 Emisní vyhláška stanovuje specifické emisní limity zejména pro LCP zdroje 

a další spalovací stacionární zdroje, velká část těchto limitů do této vyhlášky transponovala 

požadavky evropských směrnic.197 

K regulaci vyjmenovaných stacionárních zdrojů přispívá také úprava emisních stropů 

limitující nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za kalendářní rok. 

Tyto emisní stropy mohou být stanoveny jak pro stacionární zdroj, tak také pro jejich skupinu, 

provozovnu nebo vymezené území. Jako doplněk k emisním limitům nebo stropům jsou 

stanovovány technické podmínky provozu, pouze s výjimkou pro uhelné elektrárny spalující 

české uhlí, u kterých může být emisní limit pro oxid siřičitý za určitých podmínek nahrazen 

zvláštními technickými podmínkami provozu dle emisní vyhlášky. 

Posledním standardem určujícím nejvýše přípustnou úroveň znečišťování je přípustná 

tmavost kouře. Ačkoli je povinnost dodržovat přípustnou tmavost kouře stanovena pro všechny 

provozovatele stacionárních zdrojů,198 nebude tento nástroj u regulace vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů v současné praxi hrát pravděpodobně výraznou roli. A to hned z několika 

důvodů, mezi které patří poněkud zastaralá metoda měření tmavosti kouře, především v době 

technicky pokročilejších způsobů jednorázového nebo kontinuálního měření prováděných 

běžně u vyjmenovaných zdrojů a zároveň z důvodu absence úpravy sankce za porušení výše 

 
194 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 20. 
195 Viz emisní vyhláška. 
196 Viz § 4 odst. 3 zákona OchOvzd. 
197 A to IED směrnice a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. 
198 Viz § 17 odst. 1 písm. b) zákona OchOvzd. 
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uvedené povinnosti pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.199 To, že byl tento nástroj 

zaveden do úpravy zákona OchOvzd až v závěrečné fázi legislativního procesu pro regulaci 

lokálního vytápění domácností200 může být důvodem tohoto legislativního opomenutí a předešlé 

závěry o možnostech jeho využití jen potvrzuje. 

 

3.3.2. Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů 

Zákon OchOvzd taxativně vyjmenovává v § 17 zákonné povinnosti, jejichž subjektem 

mohou být pouze provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování. V návaznosti na širokou 

škálu co do velikosti a typu stacionárních zdrojů regulovaných tímto zákonem,201 lze tyto 

povinnosti rozdělit na povinnosti obecné, jež jsou stanoveny provozovateli jakéhokoli 

stacionárního zdroje a na povinnosti specifické určené pouze provozovatelům vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů. 

Každý provozovatel stacionárního zdroje má tak dle § 17 odst. 1 zákona OchOvzd 

zejména povinnost: 

– uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie 

související s jeho provozem nebo zajištěním provozu, v souladu s podmínkami 

provozu, 

– dodržovat standardy určující přípustnou úroveň znečišťování, 

– spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv nebo jsou uvedená 

v povolení provozu, 

– předkládat orgánům ochrany ovzduší informace o provozu stacionárního zdroje 

a jeho emisích, 

– umožnit pověřeným osobám a České inspekci životního prostředí přístup 

ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, palivům a surovinám a technologiím 

souvisejícím s provozem, za účelem kontroly dodržování povinností, 

– provést jim uložená kompenzační opatření, 

 
199 Srov. § 25 odst. 1 písm. h) zákona OchOvzd. 
200 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 44. 
201 JANČÁŘOVÁ, Ilona et al. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 32. 
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dále jsou stanoveny obecné povinnosti provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů 

na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 

pro ústřední vytápění. Tyto zdroje jsou však zdroji nevyjmenovanými, a proto jejich předmětem 

regulace nejsou vyjmenované stacionární zdroje. 

Povinnosti stanovené v § 17 odst. 3 zákona OchOvzd pro provozovatele vyjmenovaných 

zdrojů nejsou ve vztahu speciality k obecným povinnostem, přistupují tedy navíc jako další 

povinnosti, které jsou provozovatelům vyjmenovaných zdrojů zákonem ukládány. Těmito 

povinnostmi jsou: 

– provozování stacionárního zdroje pouze na základě a v souladu s povolením 

provozu, 

– zjišťování úrovně znečišťování zákonem stanoveným jednorázovým nebo 

kontinuálním měřením, a povinnost předložit protokol o jednorázovém měření, 

výsledky měření zaznamenávat, vyhodnocovat a uchovávat a další povinnosti 

ve vztahu k měření emisí, 

– vedení provozní evidence o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji 

a ohlašování údajů souhrnné provozní evidence prostřednictvím integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností,202 

– odvádění znečišťující látky do ovzduší komínem nebo výduchem, 

– bezodkladné odstraňování technické závady, která má za následek vyšší úroveň 

znečišťování, a podání zprávy o tom krajskému úřadu, 

– omezení provozu nebo odstavení zdroje v případě technické závady na něm 

zapříčiňující nedodržení podmínek pro provoz, 

– v případě LCP zdrojů v určitých případech odstavit tento spalovací stacionární 

zdroj, pokud překročila délka jeho provozu za poslední rok bez technologie 

ke snižování emisí 120 hodin. 

Zvláštní povinnosti dále stanoveny provozovatelům stacionárního zdroje, ve kterém je tepelně 

zpracován odpad jsou například povinnost odebírat vzorky nebezpečných odpadů, bezodkladné 

 
202 Dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. 
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zastavení činnosti, pokud je z měření zřejmé, že jsou překročeny specifické emisní limity, 

jejichž překročení jsou také provozovatelé povinni bezodkladně oznamovat. 

 

3.3.3. Závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší 

Naplňování cíle zákona OchOvzd dosahují orgány ochrany ovzduší prostřednictvím 

různých forem správní činnosti. V oblasti regulace vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

znečišťování se jedná především o vydávaní závazných stanovisek a povolení provozu. 

Pravomocí k vydávání takových aktů jsou jako orgány ochrany ovzduší nadány krajské úřady 

a Ministerstvo životního prostředí a takový proces je úzce spojen se standardy ochrany 

životního prostředí.203 Orgány ochrany ovzduší mají totiž stanovenou povinnost vycházet 

při vydávání závazného stanoviska a povolení provozu z programů zlepšování kvality ovzduší 

a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit v bodech 1 a 2 

přílohy č. 1 k zákonu OchOvzd. V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit 

v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k úrovni znečištění pouze přihlíží.204 

Povahu a procesní úpravu vydávání závazných stanovisek upravuje správní řád, v jejich 

případě se nejedná o samostatné rozhodnutí, nýbrž pouze o podmiňující správní akt,205 jehož 

obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.206 Pro regulaci podmínek 

umisťování a staveb vyjmenovaných stacionárních zdrojů vydávají krajské úřady dva typy 

závazných stanovisek. 

V prvním případě se jedná o závazné stanovisko k umístění vyjmenovaného 

stacionárního zdroje, které je podkladovým aktem pro řízení podle jiných právních 

předpisů.207 Nejčastěji tímto řízením bude řízení o umístění stavby,208 bez tohoto stanoviska 

nelze (jak je výslovně uvedeno v zákoně)209 vydat územní rozhodnutí a společné povolení, 

 
203 JANČÁŘOVÁ, Ilona et al. Právo životního prostředí: zvláštní část. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 38. 
204 Viz § 12 odst. 1 zákona OchOvzd. 
205 HENDRYCH, Dušan et al. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 162. 
206 Viz § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
207 Například podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), kdy bude 
závazné stanovisko podkladovým rozhodnutím pro rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. 
208 Podle § 76 a násl. StavZ. 
209 Příkladem je společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, zjednodušené územní 
řízení a další. 
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kterým se stavba umisťuje a povoluje.210 Mělo by však být vyžadováno ve všech řízeních, 

v jejichž rámci bude umisťována stavba, jejíž součástí je vyjmenovaný stacionární zdroj.211 

Významnými podklady pro vydání tohoto závazného stanoviska jsou rozptylová studie a návrh 

kompenzačních opatření. 

Zákon žadateli jako podmínku pro vydání souhlasného stanoviska k umístění 

vyjmenovaných stacionárních zdrojů označených ve sloupci A přílohy č. 2 zákona OchOvzd 

stanoví povinnost připojit k žádosti o vydání závazného stanoviska rozptylovou studii. 

Rozptylová studie je zpracovávána autorizovanou osobou pro znečišťující látky, které mají 

stanoven imisní limit v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona OchOvzd, a v jejímž rámci se hodnotí 

vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů na stávající úroveň znečištění v lokalitě, a to 

na základě vypočtených modelových hodnot znečištění.212 

Kompenzačními opatřeními se dle zákona OchOvzd rozumí opatření zajišťující alespoň 

zachování dosavadních imisních limitů pro danou znečišťující látku. Těmito limity jsou 

v běžných případech orgány ochrany ovzduší vázány nebo k nim musejí alespoň přihlížet, jak 

je rozebráno výše. Kompenzačními opatřeními lze však povolit další zdroj znečišťování 

i v území, kde k překračování těchto limitů hrozí, nebo k němu již dochází, tím tedy zmírňuje 

požadavek na jakousi nepřekročitelnost imisních limitů. 

Povinnost žadatele předložit návrh kompenzačních opatření u vyjmenovaných 

stacionárních zdrojů označených ve sloupci B přílohy č. 2 zákona OchOvzd nastává 

v případech, kdy by jejich provozem došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění 

k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok nebo je jeho 

hodnota v této oblasti již překročena. Souhlasné závazné stanovisko může krajský úřad vydat 

pouze při současném uložení kompenzačních opatření. Nelze je však uložit, pokud pro takovou 

látku nejsou stanovené specifické emisní limity.213 

 
210 Viz § 12 odst. 6 zákona OchOvzd. 
211 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 66. 
212 Viz podrobněji Ministerstvo životního prostředí. Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování 
rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [online]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/autorizace/$FILE/OOO-Metodicky_pokynRS-20190708.pdf 
[cit. 2022-01-28]. 
213 Viz § 11 odst. 5 zákona OchOvzd. 
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Druhým typem je závazné stanovisko k provedení stavby vyjmenovaného 

stacionárního zdroje, které je podkladovým aktem pro řízení podle jiných právních 

předpisů.214 Bez tohoto závazného stanoviska v řízení podle StavZ nelze vydat především 

stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje. Podkladem 

pro vydání tohoto závazného stanoviska může být také vyjádření České inspekce životního 

prostředí. 

Krajské úřady mohou vydat souhlasné stanovisko, jehož vydání může být vázáno 

na splnění určitých podmínek a mohou jimi být uložena závazná opatření.215 Pokud však krajský 

úřad vydá stanovisko negativní, nemůže správní orgán v navazujícím řízení postupovat jinak, 

než že žádost o vydání rozhodnutí zamítne. Změny nebo zrušení závazného stanoviska lze 

dosáhnout pouze podáním odvolání proti rozhodnutí v navazujícím řízení, které musí směřovat 

proti obsahu závazného stanoviska. Dále lze také podat podnět k přezkumu zákonnosti 

závazného stanoviska v přezkumném řízení.216 

Mezi další podklady pro vydání závazného stanoviska lze zmínit v případě umístění 

a stavby stacionárního zdroje odborný posudek a v případě umístění pak vyjádření příslušného 

obecního úřadu. V případě umístění spalovacího stacionárního zdroje o jmenovitém 

elektrickém výkonu 300 MW a vyšším, má pak žadatel povinnost s žádostí o vydání přiložit 

odůvodněné posouzení splnění podmínek ve vztahu k ukládání a zachytávání oxidu uhličitého 

neboli tzv. posouzení dostupnosti úložiště oxidu uhličitého.217 Z povinnosti předložit jako 

podklad odborný posudek nebo rozptylovou studii jsou naopak vyňaty určité spalovací zdroje 

malé kapacity spalující zemní plyn nebo sloužící jako záložní zdroje energie. 

Významným nástrojem regulující vyjmenované stacionární zdroje ve složkové právní 

úpravě je povolení k provozu, které je samostatným rozhodnutím krajského úřadu bez přímé 

návaznosti na řízení dle StavZ. Proto může být vydáno krajským úřadem i v případech zdrojů, 

které nepotřebují stavební povolení, a také o jeho následných změnách může být rozhodnuto 

 
214 Mimo řízení dle StavZ také například řízení o povolení hornické činnosti podle zákona č. 61/1988 Sb., zákon 
České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. 
215 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 62. 
216 Viz § 149 odst. 7 a 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
217 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 69 a 75. 
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i v případech změn, které by dle StavZ stavební povolení vyžadovaly.218 Povinnost provozovat 

vyjmenovaný zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu je jednou z výše 

zmíněných specifických povinností provozovatelů všech vyjmenovaných stacionárních zdrojů 

znečišťování. Významným podkladem pro rozhodnutí o povolení provozu je vyjádření České 

inspekce životního prostředí. 

Obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu mimo náležitosti stanovené obecnými 

správními předpisy stanoví zákon OchOvzd v jeho příloze č. 7. Těmi jsou zejména: 

– identifikace žadatele, 

– údaje o dosavadních rozhodnutích, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech 

stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně 

specifikace všech komínů nebo výduchů, 

– projektová dokumentace, jež obsahuje údaje technického zaměření týkající 

se stavby a samotného stacionárního zdroje a jeho kapacity, 

– specifikaci všech znečišťujících látek, které budou do ovzduší vnášeny, 

– informace o způsobu měření emisí, 

– návrh podmínek provozu, 

– návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty. 

Obsahem povolení provozu jsou závazné podmínky pro provoz konkrétního 

stacionárního zdroje, které nejsou přímo stanoveny právními předpisy. Těmito závaznými 

podmínkami jsou především stanovené standardy ochrany ovzduší jako například specifické 

emisní limity, emisní stropy, způsoby a četnost jejich měření, provozní řád, technické podmínky 

provozu, pokud nejsou obsahem provozního řádu, zvláštní podmínky provozu při překročení 

regulační prahové hodnoty, případná kompenzační opatření a další.219 

Součástí podmínek provozu u vyjmenovaných stacionárních zdrojů označených 

ve sloupci C přílohy č. 2 zákona OchOvzd je provozní řád, stanovující podmínky provozu 

s vysokou měrou podrobnosti a také opatření k předcházení, zmírňování a odstraňování 

případných havarijních stavů. Tyto technickoprovozní parametry a technickoorganizační 

 
218 TOMÁŠKOVÁ Veronika. Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší. České právo životního prostředí. Praha: 
Česká společnost pro právo životního prostředí, 2012, č. 32, s. 30. 
219 Viz §12 odst. 4 zákona OchOvzd. 
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opatření proto nejsou příliš vhodná a nemusí být ani možné je zahrnout do výroku rozhodnutí 

povolení provozu.220 

Zákonem je krajskému úřadu dána diskreční pravomoc vydat povolení provozu 

na omezenou nebo neomezenou dobu, musí však v případě, že vydá povolení na omezenou 

dobu, vycházet z obvyklé životnosti stacionárních zdrojů. Pouze v případě stacionárního zdroje 

tepelně zpracovávajícího odpad, lze povolení provozu vydat maximálně na dobu 25 let.221 

Pokud provozovatel stacionárního zdroje vydané povolení po dobu delší než osm let 

bez vážného důvodu nevyužívá, zaniká tak na základě zákona, tedy ex lege, aniž by k tomu 

bylo zapotřebí jakéhokoli rozhodnutí. 

Krajský úřad může jím vydané povolení změnit, v souvislosti se změnou okolností, 

které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek provozu. Takovými okolnostmi mohou 

být i okolnosti vnější, jako například změna kvality ovzduší v dané lokalitě. Dále může úřad 

povolení provozu změnit v návaznosti na vydání programu zlepšování kvality ovzduší, kdy 

prověří u zdroje možnost zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů 

doplňujících technických podmínek provozu nebo emisních stropů.222 

Orgány ochrany ovzduší by v postupu vydávání závazných stanovisek a povolení 

provozu pro vyjmenované stacionární zdroje, které jsou zároveň záměry posuzovanými podle 

zákona EIA, měly disponovat stanoviskem EIA a zohlednit jej v tomto svém rozhodnutí.223 

Výše uvedená závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší mohou být 

v procesu vydávání integrovaného povolení dle zákona IPPC jím nahrazena.224 V tomto 

procesu jsou orgány ochrany ovzduší dotčenými orgány a jejich vyjádření mají povahu 

závazných stanovisek, jejichž obsah je závazný pro vydání integrovaného povolení. 

 
220 MORÁVEK, Jiří et al. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 152. 
221 Viz § 12 odst. 7 zákona OchOvzd. 
222 BEJČKOVÁ, Pavla. Zákon o ochraně ovzduší: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 86. 
223 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 5. 2010, č. j. 9 As 15/2010-110, kdy: „Podle názoru 
Nejvyššího správního soudu by bylo nelogické, aby informace obsažené ve stanovisku EIA byly k dispozici pouze 
stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního rozhodnutí (nebo příp. dle skutkové situace stavebního povolení) 
a nikoli dotčenému orgánu státní správy (zde orgánu ochrany ovzduší), který je z hlediska své působnosti povolán 
a nadán odbornou kompetencí posuzovat a rozhodovat odborné otázky. V případě, kdy by příslušný dotčený orgán 
v řízení podle složkového zákona rozhodl bez znalosti závěrů obsažených ve stanovisku EIA, ztratilo by do jisté 
míry jeho vlastní stanovisko či rozhodnutí, sloužící jako podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu, svůj smysl, 
jelikož by závěry EIA nezohlednil, resp. zohlednit nemohl“. 
224 Srov. podkapitolu 3.2.2. 
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3.3.4. Smogová situace 

Zvláštním nástrojem ochrany ovzduší je také smogová situace.225 Jedná se o stav 

mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění určitými znečišťujícími látkami 

překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 zákona OchOvzd. Její vznik 

a ukončení vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí ve veřejně přístupném informačním 

systému a médiích. Současně informuje Českou inspekci životního prostředí, krajské úřady, 

obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní 

podmínky provozu.226 Pro případy překročení regulační prahové hodnoty stanovují krajské 

úřady zvláštní podmínky provozu pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně 

přispívají k úrovni znečištění. Po dobu vyhlášení smogové situace jsou provozovatelé těchto 

zdrojů povinni takové zvláštní podmínky dodržovat. Při stanovování zvláštních podmínek 

provozu krajský úřad přihlíží k míře úrovně emisí ze stacionárního zdroje v porovnání 

s nejlepšími dostupnými technikami dle závěrů BAT stanovených v Referenčních dokumentech 

o nejlepších dostupných technikách (BREF). 

  

 
225 Viz § 10 zákona OchOvzd. 
226 Viz výše v předešlé podkapitole, obsah žádosti o povolení provozu a závazné podmínky provozu. 
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4. Právní regulace ochrany ovzduší ve SRN 

Ústavní zakotvení ochrany životního prostředí v právním řádu Německé spolkové 

republiky nalezneme v článku 20a základního zákona Spolkové republiky Německo, BGBl. 

1949 S. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (dále jen GG), který plní roli ústavy 

SRN v materiálním smyslu. V tomto článku byl novelou GG od roku 1994 zakotven takzvaný 

státní cíl chránit životní prostředí (Staatsziel des Umweltschutzes), který zavazuje stát k ochraně 

přirozených základů života. Z konstrukce tohoto ustanovení a jeho umístění mimo část I. GG 

vyplývá, že se nejedná o základní lidské právo, nýbrž závazek státu, a tedy povinnost orgánů 

moci zákonodárné, výkonné a soudní chránit přirozené základy života a zvířat s odpovědností 

pro budoucí generace.227 

 

4.1. Systematika právní úpravy 

Dle čl. 74 odst. 1 číslo 24 GG patří právní úprava ochrany ovzduší (přesněji úprava 

omezování znečišťování ovzduší) mezi oblasti německého práva spadající pod takzvané 

konkurenční zákonodárství (die konkurrierende Gesetzgebung).228 V takových oblastech práva 

mají spolkové země na svém území zákonodárnou moc, pokud a potud, tedy v takovém 

rozsahu, v jakém nevyužil zákonodárnou moc spolek (SRN).229 

Tato zákonodárná moc spolku byla využita230 v oblasti regulace znečišťování ovzduší 

zákonem BImSchG, jehož ustanovení se vztahují na zřizování a provoz zařízení, výroby, 

uvádění na trh a dovoz zařízení, hořlavin a paliv, látek vymezených v tomto zákoně, charakter, 

vybavení, provoz a zkoušení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a železničních, 

leteckých a vodních vozidel, jakož i plovoucích těles a plovoucích zařízení a výstavbu 

veřejných komunikací a železnic, vlaků maglev a tramvají. Z vymezení této působnosti 

vyplývá, že se jedná dle německého práva životního prostředí o právní předpis smíšené povahy. 

 
227 KOCH, Hans-Joachim a Ekkehard HOFMANN a Moritz REESE. Handbuch Umweltrecht. München: C. H. 
Beck, 2018, s. 234. 
228 Viz čl. 72 odst. 1 GG. 
229 Deutscher Bundestag. Konkurrierende Gesetzgebung [online]. Dostupné z: 
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/K/konk_ges-246466 [cit. 2022-01-30]. 
230 Na rozdíl od oblasti regulace chování osob a domácností před znečišťováním ovzduší, kde je tato oblast 
upravena v jednotlivých zemích SRN odlišně. Tyto zemské zákony jsou označovány jako Landes-
Immissionsschutzgesetze. 
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Tento zákon nelze označit za složkový předpis (Fachgesetz) práva životního prostředí, 

jelikož jeho úprava se vztahuje mimo další dílčí oblasti na regulaci znečišťování ovzduší 

a regulaci emisí a imisí hluku. Současně tento předpis také zapracováním Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování 

znečištění a směrnice IED začlenil úpravu vydávání integrovaného povolení, proto ho lze 

označit za předpis s průřezovou působností. V německém právu ochrany před emisemi je hlavní 

část materie upravena podzákonnými předpisy. V případě BImSchG se tak za téměř 50 let 

účinnosti jedná již o 44 vyhlášek (Verordnungen) a dva správní předpisy 

(Verwaltungsvorschriften),231 z nichž oblast ochrany ovzduší upravuje Technische Anleitung 

zur Reinhaltung der Luft232 (zkráceně TA Luft). TA Luft jako tzv. technická příručka obsahuje 

především velké množství ustanovení technického rázu a nemá přímý dopad na provozovatele 

zařízení. V případě, kdy však povolující úřad mění nebo vydává nové povolení, musí se jím 

řídit.233 Do těchto podzákonných předpisů jsou pravidelně zapracovávány nové závěry BAT. 

Pro regulaci stacionárních zdrojů ovzduší má klíčový význam vyhláška BImSchV, 

jež upravuje obdobu vyjmenovaných stacionárních zdrojů a zařízení podléhajících vydání 

integrovaného povolení. Proces vydávání integrovaného povolení je pak upraven další 

vyhláškou BGBl. I 1977 S. 274 Verordnung über das Genehmigungsverfahren. 

Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí byla do německého právního řádu 

transponována zákonem UVPG, jež obsahuje jak úpravu posuzování záměrů, tak i koncepcí 

a zapracovává tak směrnici SEA i směrnici EIA. 

 

4.2. Stručný nástin právní úpravy 

Na zařízení, která jsou předmětem regulace spolkového zákona na ochranu před imisemi 

tak, jak již byly popsány výše, se s ohledem na regulaci stacionárních zdrojů znečišťování dále 

vztahuje úprava agregačních pravidel, která zavádí pojem společných zařízení (gemeinsame 

 
231 Jedná se o obecné správní předpisy potažmo nařízení vydávané nejvyššími správními úřady SRN. 
232 GMBl. 2002 S. 511, první všeobecné nařízení k provedení spolkového zákona na ochranu před imisemi (Erste 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz). 
233 REHBINDER, Eckard a Alexander SCHINK. Grundzüge des Umweltrechts. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 
2018, s. 615. 
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Anlage),234 jimiž jsou zařízení stejného druhu a za stejných okolností, jež společně dosahují 

limitních hodnot nebo velikosti zařízení. Na taková zařízení se pak nahlíží jako na zařízení 

jediné a bude tímto způsobem posuzováno dle BImSchV.235 BImSchG je komplexním 

předpisem, který poměrně obsáhle vymezuje značný okruh zařízení a obsahuje rozličné nástroje 

k jejich regulaci. 

Účelem tohoto zákona je chránit lidi, zvířata a rostliny, půdu, vodu, ovzduší a kulturní 

a jiný majetek před škodlivými vlivy životního prostředí a předcházet vzniku škodlivých vlivů 

životního prostředí.236 Za tímto účelem BImSchG stanoví povinnosti provozovatelům zařízení 

podléhajících povolení (Genehmigungsbedürftige Anlagen), které staví na základních 

principech práva životního prostředí. Na úseku ochrany životního prostředí jsou jimi například: 

– povinnost zřídit a provozovat zařízení takovým způsobem, aby byla zaručena 

vysoká úroveň ochrany životního prostředí jako celku, 

– povinnost přijímat preventivní opatření proti škodlivým vlivům na životní prostředí 

a jiným nebezpečím, významným nevýhodám a významným obtížím, zejména 

prostřednictvím nejlepších dostupných technik (obsažených v TA Luft), 

– zamezit škodlivým vlivům na životní prostředí a jiným nebezpečím, významným 

nevýhodám a významnému obtěžování široké veřejnosti a okolí. 

V obsahu povolení je pak možno uložit provozovatelům zařízení dodržovat emisní 

limity, provádět měření, včetně měření kontinuálních, monitorovat kvalitu ovzduší, informační 

povinnosti, zajištění bezpečnostních zkoušek odbornou osobou nebo například povinnost 

poskytnout příslušnému úřadu informace o druhu, množství, prostorovém a časovém rozložení 

znečištění ovzduší v prohlášení o emisích. 

Cílem právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí dle UVPG je pomocí tohoto 

posuzování chránit statky, hodnoty (Schutzgüter)237 jimiž jsou lidé, zejména lidské zdraví, 

zvířata, rostliny a biologická rozmanitost, povrch, půda, voda, vzduch, klima a krajina (jako 

tzv. Umwelt Elemente), kulturní dědictví a další hmotné statky a interakce mezi výše uvedenými 

 
234 Viz § 1 odst. 3 a 4 BImSchV. 
235 KOCH, Hans-Joachim a Ekkehard HOFMANN a Moritz REESE. Handbuch Umweltrecht. München: C. H. 
Beck, 2018, s. 244. 
236 Viz § 1 odst. 1 BImSchG. 
237 UVPG užívá tohoto výrazu pravděpodobně proto, že jeho význam je širší a zahrnuje také kulturní dědictví a 
další hmotné statky, obdobně jako úprava § 2 zákona EIA. 
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chráněnými statky.238 Cílem úpravy je posuzovat přímé a nepřímé vlivy záměru nebo realizace 

plánu na chráněné statky, a to i z pohledu jeho náchylnosti k potenciálním těžkým haváriím 

nebo katastrofám. Tato úprava zahrnuje stanovení, popis a posouzení těchto významných vlivů, 

za dodržování v práci již popsaných principů práva životního prostředí.  

Posuzování vlivů na životní prostředí je v německém právu nesamostatnou částí 

správních řízení,239 ve kterých je rozhodováno o „přípustnosti“ (Zulassung) záměrů. O této 

přípustnosti rozhodují úřady (Zulassungsbehörde), kterými jsou úřady dle zvláštních předpisů, 

například stavební úřad, a tyto úřady též provádí posuzování vlivů EIA. 

UVPG obsahuje pouze určitá procesní ustanovení upravující posuzování vlivů a jako 

zákon se použije subsidiárně ve vztahu k zákonům obsahujícím speciální úpravu jednotlivých 

řízení (Fachgesetze), do kterých je posuzování EIA včleněno a v jejichž průběhu také probíhá. 

Jelikož je posuzování EIA takto integrováno do specifických řízení, může se stát, 

že záměr bude podléhat schvalování ve více řízeních. Pro takové případy je v UVPG zaveden 

institut tzv. vedoucích úřadů,240 které budou příslušné alespoň k procesním úkonům 

vymezených ve speciálních ustanoveních UVPG. V souvislosti s touto integrací je také zaveden 

institut dílčích povolení,241 která slouží jako podklady pro rozhodnutí o dílčí přípustnosti 

záměru. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dle německé právní úpravy neexistuje žádný 

samostatný postup ani správní orgán pro provádění posuzování vlivů na životní prostředí. 

  

 
238 Viz § 2 odst. 1 UVPG. 
239 Viz § 4 UPVG. 
240 Viz § 31 UPVG. 
241 Viz § 29 a 30 UPVG. 
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5. Srovnání právní úpravy ČR a SRN 

Z předešlé analýzy obou národních úprav ochrany ovzduší před znečišťováním 

ze stacionárních zdrojů můžeme na první pohled seznat, že se mezi nimi vyskytují jak mnohé 

podobnosti, tak i rozdíly. Příčiny nebo spíše důvody těchto podobností i odlišností lze poměrně 

jednoduše nalézt. Důvody rozdílností pramení především v odlišném historickém vývoji obou 

zemí a také z charakteristik jejich státního zřízení. 

Německo jako spolková republika je federací, která je členěna na 16 spolkových zemí. 

Ačkoli v jeho případě nemůžeme mluvit o právním pluralismu na jeho území, přeci jen v jeho 

právním systému nacházíme určitá specifika charakteristická právě pro federaci. Tato specifika 

se v německém právním řádu projevují jeho rozdělením do dvou úrovní – spolkové a zemské. 

Dle základního zákona Německa si mohou spolkové země oblast ochrany přírody upravit 

odlišně. V případě ochrany před znečišťováním ovzduší je situace poněkud jiná. Pokud totiž 

není v této oblasti schválen spolkový předpis, mohou si spolkové země upravit ochranu ovzduší 

vlastními předpisy. Stalo se tak v případě ochrany ovzduší před znečišťováním domácnostmi 

a chováním osob, jejichž regulace v jednotlivých spolkových zemích je odlišná. I když byla 

právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním ze zařízení zakotvena zákonem na spolkové 

úrovni,242 stále tento zákon vymezuje různé oblasti, ve kterých dává spolkovým zemím 

diskreční pravomoc k vydání nařízení (Rechtsverordnungen). Těmito nařízeními byla 

v několika zemích vymezena takzvaná Untersuchungsgebieten243– „zkoumaná území“, pro něž 

byly vypracovány plány omezování znečištění. V České republice jako unitárním státě najdeme 

v právním řádu z logiky věci obdobnou úpravu pouze posledního případu, jímž jsou Programy 

zlepšování kvality ovzduší. 

Druhým důvodem odlišnosti je historický vývoj práva v obou zemích. V německém 

právu má ochrana ovzduší nepřerušenou tradici již mnohá desetiletí, většina současných 

předpisů na úseku ochrany ovzduší byla přijata již v 70. letech a postupně systematicky 

novelizována v reakci na vývoj práva na evropské úrovni. V českém právním řádu se mohla 

snaha o regulaci stacionárních zdrojů znečišťování ve větší míře projevovat až v období 90. let. 

Do současnosti však prodělala česká úprava ochrany ovzduší bezmála překotný vývoj 

 
242 BImSchG. 
243 V Bavorsku Belastungsgebieten „zatížené území“. 
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a posunula se v této oblasti kupředu. Příčina tohoto vývoje je však také důsledkem podobností 

v těchto právních úpravách a tou je bezpochyby evropská legislativa. Prakticky všechny právní 

předpisy v této práci uvedené obsahují transpozice evropských směrnic, a to jak ty německé, 

tak i ty české. 

Obě právní úpravy, i když obsažené v jiných právních předpisech, jsou si obsahově 

velmi podobné, jen s dílčími odlišnostmi. Lze tedy dovodit, že ačkoli se liší systém úpravy 

a způsob zapracování, obsah je z velké části regulace stacionárních zdrojů shodný, což by 

mohlo leckoho při pohledu na spolkový zákon na ochranu před imisemi z roku 1974 a zákon 

o ochraně ovzduší z roku 2012 překvapit. 

 Základem německé i české právní úpravy jsou dva výše zmíněné předpisy. Ačkoli mohl 

být spolkový zákon dříve považován za složkový právní předpis jako jeho český protějšek, dnes 

tomu tak již být nemůže. Na první pohled lze spatřit rozdílné pojetí úpravy průřezového nástroje 

integrovaného povolení, jež byla do spolkového zákona včleněna beze zbytku. Cíl toho zákona 

je dnes zaměřen na ochranu životního prostředí jako celku, tak jak je stanoveno v jeho úvodních 

ustanoveních. V českém právním řádu má naopak úprava integrované prevence dřívější počátek 

než relativně nový zákon OchOvzd a je upravena v samostatném zákoně IPPC. Účel, povinnosti 

ukládané provozovatelům, způsob integrace, zařízení podléhající procesu integrovaného 

povolení jsou však obsahově velmi podobné. Pouze vymezení zařízení je v německém právu 

upraveno vyhláškou BInSchV, v českém právu tuto úlohu plní u obou zákonů přílohy. Lze však 

zpozorovat v obou úpravách trend přesouvat ustanovení technického druhu do podzákonných 

předpisů nebo na jejich úpravu ve směrnici pouze odkázat. 

Zajímavou skutečností je také jistá nesystematičnost s ohledem na zařazení určitých 

ustanovení do obou předpisů. V případě zákona OchOvzd je to zařazení úpravy související 

s biopalivy. U BImSchG je to pak úprava kombinující například ustanovení s cílem ochrany 

ovzduší, ochrany klimatu a ochrany před emisemi hluku. 

Z hlediska nástroje posuzování vlivů na životní prostředí můžeme opět najít podobnosti 

i rozdíly. V tomto případě je naopak forma obdobná, oba nástroje jsou upravené v samostatných 

zákonech, oba obsahují úpravu posuzování záměrů i koncepcí, předmět projektového 

posuzování je také vymezen obdobně, úprava účasti veřejnosti je také obdobně upravena 

speciálními ustanoveními v zákoně EIA i UVPG. Podstatným rozdílem je však úprava procesní 
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stránky postupu EIA, který je v německém právu integrován do speciálních zákonů 

a samostatný proces EIA na rozdíl od české právní úpravy jako takový neexistuje. V tomto 

ohledu lze zde spatřovat určité paralely ve snaze integrovat proces EIA v České republice 

relativně nedávnou novelou stavebního zákona v podobě územního řízení s posouzením vlivů 

na životní prostředí a společného územního a stavebního řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí. V České republice je však tímto způsobem postupováno jen v menšině řízení. 

V oblasti vymezení předmětu posuzování podlimitních záměrů nalezneme v německé úpravě 

u podobné skupiny záměru tzv. předběžné posouzení případu na místě. Obecně se v obou 

státech právní úprava snaží posilovat princip komplexnosti a také integraci za účelem 

zjednodušení postupů. V neposlední řadě také stojí za povšimnutí jiné pojetí ústavního 

zakotvení práva na příznivé životní prostředí, které v německém základním zákoně svoji 

přímou obdobu nemá. 
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Závěr 

Po úvodním popisu základních pojmů klíčových pro právní úpravu ochrany ovzduší 

jsem v první části práce také stručně vymezil cíl této právní úpravy, kterým je snaha 

o předcházení a omezení znečištění pocházející z určitých druhů lidské činnosti jako zdrojů 

tohoto znečištění. Jedním z druhů takové činnosti je bezpochyby provoz stacionárních zdrojů. 

V diplomové práci jsem se zaměřil na pojem stacionárního zdroje znečišťování, jeho 

vymezení a obsah dle různých právních předpisů v právních řádech České republiky a Spolkové 

republiky Německo. Při vymezení tohoto pojmu byl kladen důraz na stacionární zdroje 

znečištění označované zákonem o ochraně ovzduší jako vyjmenované, současně s dalšími 

významnými stacionárními zdroji, jejichž činnost je regulována jinými právními předpisy, 

a které pro svoji potřebu pracují s tímto pojmem různými způsoby. Zároveň jsem se snažil 

postihnout obsah tohoto pojmu porovnáním šíře reálných případů a jejich množství, na které 

mohou tato vymezení dopadat. 

Předmětem pojednání v části věnované administrativně-právním nástrojům regulace 

těchto zdrojů v českém právním řádu byly zejména nástroje průřezové s ohledem na skutečnost, 

že stacionární zdroje mnohdy zasahují svým provozem za hranice jedné složky životního 

prostředí. Dále pak nástroje dle zákona o ochraně ovzduší, který jako složkový předpis tvoří 

základ právní úpravy na tomto úseku životního prostředí. V jednotlivých kapitolách této části 

jsem nastínil a popsal jejich vzájemné vztahy při jejich uplatnění a propojenost a návaznost 

jednotlivých procesů v rámci kterých se realizují. 

V části pojednávající o německé právní úpravě jsem stručně popsal systematiku 

právních předpisů, jejichž předmětem je úprava administrativně-právních nástrojů v Německu 

a stručně nastínil jejich obsah. 

Obsahem následující části bylo porovnání právní úpravy české s právní úpravou 

německou, s uvedením příkladů odlišností a podobností systematiky právní úpravy a právní 

úpravy konkrétně. 

V průběhu zpracování práce jsem dospěl k závěru, že po téměř deseti letech účinnosti 

a stejném počtu novelizací zákona o ochraně ovzduší se jedná o právní předpis, který lze označit 

za kvalitní, a který obstojí i při porovnání se zahraniční úpravou, ačkoli se průběh jeho 
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schvalování a následný proces transpozic evropských směrnic neobešel bez určitých 

komplikací. Při porovnání s historicky prověřenou úpravou ochrany ovzduší v německém 

právu životního prostředí jsem dospěl k názoru, že se jedná o moderní právní předpis, 

odpovídající standardům právní úpravy zajišťující vysokou úroveň ochrany životního prostředí. 

A to i přesto, že bychom mohli mezi jeho ustanoveními najít dílčí nedostatky. Stojí však 

za povšimnutí, že i právní předpisy prověřené časem, jako je například právě spolkový zákon 

na ochranu před imisemi, které neprošly ve světle směrnic a pod neustálým vývojem techniky 

a lidského poznání zběsilými novelizacemi, mají své nedokonalosti. S podobnými závěry lze 

přijít i při hodnocení zákona o integrované prevenci a zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

K naplňování ochrany ovzduší však není samospasná sebelepší právní úprava, o čemž 

svědčí kritika spolkového zákona na ochranu před imisemi. Ten sice obsahuje široký katalog 

nástrojů ochrany ovzduší, kterými lze regulovat jeho znečišťování, problém však stojí 

na nedostatečném institucionálním zajištění vymáhání povinností pomocí těchto nástrojů. 

Směr pro budoucí úpravu české právní úpravy vidím ve větší míře integrace procesů, 

která je v německé úpravě na vyšší úrovni. Taková integrace však klade vyšší nároky na kvalitu 

přípravy legislativy, která může být snadno narušena v průběhu legislativního procesu. 

Jako riziko pro naplňování účelu právní úpravy ochrany ovzduší však spatřuji naopak 

v plánovaném zavedení institucionální integrace a tím přesunutí agendy dotčených orgánů 

do státních stavebních úřadů zřízených novým stavebním zákonem, který zásadním způsobem 

novelizuje všechny tři výše zmíněné právní předpisy. V současné době je na půdě Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR několik návrhů na odložení jeho účinnosti nebo na jeho změnu, 

především v části této integrace. Nejsem toho názoru, že by taková integrace byla ku prospěchu 

ochrany ovzduší ani životního prostředí jako celku. 

Oblast regulace stacionárních zdrojů znečišťování, jak již bylo nastíněno v úvodu, 

dosáhla velkého pokroku. Domnívám se, že tento vývoj nebude zpomalovat. V rámci 

technologického pokroku a s přechodem na obnovitelné zdroje energie bude třeba 

odpovídajícím způsobem na tyto změny reagovat i v oblasti právní úpravy. 
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Seznam používaných zkratek 

 
BAT Nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques) 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge 

BImSchV Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

BREF Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (Reference 
Document on Best Available Techniques) 

ČR Česká republika 

EIA Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) 

EIA směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 
13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a 
soukromých záměrů na životní prostředí 

Emisní vyhláška Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné 
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší 

IED směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 
24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci 
a omezování znečištění) 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

LCP zdroje Zvláště velké spalovací zdroje (Large Combustion Plants) 

SEA Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Strategic 
Environmental Assessment) 

SEA směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 
27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů 
na životní prostředí 

SRN Spolková republika Německo 

StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 
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TA Luft Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Zákon EIA Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon IPPC Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, 
o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 
(zákon o integrované prevenci) 

Zákon OchOvzd Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
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Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním 
ze stacionárních zdrojů 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá právní regulací ochrany ovzduší před znečišťováním ze 

stacionárních zdrojů. Práce poskytuje přehled jednotlivých administrativně-právních nástrojů 

ochrany životního prostředí, jejichž prostřednictvím je regulována ochrana ovzduší před 

znečišťováním z těchto zdrojů. 

Diplomová práce je rozčleněna do pěti kapitol. Obsahem první kapitoly je obecné 

pojednání o základních pojmech a cíli právní úpravy ochrany ovzduší. Druhá kapitola se věnuje 

pojmu stacionárního zdroje znečišťování, jeho vymezení v právním řádu České republiky dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 76/2002 Sb., 

o integrované prevenci a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a vymezení v právním řádu 

Spolkové republiky Německo dle zákona č. BGBl. I 1974 S. 721, spolkový zákon na ochranu 

před imisemi a zákona č. BGBl. I 1990 S. 205, německý zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí a jejich srovnání. Třetí kapitola pojednává o české právní úpravě průřezových nástrojů 

ochrany životního prostředí. Dále se zabývá procesem posuzování vlivů na životní prostředí, 

právní úpravou integrované prevence a složkovou právní úpravou ochrany ovzduší, zahrnující 

zejména standardy ochrany ovzduší, povinnosti provozovatelů vyjmenovaných stacionárních 

zdrojů znečišťování, závazná stanoviska a rozhodnutí o povolení provozu vydávaných orgány 

ochrany ovzduší a smogovou situací. Ve čtvrté kapitole je stručně popsána systematika 

právních předpisů Spolkové republiky Německo v oblasti ochrany ovzduší společně s ústavním 

zakotvením ochrany životního prostředí a německé právní úpravy posuzování vlivů na životní 

prostředí. Obsahem páté kapitoly je porovnání české a německé právní úpravy, s ohledem na 

odlišný historický vývoj a státní zřízení obou zemí s uvedením příkladů odlišné a podobné 

právní úpravy. 
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Legal regulation of air protection against pollution from 
stationary sources 
 

Abstract 

This thesis deals with the legal regulation of air protection against pollution from 

stationary sources. The thesis provides an overview of individual administrative-legal 

instruments of environmental protection, through which air protection against pollution from 

these sources is regulated.  

The thesis is divided into five chapters. The content of the first chapter are basic 

definitions and objective of air protection legislation in general. The second chapter deals with 

the definition of stationary source of pollution, its meaning in the legal system of the Czech 

Republic according to Act No. 100/2001 Coll., on Environmental Impact Assessment, Act No. 

76/2002 Coll., on Integrated Prevention and Act No. 201/2012 Coll., on Air Protection and the 

definition in the legal system of the Federal Republic of Germany according to Act No. BGBl. 

I 1974 S. 721, Federal Immission Control Act and Act No. BGBl. I 1990 S. 205, the German 

Environmental Impact Assessment Act, and a comparison of the two. The third chapter deals 

with the Czech legislation on cross-area legal instruments of environmental protection. It also 

deals with the environmental impact assessment process, the legislation on integrated 

prevention and the area legislation on air protection, including in particular air protection 

standards, operator obligations of enumerated stationary sources of pollution, binding opinions 

and decisions on operating permits issued by air protection authorities, and the smog situation. 

Chapter four briefly describes the legal system of the Federal Republic of Germany in the area 

of air protection, together with the constitutional basis of environmental protection and the 

German legislation on environmental impact assessment. The fifth chapter compares the Czech 

and German legislation, considering the different historical development and form of 

government of the two countries, with examples of different and similar legislation. 
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