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Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních 

zdrojů 

Autor předkládá k obhajobě diplomovou práci, ve které se zabývá právní regulací stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší. Za cíl práce si autor stanovil poskytnutí přehledu jednotlivých 

nástrojů ochrany ovzduší a analýzu jejich vzájemného vztahu a propojení. Vedle toho bylo 

autorovým cílem také porovnat českou právní úpravu s německou právní úpravou.1 Již v úvodu 

autor upozorňuje, že zkoumanou matérii konkretizoval pouze na administrativně-právní nástroje, 

z vlastního textu pak plyne, že autor téma ještě zúžil a zabývá se regulací v zásadě pouze ve vztahu 

k tzv. vyjmenovaným zdrojům. Ke konkretizaci tématu práce nemám v zásadě výhrady, mohlo by 

vést k hlubšímu rozboru jednotlivých problematik a institutů. Téma práce je tradiční, ale stále 

aktuální vzhledem k neustálé nutnosti zdokonalování nástrojů ochrany ovzduší. 

Vlastní text práce je rozdělen do pěti kapitol, které podle jejich názvů vyznívají systematicky. 

K vlastnímu obsahu některých kapitol mám však určité výhrady, protože se podle mého názoru 

v některých případech zabývají danou otázkou až příliš obecně, jen s malým propojením s autorem 

zpracovávaným tématem.  

V první kapitole se autor věnuje vymezení základních pojmů významných pro jím zpracovávanou 

práci – vysvětluje pojem ovzduší, znečišťující látka a dále popisuje cíl právní úpravy. Vysvětlení 

dalšího důležitého pojmu – pojmu „stacionární zdroj znečišťování“ pak autor věnuje samostatnou 

kapitolu druhou. Zde pro mě poněkud překvapivě analyzuje pojem stacionární zdroj nejprve 

ve vztahu k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a k zákonu o integrované prevenci a až 

na závěr se věnuje charakteristice stacionárního zdroje podle zákona o ovzduší. Zejména první dvě 

podkapitoly, zabývající se pojmem ve vztahu k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a 

k zákonu o integrované prevenci, jsou zpracovány velmi obecně a konkrétní problematice 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se věnují jen okrajově. Zajímavá je podkapitola věnující 

se vymezení stacionárního zdroje v německém právu. Oceňuji, že autor toto srovnání zařadil již 

do druhé kapitoly a neponechával jej jen na závěrečnou komparační kapitolu, čtenáři toto 

usnadňuje srovnání právních úprav.  

Třetí část práce se zabývá právní regulací ovzduší v ČR. Zde se autor velmi správně nezaměřuje 

jen na zákon o ovzduší, ale právě i na zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a na zákon 
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o integrované prevenci. Část 3.2.1, která se zabývá posuzováním vlivů na životní prostředí je však 

zpracována velmi obecně, takto pojatá by mohla být v zásadě v jakékoli diplomové práci, která by 

se týkala jakéhokoli záměru spadajícího pod zákon o posuzování vlivů. Postrádám zde hlubší 

provázání přímo se stacionárními zdroji znečišťování ovzduší. Část 3.2.2 týkající se integrovaného 

povolování je také poměrně obecná, ale je již o něco více vztahována přímo ke stacionárním 

zdrojům znečišťování ovzduší – zejména se snaží ve vztahu k ochraně ovzduší analyzovat 

podmínky provozu zařízení (s. 32) či relevantní referenční dokumenty (s. 34). Tuto část tak 

v kontextu práce lze považovat za zdařilou. Další části kapitoly se zabývají zákonem o ovzduší, 

konkrétně pak standardy ochrany ovzduší, povinnostmi provozovatelů, závaznými stanovisky 

a rozhodnutími orgánů ochrany ovzduší a smogovou situací. Větší důraz autor klade na závazná 

stanoviska a rozhodnutí, s čímž souhlasím. Celá kapitola je však zpracována až na výjimky velmi 

popisně.  

Kapitola čtvrtá zabývající se právní regulací stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je zajímavá 

jakožto vhled do zahraniční právní úpravy a je nutné ji číst spolu s kapitolou pátou, kde se autor 

zabývá částečnou komparací právních úprav a nachází některé podobnosti i rozdíly. Je škoda, 

že tato část práce nebyla více rozvedena, jistě by to diplomovou práci obohatilo. V závěru autor 

práci spíše shrnuje a nastiňuje několik vlastních úvah týkajících se právní úpravy. Jejich další 

rozvinutí by mohlo být součástí ústní obhajoby.  

Z jazykového, stylistického a grafického pohledu je práce na standardní úrovni. Použité zdroje jsou 

relevantní a autor prokázal schopnost práce s nimi. Diplomová práce se danou problematikou 

zabývá poměrně celistvě, jak si autor vytyčil, je však zpracována velmi popisně a na některých 

místech příliš obecně. Přes tyto výhrady ji doporučuji k ústní obhajobě a navrhuji její hodnocení 

stupněm dobře. Pro účely obhajoby doporučuji zaměřit se na následující otázky:  

1. V závěru uvádíte, že směrem pro budoucí českou právní úpravu by mohla být vyšší míra 

integrace procesů a že inspirací by mohla být právě německá právní úprava. Rozveďte prosím tuto 

myšlenku více.  

2. Spatřujete v současné právní regulaci stacionárních zdrojů znečišťování (vyjmenovaných 

i nevyjmenovaných) nějaký zásadní nedostatek?  
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