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Úvod 
Právní úprava ochrany ovzduší je velmi rozsáhlá, stejně jako úprava mnoha jiných 

složek životního prostředí. Není možné dostatečně obsáhnout tuto veškerou materii 

v jediné práci. Předmětem předkládané práce je problematika právní úpravy z hlediska 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší se zaměřením na velké stacionární zdroje. 

Práce zahrnuje popis těchto stacionárních zdrojů, působnost orgánů státní správy 

v oblasti ochrany ovzduší, jakož i nástroje ochrany ovzduší.  

Kvalita ovzduší patří v posledních letech jednoznačně k největším problémům, 

které životní prostředí má. Problematická je především imisní zátěž obyvatel, což vede 

i  k prokazatelným zdravotním dopadům, jako je zvýšený výskyt respiračních 

onemocnění včetně chronických. Krátkodobé zvýšení koncentrací suspendovaných 

částic PM10 se podílí na nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na 

onemocnění srdce a cév, na zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění 

dýchacího ústrojí. Dlouhodobě zvýšené koncentrace mohou mít za následek snížení 

plicních funkcí u dětí a dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího 

ústrojí a zkrácení délky života, zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby cév a 

pravděpodobně i na rakovinu plic.1 

Ačkoli v posledních letech došlo ke zmenšení plochy území, kde jsou 

překračovány imisní limity, nedaří se v těchto územích míru jejich překračování 

snižovat. Relativně příznivější rozptylové podmínky, které byly v letech 2007 a 2008 

nelze očekávat každý rok. Jde především o limity pro prachové částice (PM10 a PM2,5) a 

benzo(a)pyren. Nadlimitním koncentracím těchto znečišťujících látek je vystavována 

značná část populace. Česká republika (dále také „ČR“) proto patří mezi země Evropské 

unie (dále také „EU“) s nejhorší kvalitou ovzduší. Významný podíl na těchto emisích 

má vytápění domácností (odsud v roce 2007 pocházelo 30 % z celkových emisí 

                                                 

1 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, 

Souhrnná zpráva za rok 2008, Praha, 2009, s. 19-21. 
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jemného prachu a na 70 % emisí rakovinotvorných polycyklických aromatických 

uhlovodíků) a silniční doprava (30 % celkových emisí jemného prachu).2 

Kvůli překračování imisních limitů pro prachové částice PM10 na rozsáhlém 

území republiky zahájila Evropská komise v roce 2006 s  ČR řízení pro neplnění 

platných legislativních požadavků (kterými jsou mimo jiné i imisní limity pro jednotlivé 

znečišťující látky). ČR musí prokázat, že provádí vše, co je v jejích silách, aby došlo k 

nápravě této situace.3 

Tato práce, jak bylo naznačeno v úvodu, nepostihuje celou právní úpravu 

ochrany ovzduší. Stranou ponechává problematiku znečišťování ovzduší z malých 

stacionárních zdrojů a mobilních zdrojů. Diplomová práce je členěna do jednotlivých 

kapitol. Po úvodu následuje kapitola, která je věnovaná obecně ovzduší, jeho složení a 

nastavení emisních a imisních limitů v ČR. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku 

energetiky, věnuje se technickým možnostem omezení oxidu uhličitého do atmosféry. 

Třetí a čtvrtá kapitola spolu úzce souvisí, neboť zařazení stacionárního zdroje do 

správné kategorie dle zákona o ochraně ovzduší má vliv na povinnosti jeho 

provozovatele. Následuje část práce zabývající se právní úpravou ochrany ovzduší, a to 

jak na mezinárodní, evropské, tak i na národní úrovni. Tato kapitola se snaží 

zanalyzovat především současnou právní úpravu a její úspěchy (nebo neúspěchy?). 

Mimo jiné jsem do této práce zahrnula i prostředky ke kontrole a omezování 

znečišťování, ze kterých je možné vyzdvihnout ekonomické nástroje, z nich 

poplatkovou povinnost, a koncepční nástroje, které nejsou zatím zcela efektivní. Dále se 

zmiňuji o ekologicko-právní odpovědnosti a škodě způsobené provozní činností, 

orgánech státní správy na úseku ochrany ovzduší a informačních systémech.  

V poslední části své diplomové práce jsem se nejprve snažila dokumentovat stav 

ovzduší v zóně Pardubický kraj a dále jsem s využitím komparační metody z této zóny 

                                                 

2 Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008, Ročenka ČHMÚ, Praha, 2009. 

3 Patrovská, D. Návrh zákona o ochraně ovzduší chce kontrolu domácností a poplatky za kotle, ze dne 

13.10.2009. Dostupný z http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2201131.  
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vybrala jeden velký stacionární zdroj a porovnala ho se srovnatelným zdrojem na 

Slovensku. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala s ohledem na prostředí, ve kterém žiji. 

V Pardubickém kraji se nachází hned několik velkých zdrojů znečišťování ovzduší, 

přičemž nejvýraznější vliv na stav ovzduší mají dvě elektrárny. Proto bylo velmi 

zajímavé podívat se na to, jakou právní úpravou se v oblasti ovzduší velké zdroje řídí a 

pokusit se ji zhodnotit. Je s podivem, že i při dnešní právní úpravě je možné, aby státní 

orgány vydaly taková rozhodnutí, která jsou spíše než v zájmu životního prostředí 

zájmem politických a podnikatelských lobby.  
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1 Ovzduší, jeho složení a limity znečišťování 

1.1 Ovzduší, složení 

Ovzduší jako plynný obal naší planety (atmosféra) je základní složkou životního 

prostředí a nenahraditelnou podmínkou života. Tvoří vzdušný obal Země, kde polovina 

atmosféry je soustředěna do 5 km nad Zemí (troposféra). Ovzduší dále zajišťuje 

tepelnou bilanci Země, ve dne rozptyluje sluneční záření, díky tomu se zemský povrch 

nepřehřívá, v noci zabraňuje unikání tepla ze Země. Směrem vzhůru teplota atmosféry 

klesá.4 

Hlavní plynné složky atmosféry  

• Dusík – N2 - 78,084 % (objemový podíl) – 75,51 % (hmotnostní podíl), inertní plyn, 

vulkanická činnost 

• Kyslík – O2 - 20,946 % - 23,01 %, dýchání, reaktivní plyn, fotosyntéza, ozon, 

pohlcování záření 

• Argon - Ar - 0,934 % - 1,286 % , inertní plyn 

• Stopové plyny - oxid uhličitý – CO2 - 0,035 % - pohlcování dlouhovlnného záření 

(oteplování atmosféry), spotřebováván při fotosyntéze 

• Vodní pára - max. do 4 % objemu, pohlcování dlouhovlnného záření 

• Atmosferické aerosoly – pevné a tekuté příměsi ve vzduchu  

• Další stopové plyny – ozon, methan, neon, krypton, xenon, vodík, oxid dusný, 

helium 

• Ozon - maximum na jaře, minimum na podzim5 

                                                 

4Vrstvy zemské atmosféry, příloha č. 1. 

5 Machalíková, J. Soubor přednášek k předmětu Životní prostředí. Univerzita Pardubice, 2005/2006. 
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Ovzduší je velmi citlivé na vnášení různých cizorodých látek, které narušují jeho 

rovnováhu. Dle posledních vědeckých poznatků může narušení či změna skladby 

ovzduší způsobit změnu životních podmínek na Zemi. Samočisticí schopnosti atmosféry 

jsou dle odborníků omezené. Účinky změn tak lidé poznají, až když se s nimi setkají při 

studiu jejich následků na živých organismech. 6 

Přesto, že se ČR snaží od roku 1989 věnovat velkou pozornost kvalitě ovzduší, 

zejména z velkých stacionárních zdrojů, není stav ovzduší stále vyhovující z hlediska 

požadavků EU.7 

1.2 Limity znečišťování  

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (dále také „Zákon“) vymezuje základní 

pojmy, mezi nimiž se zmiňuje o emisních limitech a emisních stropech, imisních 

stropech a rozdílem mezi znečištěním a znečišťováním. Zákon přejímá z rámcové 

směrnice 96/62/EC obecné přístupy pro stanovení úrovně kvality ovzduší a případného 

překročení stanovených limitních úrovní v zónách8 pro účely řízení kvality ovzduší 

s cílem dosáhnout ve stanovených termínech kvality ovzduší vyhovující limitním 

hodnotám a imisním cílům.9 

1.2.1 Emise 

Emise obecně znamená vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního 

prostředí.  

                                                 

6 Dirner, V. a kol. Ochrana životního prostředí. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a 

Ministerstvo životního prostředí, Praha, 1997, s. 28. 

7 Evropská komise zahájila v roce 2006 s  ČR řízení pro neplnění platných legislativních požadavků 

(kterými jsou mimo jiné i imisní limity pro jednotlivé znečišťující látky).  

8 Zóny jsou chápány jako základní jednotky pro řízení kvality ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší tuto 

problematiku řeší v § 7. 

9 Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2002, Ročenka ČHMÚ, Praha, 2003, s. 37. 
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Emisním limitem se rozumí nejvyšší přípustné množství znečišťující látky nebo 

stanovené skupiny znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěné do ovzduší ze 

zdroje znečišťování ovzduší vyjádřené jako hmotnostní koncentrace znečišťující látky 

v odpadních plynech. 

Emisní limity pro stacionární zdroje se člení na obecné emisní limity (stanovené 

pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich skupiny) a specifické emisní limity 

(stanovené u jmenovitě uvedených stacionárních zdrojů). Pokud pro danou látku není u 

stacionárního zdroje specifický emisní limit stanoven, je provozovatel povinen plnit 

obecný emisní limit. Specifické emisní limity k jmenovitě uvedeným stacionárním 

zdrojům lze najít v těchto prováděcích předpisech k Zákonu: 

• nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 

• nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 

• nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu. 

Emisní stropy a redukční cíle pro vybrané znečišťující látky nebo stanovené 

skupiny látek a lhůty k jejich dosažení, popřípadě emisní stropy a redukční cíle pro 

vymezená území, pro skupiny nebo jednotlivé stacionární zdroje, jsou stanoveny 

v národních programech snižování emisí znečišťujících látek za účelem dodržení 

přípustné úrovně znečištění. 

Přípustná úroveň znečišťování ovzduší  

Přípustnou úroveň znečišťování ovzduší určují hodnoty emisních limitů pro 

jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny nebo pachové látky, 

přípustná míra obtěžování zápachem, emisní stropy a redukční cíle pro jednotlivé 

znečišťující látky nebo stanovené skupiny látek. 

Je třeba rozlišovat mezi pojmy „znečišťování ovzduší“ a „znečištění ovzduší“. 

Znečišťováním ovzduší se rozumí určité množství znečišťujících látek emitovaných 

z konkrétního zdroje, kdežto znečištěním ovzduší se rozumí množství či koncentrace 
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znečišťujících látek v ovzduší v určité oblasti (tou může být obec, kraj, celá republika i 

rozsáhlejší oblasti). Míra znečišťování tedy přímo ovlivňuje míru znečištění ovzduší. 

Znečišťující látka 

Za znečišťující látku se považuje jakákoli látka vnesená do vnějšího ovzduší (tj. 

ovzduší v troposféře, s výjimkou ovzduší na pracovištích a v uzavřených prostorách) 

nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo anebo může mít po fyzikální nebo 

chemické přeměně nebo spolupůsobení s jinou látkou škodlivý vliv na život a na zdraví 

lidí a zvířat. 

1.2.2 Imise 

Od emisí je nutné odlišovat imise, což je znečištění ovzduší vyjádřené hmotnostní 

koncentrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek. V rámci 

imisí je na místě se zabývat i imisními limity pro ochranu zdraví. Jsou to limity pro 

troposférický ozon, který se stanoví s ohledem na lidské zdraví. Hodnoty imisních 

limitů určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší, meze tolerance a četnost překročení 

pro jednotlivé znečišťující látky. Imisní limit nesmí být překročen více než o mez 

tolerance a nad stanovenou četnost překročení.10 

Hodnoty imisních limitů jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při jejich 

rozhodovací činnosti. To znamená, že například při povolování stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší musí příslušné úřady respektovat kvalitu vnějšího ovzduší v dané 

oblasti, kde má být nový zdroj umístěn. Místa, oblasti a sídla, kde znečištění nedosahuje 

imisních limitů, jsou považovány za oblasti s dobrou kvalitou ovzduší.11 

                                                 

10 Madar, Z. Právní ochrana životního prostředí v České republice. Vysoká škola aplikovaného práva, 

s.r.o., 2003, vydání 1., s. 57. 

11 Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 23-24. 
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Mezi sledované látky (ve smyslu imisních limitů) patří: 

V rámci imisních limitů pro ochranu zdraví stanovuje národní legislativa 

v souladu s právní úpravou EU limitní hodnoty cílené na ochranu zdraví odvozené od 

doporučení WHO12. Vzhledem k limitům pro ochranu zdraví se sledují látky 

s prokazatelně škodlivými účinky na zdraví populace jako je oxid siřičitý, suspendované 

částice frakce PM10
13

, oxid dusičitý a oxidy dusíku, olovo, oxid uhelnatý, benzen14, 

kadmium, arsen, nikl, rtuť, benzo(a)pyren15 a amoniak. 

Pro ochranu ekosystémů se sledují limity především oxidu siřičitého a oxidů 

dusíku. 

V souladu s legislativou platnou od roku 2002 jsou zdroje znečišťování ovzduší 

rozděleny pro potřeby zmapování emisní bilance do jednotlivých kategorií. Podle tohoto 

rozdělení jsou v rámci Informačního sytému kvality ovzduší (ISKO) provozovaného 

Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) zavedeny do databáze Registru 

emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), které slouží k archivaci a prezentaci 

údajů o stacionárních a mobilních zdrojích znečišťování ovzduší.16  

Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování ovzduší jsou sledovány jako 

bodové zdroje jednotlivě, na rozdíl od malých zdrojů, které  jsou sledovány plošně na 

úrovni krajů a obcí: 

• zvláště velké a velké zdroje znečišťování - REZZO 1  

• střední zdroje znečišťování - REZZO 2  

                                                 

12 Světová zdravotnická organizace. 

13 Částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 

10 µm. 

14 Benzen se dostává do ovzduší především z výfukových plynů motorových vozidel. 

15 Benzo(a)pyren vzniká především z nedokonalého spalování fosilních paliv (uhlí, nafta). 

16 Informační systémy kvality ovzduší jsou podrobněji uvedeny v kapitole 2. 



 

 14 

• malé zdroje znečišťování - REZZO 3  

• mobilní zdroje znečišťování - REZZO 4  

Výchozím podkladem bilance emisí látek znečišťujících ovzduší zvláště velkých 

a velkých zdrojů za rok 2008 (cca 3700 provozoven) jsou údaje souhrnné provozní 

evidence (pro ohlašování Souhrnné provozní evidence podle § 11 odst. 1, písm. e) 

Zákona vstoupila v červenci v účinnost nová vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování 

emisí ze stacionárních zdrojů, Příloha č. 7, předané provozovateli zdrojů České inspekci 

životního prostředí (ČIŽP), která zajišťuje jejich sběr. Zároveň se tyto údaje využívají k 

aktualizaci databáze REZZO 1, tj. stálých a proměnných údajů o provozu zdrojů 

znečišťování ovzduší (kategorizace zdrojů, parametry zařízení, spotřeba paliv, množství 

emisí apod.). V kategorii středních zdrojů jsou evidovány údaje o cca 30 000 zdrojích. 

Zpracování údajů pro emisní bilanci a databázi REZZO 2 zajišťují pracovníci úřadů 

obcí s rozšířenou působností (ORP).17 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zajišťuje sledování kvality ovzduší na 

celém území ČR. Sledováním kvality ovzduší pověřilo ČHMÚ. Stěžejními činnostmi 

ČHMÚ je monitoring znečištění ovzduší na území ČR, vedení informačního systému 

kvality ovzduší, bilance a inventarizace emisí, modelování znečišťování ovzduší. Dále 

do činnosti patří smogové a varovné systémy, letová měření znečištění ovzduší, metody 

měření imisí a další.18 Sledování kvality ovzduší je prováděno dle nařízení vlády  

č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Hodnocení kvality 

ovzduší se vykonává v zónách a aglomeracích. Celé území ČR je rozčleněno na 12 zón 

                                                 

17 Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008, Ročenka ČHMÚ, Praha, 2009, s. 13. 

18 Šantroch, J. Ochrana čistoty ovzduší – nový obor v hydrometeorologickém ústavu. Dostupné z 

http://www.chmu.cz/reditel/sis/metzpr/mz526san.html. 
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a 3 aglomerace. Jako zóny byly vyčleněny kraje a jako aglomerace město Praha a 

Brno.19  

Sledování kvality ovzduší se provádí:  

• stacionárním měřením ve všech aglomeracích, v zónách, kde úroveň znečištění 

ovzduší dosahuje nebo přesahuje horní mez pro posuzování vybraných 

znečišťujících látek a kde, v případě troposférického ozonu, úroveň znečištění 

ovzduší překračuje během posledních pěti let úroveň znečištění ovzduší, pod níž lze 

na základě současného stavu vědeckého poznání vyloučit přímý škodlivý vliv na 

zdraví lidí nebo zvířat nebo na životní prostředí (dále jen "dlouhodobý imisní cíl"), 

• kombinací stacionárního měření, orientačního měření a modelování v zónách, kde je 

úroveň znečištění ovzduší nižší než horní mez pro posuzování, 

• modelováním – výpočtem úrovně znečištění ovzduší. 

                                                 

19 Kužel, J., Morávek, J. Řízení kvality ovzduší v ČR. Dostupný z 

http://www.rchytka.cz/document/19/moravek-rizeni.pdf. 
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2 Informační systémy kvality ovzduší 

Mezi základní informační systémy související s kvalitou ovzduší patří: 

A) Informační systém kvality ovzduší (ISKO) 

Informační systém kvality ovzduší soustřeďuje a všeobecně zpřístupňuje 

naměřená data z významných sítí monitorujících látky znečišťující ovzduší. Umožňuje 

tak efektivnější všeobecné využití nákladně získávaných dat. Zejména souhrnné územní 

hodnocení imisního zatížení a analýza časového vývoje stavu znečištění ovzduší na 

území státu jsou nemyslitelné bez soustředění a systematické archivace všech 

dostupných údajů o imisích. Soustavná potřeba objektivizace těchto hodnocení navíc 

vyžaduje i současný přístup k emisním, meteorologickým a klimatickým datům 

a geografickým údajům o rozmístění zdrojů znečišťování, rozsahu a lokalizaci lesních 

porostů, sídelních jednotek, vedení komunikací a podobně. 

ISKO je provozován ze Zákona, provozováním systému je pověřen Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Informační systém kvality ovzduší soustřeďuje a všeobecně zpřístupňuje 

naměřená data z významných sítí monitorujících látky znečišťující ovzduší. Umožňuje 

tak efektivnější všeobecné využití získávaných dat. Zejména souhrnné územní 

hodnocení imisního zatížení a analýzu časového vývoje stavu znečištění ovzduší na 

území státu.  

B) Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) 

REZZO slouží pro sběr a využívání dat o stacionárních i mobilních zdrojích 

znečišťování ovzduší. Databáze REZZO jsou v současnosti provozovány jako součást 

systému ISKO, provozováním je pověřen ČHMÚ. V souladu se Zákonem, jsou zdroje 

znečišťování ovzduší rozděleny do čtyř kategorií.20 

                                                 

20 Dělení uvedeno v části 1.2.2.  
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C) Integrovaný registr znečišťování (IRZ) 

IRZ vznikl na základě ustanovení zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. 

Obsahuje data z provozoven, které zasílají na jediné místo periodicky zprávu s údaji 

o emisích znečišťujících látek do ovzduší. Na základě údajů o emisích lze ověřovat, zda 

bylo dosaženo cílů ochrany životního prostředí. Zvyšuje dostupnost údajů 

o znečišťování životního prostředí. Poskytuje informace o emisích a přenosech 

znečišťujících látek odborné a široké veřejnosti. IRZ provozuje Česká informační 

agentura životního prostředí (CENIA)21. 

D) Automatizovaný imisní monitoring ovzduší (ČHMÚ) 

Je součást státní imisní sítě. Většina stanic je osazena analyzátory na měření 

koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) 

a prašného aerosolu PM10 (pevné částice do velikosti 10 µm).22 

Shrnutí 

Monitorování ovzduší přináší řadu informací pro společnost odbornou i laickou. 

Na základě pravidelného vyhodnocování dat lze zjišťovat funkčnost a efektivitu nejen 

právních nástrojů v ochraně ovzduší. V ČR existuje řada veřejně přístupných 

informačních systémů. V oblasti ochrany ovzduší je ze Zákona provozován ISKO a 

REZZO. Oba tyto systémy monitorují látky znečišťující ovzduší, v rámci REZZO jsou v 

souladu se Zákonem zdroje znečišťování ovzduší rozděleny do čtyř kategorií. Provoz 

obou systémů zajišťuje ČHMÚ. Na webových stránkách ČHMÚ lze najít přehledně 

zpracované údaje o stavu ovzduší, ať už aktuální, tak i statistické přehledy z minulých 

let. Za zmínku ještě stojí IRZ, který je provozován ze zákona č. 76/2002 Sb., o 

                                                 

21 CENIA funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Hlavním úkolem 

agentury je poskytování informací z oblasti životního prostředí tak, aby pro všechny občany ČR byl 

zajištěn přístup k nim v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 

22 Informace o všech informačních systémech. Dostupný z http://portal.env.cz/rozcestnik/informacni-

systemy.php. 
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integrované prevenci. Na základě údajů o emisích lze ověřovat, zda bylo dosaženo cílů 

ochrany životního prostředí. Na rozdíl od předchozích registrů je tento registr 

provozován agenturou CENIA. Všechny tyto systémy dobře fungují a informace v nich 

uváděné jsou pravidelně aktualizovány. 
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3 Hlavní znečišťovatelé ovzduší  

Hlavními znečišťovateli ovzduší byly již od 60. let elektrárny, teplárny, průmysl 

zpracování kovů, chemický průmysl a doprava. Emise skleníkových plynů 

a znečišťujících látek po strmém poklesu na začátku 90. let dále neklesají, v posledních 

letech naopak v některých případech rostou. Energetická náročnost české ekonomiky se 

snižuje, přesto je ale výrazně vyšší než evropský průměr. ČR tak zůstává v Evropě 

pátým největším emitentem znečišťujících látek ze zvláště velkých zdrojů znečišťování 

ovzduší.23 Projevila se tak neúčinnost právní úpravy, která nepřinesla žádné významnější 

zlepšení.  

3.1 Energie a energetika 

Energetika 

Světová energetická rada (WEC) se v posledních letech zabývá energetickou 

budoucností a jejím vlivem na životní prostředí a světové klima v příštím století. 

Přibližně 90 % potřeby energie je kryto z fosilních paliv. V současné době se z tepla 

získaného hořením paliva proměňuje v elektrickou energii méně než 45% a zbytek jde 

do ovzduší. Podíl obnovitelných zdrojů činí asi 3 %. Mezi doporučení směřující 

k únosnému dlouhodobému energetickému rozvoji patří zejména výrazné snížení 

spotřeby energie na obyvatele, snižování negativních energetických vlivů na životní 

prostředí, zvýšení energetické účinnosti a prosazování využívání obnovitelných forem 

energie. V budoucnu bude tedy nutné se více zaměřit na získávání energie 

z obnovitelných zdrojů. Jedná se především o získávání energie z biomasy24, odpadů a 

                                                 

23 Kašpar, J. Ovzduší zůstává základním problémem českého životního prostředí. Zpravodaj MŽP, 

11/2008, s. 2-3. 

24 Biomasa je obnovitelný zdroj, např. dřevo, odpad z hospodářských plodin. Podrobnější pojednání 

Weger, J. Biomasa jako zdroj energie, Energie 21, 1/2008, s. 9-11. 
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využití slunečního záření. Jen pro zajímavost, získávání energie z odpadů je rozšířeno 

především ve Švédsku a USA, biomasu pak využívají především africké země.25  

V ČR jsou obnovitelné zdroje upraveny v zákoně o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů. 

Hlavním odvětvím průmyslu produkujícím emise ze spalovacích procesů je 

energetika. Největší množství plynných emisí exhalovaných do atmosféry antropogenní 

činností pochází ze spalování fosilních paliv. 

Výhody a nevýhody fosilních paliv 

Podstatnou výhodou fosilních paliv je vysoká koncentrace energie v jednotce 

objemu. To usnadňuje jejich přepravu i na velké vzdálenosti a jejich skladování. 

Druhou výhodou je propracovanost a dlouhodobé ověření technologií přeměny fosilních 

paliv v ušlechtilejší formy energie. Třetí výhodou je to, že výrobní park elektráren 

a elektrizační soustava byly budovány dlouhodobě. 

Nevýhodou jsou pak emise škodlivin do ovzduší a u tuhých paliv i tuhé odpady. 

Možnosti omezení emisí SO2 ze spalování fosilních paliv jsou různé, ale nejúspěšnější 

metodou se jeví tzv. vápencová metoda, využívající vazby oxidu siřičitého na oxid 

vápenatý. Dalším problémem se stávají emise NOx a tuhé částice. O nich se mluví 

nejčastěji, neboť jsou nejvíce viditelné. Pro tuhé částice jsou předepsány emisní limity 

i v případě spalování plynných a kapalných paliv. V případě spalování uhlí jsou však už 

dnes velké zdroje vybaveny účinnou filtrací spalin (elektrostatické filtry, tkaninové 

filtry). Další problematikou jsou emise CO - dokonalým spalováním uhlíku vzniká oxid 

uhličitý. Ten se pak dostává se spalinami do atmosféry a stane se součástí uhlíkového 

cyklu Země. Problematika oxidu uhličitého je zejména projednávána v souvislosti se 

skleníkovým efektem26 a oteplováním Země.27
  

                                                 

25 Gola, P. Získávání a spotřeba energie v EU. Ekologie a právo, 06/2006, s. 25-26. 

26 Skleníkový efekt je přirozenou součástí regulačního systému Země, v případě antropogenních zdrojů je 

na místě mluvit zejména o dodatkovém skleníkovém efektu. 
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Na kvalitu ovzduší má tedy stále značný vliv energetika (a tudíž velké stacionární 

zdroje). Ačkoli již modernizace zařízení znamenala velký pokrok, je stále třeba hledat 

náhradu v nízkoemisních variantách. Ochrana klimatu byla enviromentální prioritou 

českého předsednictví EU. Již během francouzského předsednictví byl schválen tzv. 

klimaticko-energetický balíček, do kterého byly vkládány velké naděje. Je výsledkem 

kompromisu, který např. ČR si vyjednala úlevy, které jí budou umožňovat se vypořádat 

i s energeticky náročnými výrobami a investovat do energetiky velké částky s cílem 

dosáhnout vhodného energetického mixu. ČR, jako země závislá na uhlí, si bude muset 

v roce 2013 koupit v rámci obchodování s emisními povolenkami jen 50 % povolenek, 

přičemž zbytek dostanou zdarma. Rok od roku by se tento podíl měl ale zvyšovat a od 

roku 2016 budeme i my muset kupovat 100 % povolenek.28
 Spalování uhlí by mělo být 

prováděno co možná nejmodernější cestou tak, aby se zvyšovala účinnost a zároveň 

snižovala spotřeba paliva a prodloužila životnost zásob. Nicméně pokud postup EU 

nenalezne náležitou odezvu Číny, Japonska, Indie a dalších, bude výsledný efekt 

mizivý. Pro představu, EU dnes tvoří 15 % celosvětových emisí CO2 a při závazku 

snížení emisí o 20 % oproti roku 1990, jsou to pořád jenom 3 % světové tvorby emisí 

CO2. Nejefektivnější z hlediska snižování emisí versus cena jsou právě úspory, poté 

následuje jaderná energetika a teprve někde vzadu jsou obnovitelné zdroje.29  

Balíček se skládá ze 4 směrnic a jednoho rozhodnutí EU. Hlavním cílem kromě 

snížení emisí je snaha do roku 2020 zvýšit podíl z obnovitelných zdrojů na konečné 

spotřebě rovněž o 20 %. Přesná čísla se ale v tomto bodě liší a např. ČR má jako 

cílovou hodnotu podílu energie z obnovitelných zdrojů 13 %. Mezi klíčová redukční 

opatření se počítá nahrazení uhlí zemním plynem v energetice, zvýšení využívání 

biomasy při výrobě elektřiny i tepla, zvýšení efektivity využití paliv v dopravě, 

                                                                                                                                               

27 Dirner, Vojtěch a kol. Ochrana životního prostředí. Ostrava : Vysoká škola báňská, s. 51-58. 

28 Stejskal, J. Hlavní body takzvaného klimaticko-energetického balíčku. Dostupné z 

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2134294. 

29 Nesnidal, P. Energetika EU, Ekologie a právo, 02/2007, s. 8-9. 
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zvyšování energetické efektivity v průmyslu a energetice, zvýšení využití bioplynu, 

úspory energií v sektoru domácností a kombinovaná výroba tepla a elektřiny.30 

V ČR je značná hustota uhelných elektráren. Je dobré si povšimnout, že většina 

uhelných elektráren je z doby 50./60. let minulého století, jejichž technické zařízení 

postupně stárne a stává se nevyhovujícím.  

3.2 Nové technologie omezení oxidu uhličitého do atmosféry 

Jedná se o novou technologii, která se u nás uvádí pod zkratkou CCS (Carbon 

capture and storage) a spočívá v zachycování a skladování CO2 v podzemních 

prostorách, příp. v hlubinách oceánů. 

Tato nové technologie je reflektována i na mezinárodní scéně. Potřeba rozsáhlé 

redukce emisí skleníkových plynů (CO2, methan, freony) je dnes předmětem širokého 

konsenzu vědeckých, průmyslových i politických kruhů. V průběhu let 1971 a 2002 

svět zaznamenal nárůst emisí CO2 o zhruba 70 %. Autoritativní publikace Mezinárodní 

energetické agentury World Energy Outlook 2004 přitom uvádí, že za srovnatelných 

podmínek dojde k nárůstu emisí o dalších 60 %. Mezi největší producenty emisí CO2 

v současnosti patří energetický průmysl (zejména elektrárny na tuhá paliva), hutnictví a 

metalurgie, průmysl zpracování ropy a petrochemický průmysl. Technologie CCS jsou 

v současnosti aplikovatelné zejména v energetickém průmyslu. 

V elektrárnách existují dva základní typy zachycování emisí oxidu uhličitého, 

které jsou v současnosti používané v tepelných elektrárnách. 

V případě použití technologie „Post-Combustion Capture“ přichází k zachycování 

emisí CO2 po tom, co se spalováním vytvořily emise jednotlivých plynů. Současnosti 

nejpoužívanější technikou je separace CO2  za pomoci aminového roztoku. 

                                                 

30 Kašpar, J. Do roku 2020 může ČR snížit emise na polovinu. Zpravodaj MŽP, 6/2008, s. 2. 
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Naopak technologie „Pre-Combustion Capture“ přichází k separaci CO2 z paliva 

ještě před jeho spalováním. Aplikace této technologie vyžaduje rozsáhlejší přestavbu 

existujících elektráren. 

Nicméně z právních aspektů bude třeba vyřešit otázku odpovědnosti za škodu, 

neboť CO2 bude uložen v geologických formacích několik stovek, resp. tisíce let. To má 

za následek nutnost vytvořit takový právní rámec, který by zabezpečil náhradu 

vzniklých škod během celého období.31 Průkopníkem této technologie u nás je 

elektrárenská společnost ČEZ, která chce pro ukládání oxidu uhličitého jímaného 

v uhelných elektrárnách využít podzemní prostory po vyčerpané ropě a zemním plynu 

na jižní Moravě. Širší komerční aplikace těchto technologií je očekávána po roce 

2020.32  

Evropská komise vydala už začátkem roku 2008 směrnici, která upravuje postupy 

při tomto procesu a na jeho podporu.  

Nicméně i tak nelze docílit toho, aby se díky CCS stalo z uhlí bezemisní palivo 

podobně jako uran. Tato technologie dokáže omezit emise hnědouhelných elektráren 

lehce pod polovinu, možná až na třetinu, za cenu nižší účinnosti, tedy větší spotřeby 

paliva. Dnes na jednu kilowatthodinu spalujeme kilogram uhlí, před jehož vytěžením 

přemístíme tři litry zeminy a ke kterému kvůli síře přidáme téměř 100 gramů vápence. 

Do ovzduší pak unikne kilogram oxidu uhličitého.  

                                                 

31 Handrlica, J. Právní rámec pro projekty zachycování a skladování oxidu uhličitého. České právo 

životního prostředí, 01/2008, ročník VIII., s. 3-28. 

32 Akční plán snižování emisí CO2 skupiny ČEZ do roku 2020 ze dne 8.března 2007,s. 10-11. Dostupný 

na http://www.cez.cz/edee/content/file/energie-a-zivotni-prostredi/akcni-plan.pdf. 
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Větší hustota jaderných elektráren by sice přinesla lepší kvalitu ovzduší, ale pouze 

přesunula problém na jinou oblast životního prostředí související s odpady a ukládáním 

jaderného odpadu.33  

Shrnutí 

V této kapitole jsem zaměřila pozornost na elektrárny a energetický průmysl 

obecně, neboť tyto patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Spalování fosilních paliv, 

jak bylo nastíněno, má své výhody i nevýhody. Nevýhodou jsou emise škodlivin do 

ovzduší a u tuhých paliv pak odpady. Uhelné elektrárny, jako takové, jsou prozatím 

nenahraditelné, proto na mezinárodní úrovni neustále probíhá diskuse o možnosti 

zachycování CO2  v podzemních prostorách. Vytvořit právní rámec pro tuto technologii 

nebude jednoduché. Bude třeba vyřešit otázku odpovědnosti za škodu včetně její 

náhrady během celého období, neboť CO2 bude uložen v geologických formacích 

několik stovek resp. tisíce let. Do budoucna se jistě i více uplatní získávání energie 

z obnovitelných zdrojů 

                                                 

33 Burket, D. Kam s oxidem uhličitým, ze dne 1.9. 2008. Dostupný z 

http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-kam-s-oxidem-uhlicitym-d3y-

/p_ekonomika.asp?c=A080831_111412_p_ekonomika_wag. 
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4 Zdroje znečišťování ovzduší 

Je nutné se zmínit, že právní úprava ochrany ovzduší se vztahuje pouze na tzv. 

vnější ovzduší, tedy takové, které se nachází v troposféře. Problematika vnitřního 

ovzduší - na pracovištích a v uzavřených prostorách je stranou zájmu práva životního 

prostředí a naopak je předmětem ochrany v rámci hygienických34 či pracovněprávních 

předpisů. 

Zákon (Hlava II) dělí zdroje znečišťování na mobilní a stacionární. 

4.1 Mobilní zdroje 

Mobilní zdroje jsou samohybná a další pohyblivá, případně přenosná zařízení 

vybavená spalovacími motory znečišťujícími ovzduší, pokud tyto motory slouží 

k vlastnímu pohonu a jsou nedílnou součástí technologického vybavení. Těmi se rozumí 

zejména silniční a drážní vozidla, letadla, plavidla, kompresory, buldozery, 

vysokozdvižné vozíky, sněžné pluhy a jiné stavební, zemědělské, lesnické a podobné 

stroje, motorové sekačky, pily a jiné nástroje.  

Povinnosti provozovatelů mobilních zdrojů a zejména pak dopravních prostředků 

jsou upraveny jinými zákony a prováděcími předpisy.35  

                                                 

34 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

35 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákon č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Také je třeba zmínit zákon č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 

2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.2 Stacionární zdroje 

Stacionární zdroje jsou pak zařízení spalovacího nebo jiného technologického 

procesu, které znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší, dále šachta, lom a jiná 

plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, jakož i plocha, na 

které jsou prováděny práce nebo činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat 

znečišťování ovzduší, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktů a další. Pro větší 

přehlednost zákon dělí stacionární zdroje z různých kritérií. Podle míry vlivu na kvalitu 

ovzduší se stacionární zdroje dělí na: 

• zvláště velké36, 

• velké, 

• střední, 

• malé. 

Dalším kritériem je technické a technologické uspořádání, podle něhož se 

stacionární zdroje rozdělují na spalovací zdroje, spalovny odpadu a zařízení pro 

spoluspalování odpadu a ostatní zdroje.37  

A poslední členění se už týká pouze spalovacích zdrojů, a to na zvláště velké (o 

jmenovitém tepelném příkonu nad 50MW), velké (od 5 do 50 MW), střední (od 0,2 do 

5MW) a malé (do 0,2MW).38  

                                                 

36 Na tuto kategorii zdrojů se kromě zákona č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší vztahuje také zákon č. 

76/2002 Sb., o integrovaném povolování. 

37 Způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do jednotlivých kategorií 

zdrojů určuje nařízení vlády č. 615/2006 Sb, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

38 Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 
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Samostatnou kategorii vytváří spalovny odpadů, které spadají mezi zvláště velké 

a velké zdroje a můžeme je členit podle druhu spalovaného odpadu na spalovny 

nebezpečného odpadu, spalovny komunálního odpadu a spalovny jiného než 

nebezpečného a komunálního odpadu. 

Prováděcí předpisy stanoví podrobnosti úpravy, jakož i způsob zařazování 

stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií. V případě pochybností rozhoduje Česká 

inspekce životního prostředí (dále také ČIŽP). Vymezení velikosti zdroje je velmi 

důležité pro stanovení povinností jednotlivých provozovatelů. 

Shrnutí 

Zákon řadí jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší do jednotlivých kategorií. Od 

příslušné kategorie se pak odvíjí povinnosti při provozu zdroje. Povinnosti 

provozovatelů zdrojů jsou stanoveny v Zákoně a v řadě prováděcích předpisů. Platná 

legislativa je pro provozovatele mnohdy značně nepřehledná. Zdroje znečišťování 

ovzduší, jak je uvedeno výše, je možné dělit podle několika hledisek do kategorií, 

skupin a podskupin. Základem je rozdělení na stacionární a mobilní podle možnosti 

změny jejich polohy. Dále se zdroje člení podle vlivu na kvalitu ovzduší a podle 

technického a technologického uspořádání. Prováděcí předpisy stanoví podrobnosti 

úpravy způsobu zařazování stacionárních zdrojů do jednotlivých kategorií. Pomůckou 

pro rozlišení jiných než spalovacích zdrojů znečišťování do skupiny zvláště velkých, 

velkých nebo středních zdrojů je kategorizace obsažená v nařízení vlády, v případě 

pochybností je rozhodnutí na ČIŽP. 
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5 Povinnosti provozovatelů zdrojů 

Chování subjektů zákon ovlivňuje přímým zakotvením povinností, které je nutné 

dodržovat.  

Povinnosti provozovatelů zdrojů  

Stanovení povinností je v  Zákoně koncipováno tak, že zvlášť jsou stanoveny 

povinnosti všeobecné povahy, které se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby, 

popř. na každého a specifické povinnosti, které  jsou stanoveny pro provozovatele 

zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování. Odlišné 

povinnosti jsou dále stanoveny pro provozovatele malých stacionárních zdrojů 

znečišťování a pro provozovatele mobilních zdrojů.39 

Všeobecné povinnosti fyzických a právnických osob 

Všeobecné povinnosti jsou zakotveny v § 3 Zákona. První odstavec je spíše 

obecnou proklamací. Stanoví, že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování 

ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle 

tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Další povinnosti pak mají především 

preventivní charakter.40 

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů 

Základní povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních zdrojů 

znečišťování jsou upraveny v § 11 Zákona,41 např.: 

• Dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, limitní obsah látek 

ve výrobcích, emisní stropy a přípustnou míru obtěžování zápachem. 

                                                 

39 Kolektiv autorů. Právo životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita , 2006, s. 28. 

40 Tamtéž, s. 28-29. 

41 Tamtéž, s. 30. 
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• Zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem. 

• Vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném 

v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů 

provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany 

ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

v oblasti životního prostředí, uchovávat evidenci po dobu 5 let. 

• Bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy 

ohrožující kvalitu ovzduší, atd.42 

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů 

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů jsou uvedeny v § 12 

Zákona. Malé stacionární zdroje nejsou předmětem mé práce. 

Shrnutí 

Stanovení povinností provozovatelů zdrojů je spojeno se zařazením zdroje 

znečišťování ovzduší do jednotlivých kategorií. V Zákoně jsou stanoveny povinnosti 

všeobecné povahy a specifické povinnosti. Nicméně, aby uložení povinností bylo 

účinné, musí být zajištěna jejich dostatečná kontrola a její spojení s odpovídajícími 

postihy za jejich nedodržování. 

                                                 

42 Výčet všech povinností je uveden v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
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6 Právní úprava ochrany ovzduší 

Ochrana ovzduší je globální otázkou, a proto musí být i globálně řešena. Aby 

měla ochrana ovzduší úspěch, je nutný shodný postup všech států na světě. Příznivý 

stav ovzduší je jedním ze základních předpokladů celkového příznivého stavu životního 

prostředí, a proto je kvalitě ovzduší věnována velká pozornost jak na národní 

a evropské, tak mezinárodní úrovni.  

Smyslem a cílem práva je působit ke snížení znečišťování ovzduší na určitou 

udržitelnou úroveň. Na rozdíl od ochrany znečištění ovzduší, které nelze vyloučit, ale 

lze ho alespoň usměrnit do únosného stavu, v oblasti ozónové vrstvy je zakázáno 

produkovat, vyvážet, dovážet látky poškozující ozónovou vrstvu.43 

Politika v oblasti životního prostředí je založena na zásadách obezřetnosti a 

prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě 

„znečišťovatel platí“.44 

6.1 Právní zásady ochrany ovzduší 

Jedním z hlavních prostředků ochrany životního prostředí, a tedy i ovzduší, je 

právo. Jako takové je v ochraně nezastupitelné, ale samo bez spolupůsobení ostatních 

mimoprávních prostředků ochrany, nemůže zajistit dosažení sledovaných cílů. 

V právu se ochrana životního prostředí uskutečňuje prostředky pro něj typickými, 

jako jsou především zákazy, příkazy a omezení pro chování adresátů právních norem, 

na něž navazují prostředky právní odpovědnosti, sloužící k  prosazování těchto norem.  

Východiskem všech zásad a celé právní úpravy je poznání, že příznivé životní 

prostředí je „nejvyšší hodnotou (bohatstvím) lidstva“, a že při respektování této 

                                                 

43 Damohorský, M. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí, II. část. Beroun : Eva Rozkotová – 

IFEC, 2008, s. 8. 

44 Článek 174 odst. 1 Smlouvy o Evropském společenství. 



 

 31 

skutečnosti směřuje ochrana životního prostředí k vytvoření podmínek pro trvale 

udržitelný rozvoj. Spojením různých požadavků na ochranu životního prostředí, 

promítnutých do našeho práva, lze po jejich zobecnění dospět k zásadám ochrany 

životního prostředí, do nichž patří též zásady uvedené v § 11 až § 16 zákona 

č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Jen některé se však objevují pravidelně a jen 

některé lze považovat za principy, které se objevují v právu. Základní zásady (principy) 

v oblasti životního prostředí jsou vůdčí právní ideje, jimiž je ovládána celá právní 

úprava životního prostředí. Uvedené principy vyplývají i z Ústavy ČR a Listiny 

základních práv. Jsou významné pro tvorbu právních předpisů a jako důležitá pomůcka 

pro správné pochopení a výklad práva.45  

Mezi základní zásady (principy) patří zásada nejvyšší hodnoty a trvale 

udržitelného rozvoje, zásada odpovědnosti státu, zásada prevence, zásada opatrnosti, 

zásada šetrnosti, zásada komplexnosti, zásada posuzování vlivů, zásada informovanosti 

veřejnosti, zásada původce, znečišťovatel platí, zásada spolupráce, zásada únosnosti a 

zásada BAT-nejlepší dostupné technologie (Best Available Techniques) a další46 47. 

Tyto principy je možné najít i v čl 174 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského 

Společenství. Postupně přibývají další principy jako je vysoká úroveň ochrany, princip 

nápravy škody u zdroje, princip subsidiarity, integrace48 a další.49 

                                                 

45 Drobník, J. a Damohorský, M. Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související. Praha : 

C.H. Beck, 1997, 2.vydání, s. 1. 

46 Dienstbier, F. Principy životního prostředí, 2009. Dostupné z 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KSPP/Zivotko/ZPIp02.pdf. 

47 Damohorský, M. Zásady politiky životního prostředí. Dostupné z 

http://www.agroenvi.cz/default.asp?ids=2887&ch=49&typ=1&val=22366. 

48 Bez integrace environmentálních aspektů do politiky jednotlivých sektorů nelze docílit trvale 

udržitelného rozvoje. Citováno z Jančářová, I. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 

2004. 

49 Jančářová, I. Ekologická politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 197. 
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Zásady v ČR jsou obsaženy v čl. 7 Ústavy, který ukládá, aby stát dbal o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Stát garantuje ochranu 

životního prostředí prosazováním práva, legislativní činností a ekonomickými nástroji. 

Mezi nejdůležitější zásady v oblasti životního prostředí patří zásada nejvyšší 

hodnoty, neboť životní prostředí je prioritním veřejným zájmem. Vyjádření této zásady 

je v čl. 35 odst. 3, čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. S touto zásadou 

souvisí zásada trvale udržitelného rozvoje, ve které je obsažena myšlenka udržet 

vhodný poměr mezi ekonomickým rozvojem, sociálním blahobytem a příznivým 

životním prostředí. 

Ve složkových právních předpisech životního prostředí je zásada prevence 

vyjádřena nejrůznějšími povinnostmi, které musí provozovatel činit, aby předešel 

vzniku poškození nebo ohrožení (provozovatelé zdrojů znečišťování jsou povinni činit u 

zdroje taková opatření, aby do volného prostředí neunikaly znečišťující látky nad limity, 

které stanoví Zákon). 

Životní prostředí tvoří jeden celek a nelze proto oddělovat jeho jednotlivé složky 

a chránit je izolovaně. Nelze ani upřednostňovat ochranu jedné složky před druhou. 

Zásada komplexnosti by se konečně měla projevovat i v koordinaci a součinnosti všech 

nástrojů, které se při ochraně životního prostředí používají. K uplatňování této zásady 

slouží jednak nejrůznější plánovací nástroje (územní plány, státní politika ochrany 

životního prostředí a rezortní politiky), odborné procesy, kterými se zjišťují komplexní 

vlivy stavby nebo činnosti na životní prostředí (proces EIA) a v budoucnu se snad i více 

projeví řízení o integrovaném povolování. V rámci zásady komplexnosti musí být 

sledována zatíženost daného území, sleduje se přípustná míra znečišťování životního 

prostředí, určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy, přičemž se sleduje 

kumulativní a synergický vliv všech znečišťujících vlivů. 

Každý má právo na pravdivé a přiměřené informace o stavu a vývoji životního 

prostředí, příčinách a důsledcích tohoto stavu, na informace o připravovaných 

činnostech, které by mohly vést ke změně stavu životního prostředí, a na informace 

o opatřeních, která orgány odpovědné za ochranu životního prostředí podnikají při 

předcházení nebo nápravě poškození životního prostředí.  
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Povinností orgánů kraje je usilovat o to, aby byl vytvořen a využíván systém 

osvojování základních poznatků o životním prostředí a jeho ochraně vycházející 

z principů udržitelného rozvoje. 

Zásada odpovědnosti původce má několik rovin. Obecnou povinností je činit 

pouze taková opatření u zdroje, kterými se minimalizují nepříznivé důsledky. 

Povinností toho, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje životní prostředí, nebo 

kdo využívá přírodní zdroje, je na vlastní náklady zajišťovat sledování tohoto působení 

a znát jeho možné důsledky.  

V případě, že dojde k poškozování životního prostředí nebo k jinému 

protiprávnímu jednání, v jehož důsledku vznikne ekologická újma, je povinností 

původce obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho část. Není-li to 

možné nebo z vážných důvodů účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným 

způsobem (náhradní plnění), nebo je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh 

těchto náhrad se nevylučuje.  

V rámci ekonomických nástrojů se tato zásada projevuje jako princip 

znečišťovatel platí (PPP - pollutor pays principle). Složkové právní předpisy tak 

ukládají provozovatelům zdrojů znečišťování, aby za takovou činnost platili poplatky či 

odvody.50 

6.2 Mezinárodní právní úprava 

Nejdůležitější mezníky v mezinárodním přístupu a právní regulaci ochrany 

životního prostředí představují tři mezinárodní konference, nazývané též Summity 

Země, které se konaly ve Stockholmu (1972), v Riu de Janeiru (1992) 

a v Johannesburgu (2002).51 

                                                 

50 Dienstbier, F. Principy životního prostředí, 2009. Dostupné z 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-dokumenty/KSPP/Zivotko/ZPIp02.pdf. 

51 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí, 2. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2007, s. 93. 
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První světová konference věnující se otázkám životního prostředí se uskutečnila 

v červnu 1972 ve Stockholmu pod záštitou Organizace spojených národů (dále také jen 

„OSN“). Tato konference byla zlomová v tom, že prohlásila ochranu a zlepšení lidského 

životního prostředí za hlavní problém, který má vliv na blahobyt a na hospodářský 

rozvoj celé planety.52 

Globální problémy jako jsou skleníkový efekt, ztenčování ozónové vrstvy Země a 

kyselé atmosférické depozice vznikají až v druhé polovině 20. století. Z povahy 

znečišťování ovzduší vyplývá, že „nezná státních hranic“, proto právě mezinárodní 

právo sehrává na úseku ochrany ovzduší zásadní roli. Mezi hlavní multilaterální 

mezinárodní smlouvy na ochranu ovzduší, ke kterým ČR přistoupila, patří: 

1) Úmluva OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států 

(1979) a její prováděcí protokoly, které tuto úmluvu naplnily, zejména:  

• Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry (dnes aktuální 2. protokol o síře, 

který zpřísnil požadavky oproti 1. protokolu – ČR musí snížit emise síry o 72% do  

r. 2020 oproti hodnotám z roku 1980), 

• Protokol o snižování emisí oxidů dusíku nebo jejich přenosů přes hranice států, 

• Protokol o omezení emisí těkavých organických látek, 

• Protokol o těžkých kovech, 

• Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu 

(Göteborský protokol, zatím poslední, který vstoupil v platnost v roce 2006). 

2) Úmluva o ochraně ozónové vrstvy Země (1985) a Montrealský protokol a jeho 

dodatky. 

3) Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (1992) a její Kjótský protokol.53 

                                                 

52 Mezřický, V. Environmentální politika a udržitelný rozvoj. Praha : Portál, 2005, s. 159. 

53 Damohorský, M. a kol. Mezinárodní právo životního prostředí, II. část. Beroun : Eva Rozkotová – 

IFEC, 2008, s. 9 - 14. 



 

 35 

Kjótský protokol, který byl přijat v roce 1997, vyprší v prosinci  roku 2012. 

Celosvětové společenství se setkalo v prosinci 2009 v Kodani, aby se domluvilo na 

nové mezinárodní dohodě o klimatických změnách, která má protokol nahradit. 

Nicméně již poslední zprávy před konferencí naznačovaly, že prosincová konference 

nepřinese velké změny, neboť chybí ochota velmocí k dohodě o dalším snižování 

znečištění ovzduší. Problém je především v oblasti zajišťování finančních zdrojů či 

investic, kde se zdá, že neexistuje shoda nad tím, zda se spoléhat na tržní mechanismy 

či na prostředky z veřejného sektoru. Jednou z možností je, aby veřejný sektor byl 

hlavním zdrojem investic a tržní mechanismy a jiné soukromé sektory by byly pouze 

doplňkovou pomocí v boji proti klimatickým změnám. Jiný návrh zase umožňuje, aby 

se finance plynoucí z veřejného sektoru využily v oblastech, které nemohou být 

dostatečně podporovány sektorem soukromým. „Svět k boji s klimatickými změnami 

stále nemá jednotný postoj“, řekl de Boer.54 Země se zavázaly k tomu, že v letech 2008 

až 2012 sníží emise skleníkových plynů o 5,2 % pod úroveň z roku 1990. ČR se např. 

zavázala snížit své emise o stejný podíl.55 

Kodaňský summit nedostál svým ambicím, které měl před zahájením. Text 

dohody, která byla přijata, nemá ani tři stránky a neobsahuje zásadní body, například 

kolektivní cíle pro snižování emisí skleníkových plynů. Oproti očekáváním neobsahuje 

lhůtu pro uzavření právně závazné dohody, kterou měl být rok 2010, a ani v něm není o 

nutnosti takové dohody zmínka. Dohoda vyzývá ke snížení emisí skleníkových plynů 

„za účelem“ udržení globálního oteplování pod 2°C. Tato hodnota je považována za 

limit, po jehož překročení by se změna klimatu mohla zcela vymknout kontrole. Zřejmě 

asi jediným jasně specifikovaným závazkem je závazek rozvinutých zemí poskytnout 

21 miliard eur v příštích třech letech a 70 miliard eur do roku 2020 na projekty na 

                                                 

54 O krok blíže post-kjótské dohodě, 2009. Dostupný z http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/o-

krok-blize-post-kjotske-dohode-006026. 

55 Hartman, O. Emise a sytém emisní obchodování. Ekologie a právo, 3/2006, s. 2-3. 
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podporu čistých zdrojů energie a na vyrovnávání se s důsledky sucha, zvedající se 

hladinu oceánů a dalšími projevy klimatických změn v chudých zemích.56  

6.3 Právní úprava Evropských společenství 

Smlouva o založení Společenství z roku 1957 (dále jen „Smlouva“) ve svém 

původním znění neobsahovala žádné konkrétní ustanovení týkající se specificky 

ochrany životního prostředí. Enviromentální politika Evropského společenství (dále 

také „ES“) se vyvíjela v rámci tzv. environmental action programmes, což jsou 

politicko – strategické dokumenty, jsou východiskem pro navrhování a přijímání 

legislativy. Počátek enviromentální politiky ES je tedy datován rokem 1973, kdy byl 

přijat první akční program na ochranu životního prostředí. Do přijetí tzv. Jednotného 

evropského aktu (vložení samostatné kapitoly o životním prostředí do Smlouvy) v roce 

1986 a Maastrichtské úmluvy z roku 1992 byla environmentální opatření přijímána 

pouze na základě článků 94 a 96 Smlouvy, které se týkají harmonizace právních 

předpisů jednotlivých členských států s cílem vytváření a fungování společného trhu. 

Na tomto základě byla přijata řada  tzv. sekundární legislativy, a to směrnic i nařízení 

týkajících se ochrany životního prostředí. Používalo se též ustanovení čl. 308 Smlouvy, 

které opravňuje ES k opatřením nezbytným k dosažení některého z cílů ES v rámci 

společného trhu v oblastech, kde Smlouva přímo nezakládá nezbytné pravomoci (tzv. 

implikované pravomoci).  

Ochrana životního prostředí jako celku včetně ovzduší je v rámci EU regulována 

závaznými i nezávaznými mechanismy. Základem závazné regulace ochrany životního 

prostředí je Smlouva o EU (Maastrichtská smlouva z roku 1992), podle které musí být 

ochrana životního prostředí integrována do všech politik ES s důrazem na udržitelný 

rozvoj. Mezi nezávazné mechanismy ES patří zejména dokumenty, typu akčního plánu 

pro ochranu životního prostředí, které stanovují základní cíle ES pro životní prostředí a 

navrhují kroky k dosažení těchto cílů. Akční plány se zpracovávají na období několika 

                                                 

56 Kodaňský summit skončil, 2009. Dostupný z http://ec.europa.eu/news/environment/091221_cs.htm. 
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let, v současnosti probíhá Šestý akční plán na období 2001 až 2010. ES také vydává 

doporučení a stanoviska k ochraně životního prostředí.57 Hlavními institucemi aktivními 

v oblasti evropské ochrany životního prostředí jsou orgány ES. V rámci Evropské 

komise je hlavní role přisouzena Generálnímu ředitelství pro životní prostředí58, kde se 

připravuje většina evropských norem týkajících se životního prostředí. Environmentální 

legislativa obecně vzniká postupně a její obsah a forma se mění především s rozvojem 

průmyslu a technologií. První předpisy byly zaměřeny na odstranění či řízení 

jednotlivých konkrétních problémů, v současné době převažují rámcové předpisy, které 

dávají členským státům více možností konkrétní implementace, a které kladou důraz  

především na pozitivní vývoj trendů. Právo ES a další komunitární předpisy jsou 

uplatňovány formou nařízení, směrnic a rozhodnutí. Směrnice ES a další komunitární 

předpisy zahrnují rovněž závazky vyplývající z mezinárodních smluv týkajících se 

ochrany ovzduší. V oblasti práva ES patří právní úprava ochrany ovzduší k jeho 

mladšímu úseku norem s ekologickým zaměřením. Jedním z důvodů pozdějšího začátku 

byla energetická krize na počátku 70. let, v jejímž kontextu nebyly jakékoli dodatečné 

náklady, které by vyplývaly z přísnějších limitů myslitelné. Změna nastala vletech 

1983-1985, hlavním cílem se stala redukce celkového objemu vypouštěných 

znečišťujících látek a redukce těchto látek v atmosféře.59  

Směrnice v oblasti ovzduší byly u nás implementovány zákonem na ochranu 

ovzduší v roce 2002. Oblast ochrany ovzduší je oblast, která se dynamicky rozvíjí na 

evropské úrovni, řada směrnic, která je postupně přijímána, si vynutila i novelizaci 

českého zákona na ochranu ovzduší. 

                                                 

57 Jančářová, I. Ekologická politika. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 187 – 193. 

58 Evropská politika ochrany životního prostředí. Dostupné z 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/evropska-politika-ochrany-zivotniho/1000521/4271/. 

59 Kružíková, E. Ekologická politika a právo životního prostředí v Evropské Unii. Nakladatelství a 

vydavatelství litomyšlského semináře Petr Šauer, 1997, s. 165. 
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6.3.1 Nejvýznamnější směrnice v oblasti ochrany ovzduší60 

I. Rámcová směrnice o hodnocení a řízení kvality vnějšího ovzduší (96/62/EC), 

kterou doplní čtyři dceřiné směrnice  

Mezi základní požadavky Směrnice 96/62/ES patří systematické posuzování 

kvality vnějšího ovzduší porovnáním se souborem definovaných norem nebo limitů, 

vytvoření monitorovací sítě pro zajišťování dat o stavu kvality vnějšího ovzduší, v 

případě překročení těchto limitů zpracování či implementace plánů či programů, pro 

dosažení limitů ve stanovených časových lhůtách a předávání informací a podávání 

zpráv. Mezi dvanácti znečišťujícími látkami, pro něž mají být v dceřiných směrnicích 

stanoveny limitní nebo cílové hodnoty jsou také SO2, NOx a ozon. Dceřiné směrnice 

také specifikují požadavky na limitní hodnoty, harmonogram pro posouzení a 

 harmonogram pro dosažení. Směrnice 1999/30/ES stanovuje požadavky týkající se SO2 

a NOx a Směrnice týkající se ozonu v ovzduší (2002/3/EC) stanovuje cílové hodnoty 

pro ozon v ovzduší. Tyto směrnice budou od roku 2010 nahrazeny směrnicí 

2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která byla 

přijata v květnu 2008. Jde o první směrnici EU, která zahrnuje limity pro koncentrace 

PM2,5 (jemných částic) ve vnějším ovzduší. Jedná se také o sjednocení různých 

stávajících právních předpisů o kvalitě ovzduší do jediné směrnice. 

II. Směrnice o omezení emisí určitých látek do ovzduší z velkých spalovacích 

zdrojů (2001/80/ES) (dále Směrnice LCP) 

K emisím oxidu siřičitého a oxidů dusíku ve Společenství výraznou měrou 

přispívají stávající velká spalovací zařízení, a tyto emise je nezbytné snížit. Proto je 

nutné upravit přístup k odlišným charakteristikám odvětví velkých spalovacích zařízení 

v členských státech. Směrnice aplikuje emisní limity nebo národní plány snížení emisí 

na spalovací závody.  

                                                 

60 Legislativa EU. Dostupné z www.chmu.cz a z www.eur-lex.europa.eu. 
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III. Směrnice Rady o spalování odpadu (č. 2000/76/EC) 

Cílem směrnice je omezení znečištění ovzduší ze spaloven odpadů. Jedná se 

především o emise tuhých látek, SO2, CO, organických látek, HCl, HF, těžkých kovů 

a dioxinů. Směrnice se vztahuje na veškeré spalovny  bez  kapacitního omezení. 

IV. Směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (2008/1/ES, dříve 

96/61/EC) 

Tato směrnice v roce 2007 nahradila směrnici Rady č. 84/360/EEC o boji proti 

znečištění ovzduší z průmyslových závodů. Cílem směrnice je dosažení integrovaného 

systému prevence a omezování znečištění, který zabezpečí uplatnění preventivních 

opatření, která mají vyloučit nebo snížit emise z určitých činností do ovzduší, vody a 

 půdy včetně opatření týkajících se odpadu, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany 

životního prostředí jako celku. Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je do 

českého právního řádu  transponován zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, 

v platném znění.  

V. Směrnice o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší 

(2001/81/EC)  

Členské státy podepsaly Göteborský protokol ze dne 1. 12. 1999 k Úmluvě OSN 

o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států pro omezování acidifikace, 

eutrofizace a přízemního ozonu. Základním cílem směrnice je zabezpečení plnění 

emisních stropů pro některé znečišťující látky. Primárním cílem revize, kterou tato 

směrnice prošla, bylo stanovit k roku 2020 nové emisní stropy pro čtyři znečišťující 

látky (SO2, NOX, VOC61 a NH3).  

Základní požadavky směrnice jsou následující: vypracování strategie na národní a 

nadnárodní úrovni (EU), zajišťující dodržování a nepřekračování kritických objemů 

daných znečišťujících látek; vypracování průběžných environmentálních cílů a 

                                                 

61 VOC (Volatile organic compond) jsou organické těkavé látky. 
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vytvoření opatření k jejich splnění, protože není technicky možné v tomto momentě 

dosáhnout daných kritických objemů; založení kontrolních mechanismů včetně 

přezkoumání nákladů a přínosů emisních stropů, jejich nákladové efektivity, mezních 

nákladů a zisku, socioekonomických dopadů a jakýchkoliv jiných dopadů na 

konkurenceschopnost a zajištění inventury emisí tak, aby mohl být monitorován pokrok 

k harmonizaci s mezinárodně dohodnutou metodologií a aby bylo umožněno pravidelné 

podávání zpráv Komisi a Evropské agentuře pro životní prostředí (dále také „EEA“). 

EEA přináší kvalitní a nezávislé informace o životním prostředí. Je jedním ze stěžejních 

zdrojů informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním 

a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. 

V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.62  

VI. Směrnice Rady o omezování emisí některých látek do ovzduší z velkých 

spalovacích zařízení ke spalování paliv (č. 88/609/EEC) 

Základním cílem směrnice je omezení emisí SO2, NOx a tuhých látek u nových 

zařízení spalujících fosilní paliva s jmenovitým tepelným příkonem nad 50 MW. 

Směrnice je doplněna Směrnicí č. 94/66/EC o ustanovení týkající se spalování tuhých 

paliv u zařízení o tepelném příkonu 50 - 100 MW.  

VII. Problémy velkým stacionárním zdrojům může přinést připravovaná směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci 

a omezování znečištění) (KOM(2007)844)63 

Evropská komise se rozhodla řešit problematiku průmyslových emisí revizí 

a zjednodušením požadavků současných právních předpisů týkajících se průmyslových 

emisí do společného dokumentu. Mezi klíčové body navrhované směrnice patří: 

                                                 

62 Evropská agentura pro životní prostředí. Dostupné z www.eea.europa.eu/cs. 

63 Rada pro životní prostředí přijala na zasedání 24. června 2009 v Lucemburku politickou dohodu 

týkající se návrhu směrnice IPPC. Poté, co bude formálně převedena do společného postoje, ji dostane 

k projednání Evropský parlament. 
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• Zpřísnit emisní limity pro velká zařízení (elektrárny, metalurgie, rafinérie) jejich 

přiblížením k BAT (nejlepší dostupné technologie) do roku 2016. 

• Limity BAT budou aplikovány na nová zařízení dva roky od vstupu směrnice 

v platnost. 

• Starší zařízení budou disponovat přechodným obdobím pro aplikaci BAT, a to do 

roku 2020 (emise se musí podle plánu vypracovaného každým členským státem 

snižovat v období let 2016-2019). 

• Zařízení spalující domácí uhlí nebo lignit budou snižovat emise síry na 97 % pro 

velké elektrárny s příkonem nad 300 MW. 

• Po vydání nových BREFs (evropské BAT referenční dokumenty schválené Komisí) 

musí být relevantní integrovaná povolení aktualizována do pěti let. 

• Zařízení s příkonem do 20 MW a 100 tun „bezpečného odpadu“ denně budou z 

působnosti směrnice vyňata. 

• Rada bude do budoucna jednat o možnosti zavést systém výměny emisí síry 

a dusíku. 

• Rada ponechala článek 16 odst. 4 směrnice o možnosti států udělit výjimky 

z emisních limitů (socioekonomické, regionální důvody aj.). 

Nové požadavky pro velké spalovací zdroje se budou tedy uplatňovat od 1. ledna 

2016 pro nové i pro stávající zařízení. V návrhu směrnice jsou uvedeny emisní limity.64 

Tato směrnice rovněž vymezuje, co je myšleno stávajícím zdrojem a co novým 

zařízením. Stávající zařízení je zařízení, kterému bylo nebo bude vydáno stavební 

povolení do roku 2016. Nové zařízení je potom zařízení na spalování paliv, kterému 

bude vydáno stavební (integrované) povolení od 1. ledna 2016.65 66 Díky tomu, že nová 

                                                 

64 Emisní limity, se které obsahuje návrh směrnice o průmyslových emisích, příloha č. 2. 

65Návrh směrnice o průmyslových emisích, ze dne 15.12.2009. Dostupný z 

www.euroskop.cz/8452/12731/clanek/aktualizace-navrh-smernice-o-prumyslovych-emisich.  
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směrnice by měla přinést významné zpřísnění požadavků, byla navržena řada 

přechodných opatření, a to pro zařízení povolené do roku 1987. Návrh je stále ve fázi 

zpracování. Nicméně v roce 2020 budou i tato zařízení povinna dosáhnout cílové emise 

vypočítané podle nových emisních limitů. 

Po vstupu ČR do EU je zapotřebí v celém rozsahu plnit směrnice týkající se 

ochrany ovzduší. Proto byly provedeny změny v obsahu a struktuře provozní evidence, 

které umožňují plnění stávajících i budoucích mezinárodních závazků ČR. 

6.4 Vývoj právní úpravy a zhodnocení legislativy na území ČR 

V bývalém Československu byly přijaty právní předpisy na ochranu ovzduší 

v letech 1966-1967. Otázky vytváření a ochrany zdravých a hygienicky nezávadných 

životních podmínek byly upraveny obecně v rámci zákona č. 20/1966 Sb., o péči 

a zdraví lidu a v jeho prováděcí vyhlášce č. 45/1966 Sb.,o vytvářeních zdravých 

životních podmínek. Povahu především sankčního předpisu měl zákon č. 35/1967 Sb., 

o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Stanovil mj. emisní limity pro určité druhy 

znečišťujících látek. Jeho cílem bylo omezení znečišťujících látek v ovzduší pomocí 

poplatků a pokut (sankční opatření). V průběhu roku 1991 byla vytvořena nová, 

relativně ucelená úprava v oblasti ochrany ovzduší – zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně 

ovzduší před znečišťujícími látkami a zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany 

ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování. Oblast ochrany ovzduší před znečištěním 

pocházejícím z mobilních zdrojů byla např. z hlediska automobilové dopravy upravena 

v zákoně č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích. 

Co se týče ochrany ozónové vrstvy Země, již od 1. 1. 1993 vyhlásilo MŽP správní 

řízení pro výrobky, ve kterých se používají freony nebo jiné látky poškozující ozónovou 

vrstvu. Následně byl vydán zákon č. 211/1993 Sb., zákaz výroby, dovozu a užívání 

                                                                                                                                               

66 Informace o nových požadavcích na velké spalovací zařízení, 2009. Dostupný z 

http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=2551. 
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látek poškozujících ozónovou vrstvu Země a výrobky takové látky obsahujících.Tento 

zákon byl záhy zrušen zákonem č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země. 

Hlavním důvodem pro jeho zrušení bylo, že dostatečně nepokrýval požadavky 

vyplývající z mezinárodní právní úpravy, kterou je ČR vázána. Výše zmíněné právní 

předpisy byly v souvislosti se vstupem ČR do EU změněny, doplněny a přizpůsobeny 

tak, aby byly kompatibilní s evropskou právní úpravou. Rovněž došlo ke spojení 

ochrany ovzduší a ozónové vrstvy do jednoho zákona, k čemuž navíc přibyla i ochrana 

klimatického systému. 

Nová právní úprava ochrany ovzduší v ČR, přijatá v polovině roku 2002, při 

porovnání s původní právní úpravou z roku 1991, zavedla do ochrany vnějšího ovzduší 

vedle dosavadního přístupu převážně emisního i důležité nástroje přístupu imisního, 

změnila kategorizaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a rozšířila soubor 

povinností provozovatelů těchto zdrojů, pozměnila nástroje ochrany ozonové vrstvy 

Země, nově zavedla instituty ochrany klimatického systému Země a ochrany před 

světelným zářením a přerozdělila kompetence orgánů ochrany ovzduší při jejím 

naplňování.67  

6.4.1 Prameny platné právní úpravy  

Právo životního prostředí není kodifikováno, ale je tvořeno početným souborem 

právních norem, které se člení na předpisy průřezové (horizontální) a složkové 

(vertikální). 

Ochrana vnějšího ovzduší a ozónové vrstvy Země před vnášením znečišťujících 

látek lidskou činností je zajišťována především omezováním příčin znečišťování, 

zmírňováním následků znečišťování a ochranou klimatického systému Země.68 

                                                 

67 Kolektiv autorů. Právo životní prostředí 2. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 11 – 12. 

68 Vliv zmíněných právních předpisů na stále se zlepšující kvalitu ovzduší lze dokumentovat v tabulce – 

Emise hlavních znečišťujících látek v letech 1990 – 2004, příloha č. 3. 
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Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, upravuje tři základní 

oblasti: 

• ochrana ovzduší (Hlava II), 

• ochrana ozonové vrstvy Země (Hlava III), 

• ochrana klimatického systému Země (Hlava IV). 

V Zákoně jsou upravena práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při 

ochraně vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností, práva 

a povinnosti osob a působnost správních úřadů při zacházení s regulovanými látkami, 

které poškozují ozónovou vrstvu Země, a s výrobky, které takové látky obsahují, 

nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém Země, a dále 

podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek působících 

nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo na hmotný 

majetek. K Zákonu dále přináleží prováděcí nařízení vlády a vyhlášky MŽP a 

bezprostředně i nařízení ES v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země, které mimo jiné 

podrobněji upravují emisní limity, emisní stropy pro některé látky apod. a vyhlášek, 

které se zaměřují na zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů , stanovení požadavků na 

kvalitu paliv pro stacionární zdroje  a další.69  

6.4.2 Zákon o ochraně ovzduší platný od roku 2010 

Současný Zákon by měl doznat změn, neboť již nyní je projednáván nový zákon 

o ochraně ovzduší, který by měl nabýt účinnosti do poloviny roku 2010. Tento zákon již 

prošel 1. čtením Poslanecké sněmovny dne 4.12.2009, kdy byl  přikázán k projednání 

výborům.70 

Důvodů pro přijetí nové úpravy je celá řada. Hlavním problémem se však stala 

celá řada novelizací, která činí současný Zákon značně nepřehledný, zejména pro 

                                                 

69 Nejdůležitější nařízení a vyhlášky vztahující se k zákonu o ochraně ovzduší, příloha č. 4. 

70 Stav projednávání je možné sledovat na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=967&snzp=1. 
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orgány ochrany ovzduší, provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší a další dotčené 

osoby. Neméně významným důvodem je nedostatečnost nástrojů zakotvených ve 

stávajícím Zákoně, které nevedou k plnění cílů stanovených platnou legislativou 

(českou i evropskou). Stávající Zákon zejména postrádá nástroje pro řešení některých 

významných kategorií zdrojů znečišťování ovzduší (především silniční doprava a kotle 

v domácnostech), individuální přístup k významným znečišťovatelům a provázanost 

imisní situace na emise jednotlivých zdrojů v území a jejich povolování. 

Nový zákon si vyžádala i evropská směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším 

ovzduší pro Evropu, jejíž požadavky musí národní legislativa převzít do června 2010. 

Český právní řád bude také muset zapracovat požadavky připravované novely směrnice 

o národních emisních stropech (2001/81/EC). Ta bude ukládat členským států EU 

dodržovat nově stanovené emisní stropy pro vybrané znečišťující látky (oxid siřičitý, 

oxidy dusíku, těkavé organické látky a prachové částice) s termínem plnění od roku 

2020. Mezi nejvýznamnější návrhy nového zákona ve vztahu k velkým stacionárním 

zdrojům patří: 

• Zjednodušení a zefektivnění právní úpravy ochrany ovzduší. Nový zákon o ochraně 

ovzduší je připraven tak, že všechny stanovené cíle doprovázejí adekvátní nástroje, 

kterými lze cílů dosáhnout. 

• Zásadní novinkou jsou tzv. kompenzační opatření. Provoz nového významného 

zdroje znečišťování ovzduší může být v oblasti s překročenými imisními limity 

povolen pouze tam, kde dojde k opatřením, vedoucím ke snížení úrovně znečištění 

(ať už u stejného či jiného provozovatele ve sledovaném území) zajišťující 

minimálně nezvýšení dosavadní úrovně znečištění.  

• Novinkou je možnost zpřísnění podmínek provozu stávajících zdrojů znečišťování v 

případě, že se významnou měrou podílí na zhoršování kvality ovzduší. Takové 

zdroje pomohou vyhledat a určit programy zlepšování kvality ovzduší. 

• Investice v ochraně ovzduší. Nový zákon o ochraně ovzduší zachovává a rozšiřuje 

využití ekonomických nástrojů. Z analýz, které si nechalo MŽP zpracovat, i z 
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doporučení OECD71 vyplývá, že by měly být zachovány poplatky za znečišťování 

ovzduší, které představují nejtěsnější uplatnění principu udržitelného rozvoje 

„znečišťovatel platí“. 

• Nový zákon o ochraně ovzduší poprvé v historii zavádí také pozitivní ekonomický 

nástroj. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu na investiční projekty vedoucí ke 

snížení emisí znečišťujících látek. 

• Návrh nového zákona o ochraně ovzduší také významně zjednodušuje poplatkovou 

agendu. Podstatným způsobem zjednodušuje podávání oznámení o poplatku, snižuje 

administrativní zátěž provozovatelů, optimalizuje postupy vyměřování, vymáhání a 

vybírání poplatků s ohledem na zátěž orgánů státní správy a minimalizuje 

ekonomické dopady na provozovatele v dostatečně dlouhém náběhovém období let 

2010 až 2015. Dochází k razantnímu snížení počtu zpoplatněných látek (z více než 

dvaceti pouze čtyři znečišťující látky) a využití integrovaného registru znečišťování 

pro ohlašování poplatků. Výnosy z poplatků budou až do roku 2015 příjmem 

SFŽP72. Výnosy potom budou rozděleny mezi SFŽP (75 %) a kraje (25 %).73 74 

Shrnutí 

Cílem této kapitoly bylo zanalyzovat platnou právní úpravu, a to nejen českou, ale i 

mezinárodní a evropskou. Z hlediska mezinárodní úpravy se v současné době nejvíce 

diskutuje o Kjótském protokolu a s ním související konferencí v  Kodani. Dvoutýdenní 

konference v Kodani (prosinec 2009), které se zúčastnilo 192 zemí celého světa, však 

                                                 

71 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. 

72 Státní fond životního prostředí je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním 

zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. 

73 Kužel, J. Hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší a nové pojetí regulace zdrojů znečišťování 

ovzduší. Ochrana ovzduší ve státní správě IV. Ekomonitor. Sborník z konference. Brno: 2008, s. 6. 

74Připravuje se nový zákon o ochraně ovzduší, ze dne 16.12.2008. Dostupný z 

www.enviweb.cz/?secpart=ovzdusi_archiv_hdhca/Pripravuje_se_novy_zakon_o_ochrane_ovzdusi.html. 
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nepřinesla očekávané cíle a tedy ani konkrétní závazek k uzavření právně závazné 

dohody. 75 Otázkou zůstává, co se stane, pokud se dohodu do prosince roku 2012, kdy 

končí platnost Kjótkého protokolu, nepodaří uzavřít? Není velkou neznámou, že 

Kjótský protokol se nevztahuje na USA a další velké světové znečišťovatele jako jsou 

Čína a Indie. Doufejme, že se nenaplní černý scénář, který by v případě nepřijetí nové 

dohody, vedl k uvolnění a tím k opětovnému devastujícímu znečišťování ovzduší. 

V Evropě hraje velkou roli ES. Právní úprava ochrany ovzduší se začala rozvíjet 

později. První směrnice, kterou byly stanoveny všeobecné imisní limity, byla přijata 

teprve v roce 1980. Od této doby se počet směrnic v oblasti ochrany ovzduší zvýšil. 

V současné době se připravuje směrnice o průmyslových emisích, která určitě přinese 

zpřísnění požadavků na velké stacionární zdroje. Aktuální je i směrnice o národních 

emisních stropech, která výrazně zpřísnila limity. Klíčovým opatřením pro řešení 

problému znečištění ovzduší je nová směrnice EU o kvalitě ovzduší, tj. směrnice o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Na uvedení vnitrostátních 

právních předpisů do souladu s ustanoveními této směrnice dostaly vlády dva roky (tj. 

do června 2010). A právě tato směrnice, ačkoli nejen ona, si vyžádala přijetí nového 

zákona o ochraně ovzduší v ČR. Dalším důvodem je nepříznivý vývoj kvality ovzduší, 

ke kterému dochází i přes to, že česká legislativa v plné míře reflektuje legislativní 

požadavky ES v oblasti kvality ovzduší a zdrojů znečišťování ovzduší. Nový zákon 

o ochraně ovzduší se snaží odstranit nefunkčnost stávajících nástrojů a posílit především 

koncepční nástroje, které do této doby vzhledem k jejich nezávaznosti zcela nenaplnily 

cíle, které mají. Hlavním cílem nového zákona ochraně ovzduší je tedy zjednodušení a 

zpřehlednění celé úpravy, teprve čas ale ukáže, jak moc se snaha zákonodárců dokázala 

naplnit. 

                                                 

75 Kodaňská dohoda by měla mít zprvu podobu politické deklarace, 2009. Dostupné z 

www.euroskop.cz/38/14315/clanek/kodanska-dohoda-by-pry-zprvu-mela-mit-formu-politicke-deklarace. 
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7 Prostředky ke kontrole a omezování znečišťování 

Vliv práva na životní prostředí je především nepřímý, zprostředkovaný.76 

Právními prostředky nelze působit přímo na životní prostředí či jeho jednotlivé složky, 

ale na chování osob, jež má na životní prostředí přímé dopady. V oblasti ochrany 

životního prostředí se vzájemně ovlivňují a prolínají právo a politika. Každý stát tedy 

vytváří ekologickou politiku, v jejímž rámci přijímá právní předpisy a využívá další, 

zejména politické, ekonomické, výchovné a jiné nástroje k ochraně životního 

prostředí.77 

Právo jako takové je v procesu regulace a ochrany životního prostředí 

nezastupitelné, ale samo o sobě nestačí. Proto systém komplexní veřejnoprávní ochrany 

ovzduší, jehož cílem je minimalizovat negativní vliv škodlivých látek na životní 

prostředí a stanovit pouze nezbytný rozsah přípustných emisí zahrnuje řadu nástrojů 

k dosažení tohoto cíle.78  

Stát v rámci kontroly využívá nástroje ekonomické, administrativně-právní, 

koncepční, dobrovolné a osvětové.79 

7.1 Ekonomické nástroje 

Ekonomické nástroje patří mezi nástroje nepřímé. Jsou celospolečensky 

efektivnější a v demokracii i přijatelnějším nástrojem řízení environmentální politiky. 

                                                 

76 Pekárek, M.; Jančářová, I. Právo životního prostředí, 1. díl. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2002, 

s. 9. 

77 Blíže: Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. Praha : C.H.Beck, 2003, s. 9-10. 

78 Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 769/2006. 

79 Jiné dělení viz Jílková J. Daně, dotace a obchodovatelná povolení-nástroje ochrany ovzduší a klimatu. 

Praha: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., 2003, s. 34. Nástroje politiky životního prostředí 

rozděluje také na základě postavení aktérů a jejich vzájemných vztahů na donucovací a tržně orientované. 
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Tyto nástroje vycházejí z cenového mechanizmu. (V ČR jsou uplatňovány již od 60. let, 

ale vzhledem k centrálnímu řízení ekonomiky nemohly plnit svoji funkci.)80 

Jednotlivé alternativy, které nabízí stát, se od sebe liší dvojím způsobem: 

ekologická vhodnost x nevhodnost 

ekonomická výhodnost x nevýhodnost. 

Nepřímá regulace usiluje o dosažení souladu mezi zájmem ekologickým 

a ekonomickým. Selhání trhu, v jehož rámci se většina škodlivých činností odehrává, 

způsobuje, že výrazná většina těchto činností je ekonomicky výhodnější než jejich 

ekologická varianta. Základní funkcí ekonomických nástrojů je eliminovat selhání 

tržního mechanismu a vytvořit tak situaci, kdy rozhodnutí aktérů bude rovněž v souladu 

se zájmem na ochraně životního prostředí.81 Pro podniky maximalizující zisk tak má být 

vytvořen stimul ke korektuře jejich výrobních procesů a investičních plánů. V rámci 

ochrany ovzduší především motivují provozovatele zařízení znečišťujícího ovzduší 

k redukci emisí a jednak získávání finančních prostředků na investiční akce k ochraně 

životního prostředí. Účastníkům však zůstává (na rozdíl od přímých nástrojů) svobodný 

prostor pro jejich jednání a rozhodování. 

Mezi ekonomické prostředky omezování znečišťování můžeme zařadit emisní 

povolenky, daně a poplatky. 

Emisní povolenky 

Jsou vlastně modifikovanou uhlíkovou daní, která postihuje velké producenty. 

Nevýhodou je, že stále většina povolenek se přiděluje. Nicméně, změna by měla nastat 

v souvislosti se změnou směrnice o evropském systému obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů. V současnosti zahrnuje asi 10 000 zařízení, které dohromady 

produkují přibližně polovinu evropských emisí CO2 a 40 % všech skleníkových plynů. 

Zatímco na roky 2005-2012 dostávají podniky povolenky na vypouštění emisí zdarma 

                                                 

80Hájek, M. Poplatky za znečišťování ovzduší. Ekologie a právo, 2/2007, s. 2-8. 

81 Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí, 2.vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 36-46. 
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a pokud vypustí méně emisí, než se předpokládalo, mohou povolenky prodat na burze, 

od roku 2013 by si je měly všechny nakupovat v aukcích. Celý sytém by měl vést do 

roku 2020 ke snížení v tomto sektoru o 21 % ve srovnání s počátečním rokem 2005. EU 

toho chce dosáhnout postupným snižováním množství povolenek, které bude každý rok 

vydávat.82
 

České podniky, zapojené do evropského systému emisního obchodování (dále 

také „EU ETS“) v roce 2008 vypustily o 8,5 % méně skleníkových emisí než v roce 

2007. Tento výsledek zhodnotil tehdejší ministr životního prostředí Martin Bursík takto: 

„Ukazuje se, že systém emisního obchodování opravdu vede k investicím do 

efektivnějších technologií a snižování emisí skleníkových plynů.“ 

Ekonomická motivace ke snižování emisí by tak měla být ještě výraznější. 

Zatímco v roce 2007 bylo českými průmyslovými podniky, zařazenými do systému 

emisního obchodování, vypuštěno do ovzduší  87 834 764 tun CO2, v roce 2008 činily 

ověřené emise CO2   80 399 334 tun. Celkový pokles všech emisí v ČR však v roce 2008 

nebyl tak výrazný. EU ETS totiž nepokrývá menší podniky, ale ani celé sektory, jako je 

doprava či vytápění obytných a kancelářských budov.83
  

Daň  

Finanční teorie definuje daň jako povinnou, zákonem předem sazbou stanovenou 

částku, kterou se více méně pravidelně odčerpává na nenávratném principu část 

nominálního důchodu ekonomického subjektu ve prospěch veřejného peněžního fondu 

bez poskytnutí ekvivalentního protiplnění.84 Je to tedy opakující se platba, která je 

v prvé řadě příjmem státního rozpočtu, tudíž i její funkce je především funkce fiskální. 

Čím dál větší snahou je, aby daň plnila i funkci alokační, nebo-li motivační. V případě 

                                                 

82 Balíček samých procent. Ekolist, 01/09, s. 5. 

83 Převzato z tiskové zprávy ministerstva životního prostředí : G:\Česko už ví, kolik skleníkových plynů 

loni vypustil průmysl - Ministerstvo životního prostředí.mht. 

84 Radvan, M. a kol. Finanční právo a finanční správa, Berní právo. Brno : Doplněk, 2008, s. 23. 
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ochrany ovzduší by bylo na místě zdanit emise z příslušných zdrojů. Předpokladem pro 

daňové účely je detailní monitoring u velkého počtu zdrojů, který lze však zatím jen 

ztěžka zrealizovat, neboť v ČR taková měřící síť, která by poskytla dostatečné 

informace pro daňové účely není. 

Poplatky 

Poplatky naplňují zásadu „znečišťovatel platí“ a zároveň přispívají ke snižování 

množství škodlivin uvolňovaných do životního prostředí (nižší množství vypouštěných 

látek znamená nižší platbu). Poplatky jsou tedy ekonomickým nástrojem na ochranu 

životního prostředí. Od obecných daní se poplatky v ochraně životního prostředí liší 

zejména svým určením, neboť výnos z těchto poplatků je používán buď na nápravu 

některých škod na životním prostředí nebo na podporu ekologicky příznivých projektů, 

a to zejména formou dotací a půjček ze SFŽP.85 Poplatek jako takový má své 

opodstatnění, na druhé straně je nutné se podívat na výši poplatků, která je v ČR velmi 

nízká, a proto velkým zdrojům se stále vyplácí zaplatit poplatky než zmodernizovat 

stávající technologie. 

Poplatky mají v českém právu dlouholetou historii, byly už upraveny zákonem 

č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování. Hlavní funkce byla sankční. V roce 

1991 byl předložen nový návrh zákona upravující poplatkovou povinnost. Vzhledem 

k federálnímu uspořádání státu se dá mluvit spíše o obecném rámci úpravy. Zvláštností 

bylo, že poplatky za znečišťování ovzduší nebyly stanoveny v samotném zákoně 

o ochraně ovzduší, ale v zákoně č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší 

a poplatcích za jeho znečišťování. Úprava poplatků je dnes obsažena přímo v Zákoně a 

rovněž nově chystaný zákon o ochraně ovzduší nebude obsahovat zásadní změnu.86 

Poplatky za zvláště velké, velké a střední stacionární zdroje se platí za znečišťující látky 

nebo stanovené skupiny látek, pro které má zdroj stanoven emisní limit. Sazby poplatků 

                                                 

85 Poplatky. Dostupné z www.mzp.cz/cz/poplatky. 

86 Máca, V. Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v České republice. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2008, s. 71, 73. 
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a způsob výpočtu poplatku je uveden v příloze č. 1 k Zákonu. Vypočtený poplatek se 

zaokrouhluje na 100 Kč.87 88 

7.2 Administrativně-právní nástroje 

Přímými nástroji environmentální politiky se rozumí regulace – normy, standardy, 

nařízení, zákazy apod., zakotvené v příslušných legislativních opatřeních a spojených 

s výkonem státní správy. Spočívají v ukládání povinností ve formě různých zákazů, 

příkazů a omezení, z nichž vyplývá závazek něčeho se zdržet nebo něco strpět anebo 

něco konat v zájmu ochrany životního prostředí. Tyto povinnosti jsou buď stanoveny 

přímo zákonem anebo mohou být uloženy na základě zákona a v jeho rámci 

normativním nebo individuálním aktem příslušného orgánu veřejné správy. Mnohé 

povinnosti dostávají konkrétní podobu až v aktu příslušného orgánu státní správy. Jiné 

povinnosti vznikají jako následek protiprávního jednání. Například povinnost 

předcházet vzniku znečišťování ovzduší má spíše charakter morálního apelu než 

povinnosti právní. Její plnění nelze totiž zajistit, natož pak právně vynutit. 

Kontrola a dozor - tímto nástrojem disponuje zejména Parlament ČR. Povinně jej 

využívají příslušné orgány státní správy a ČIŽP. Zvláštní kontroly pak provádějí soudy 

v rámci správního soudnictví. Svou roli v kontrole hraje i veřejnost. 

Právní odpovědnost - především náhrada škody a odstraňování ekologické újmy 

formou nápravného opatření a dále odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty. 

Výkon rozhodnutí - nezbytná podmínka k vynucování práva v případech, kdy 

vydané rozhodnutí není splněno dobrovolně. Konkrétním příkladem jsou emisní limity. 

Výhodou administrativních nástrojů je jejich přímost, rychlost a vynutitelnost. 

Jako nevýhoda se jeví velká náročnost pro správní aparát.89 

                                                 

87 Sazby pro tzv. hlavní zpoplatněné látky, příloha číslo 5.  

88 Hájek, M. Poplatky za znečišťování ovzduší. Ekologie a právo, 2/2007, s. 2-8. 

89 Přednáška Damohorského, M. – 5. ročník 2008/2009. 
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7.3 Koncepční nástroje 

Koncepce v sobě zahrnují a odrážejí celou řadu zásad a obecně platných principů 

práva životního prostředí, jakými jsou zásady prevence, předběžné opatrnosti, 

informovanosti, odpovědnosti státu, ale mnohdy i odpovědnosti původce. Z toho 

vyplývá, že koncepce jsou nejuniverzálnějším nástrojem v ochraně životního prostředí. 

V českém právu se vyskytují na všech úsecích právní úpravy. S koncepčními nástroji 

úzce souvisejí i nástroje evidenční, informační, registrační a kategorizační. Koncepce je 

vždy odborná, v podstatě neexistuje oficiální koncepce, která by byla zpracovávána 

amatérsky a laicky. Zpracovává se na více let, většinou to je období dvou až pěti let.90 

Koncepční nástroje chyběly v předchozím zákoně o ochraně ovzduší (jediným 

nástrojem bylo územní plánování), proto právní úprava se v roce 2002 snažila tento 

nedostatek napravit. Koncepční nástroje měly přinést odpovědi na řadu otázek, 

týkajících se překračování limitních hodnot pro znečišťující látku a danou oblast včetně 

povolování dalšího rozvoje v tomto území i za cenu toho, že by to znamenalo zhoršení 

již neuspokojivé situace.91 Plánovací a koncepční nástroje a programové dokumenty 

zahrnují v oblasti ochrany ovzduší (trochu chaoticky) tyto dokumenty: 

• národní program snižování emisí, krajské programy snižování emisí a místní 

programy snižování emisí; 

• programy ke zlepšení kvality ovzduší;  

• akční plány (§ 7 odst. 11 Zákona). 

                                                 

90 Damohorský, M.; Stejskal,V. (edit). Koncepční nástroje z pohledu ochrany životního prostředí 

z pohledu práva. Sborník z konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční 

středisko 2003.- autor článku Damohorský, s. 66-67. 

91 Damohorský, M.; Stejskal,V. (edit). Koncepční nástroje z pohledu ochrany životního prostředí 

z pohledu práva. Sborník z konference. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční 

středisko 2003.- autor článku Jančářová, I., s. 187-188. 
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Všechny tyto dokumenty mají jeden společný základ, který je charakterizuje 

a předurčuje k naprosté neefektivitě, jsou to nezávazné dokumenty, přijímané bez účasti 

a následné kontroly naplňování ze strany veřejnosti.92 

Tyto programy na jednu stranu představovaly průlom do dosavadní právní úpravy, 

která vůbec koncepční nástroje neměla upravené, na druhou stranu tím, že byly 

koncipovány jako nezávazné dokumenty, nedosáhly takové váhy, jakou si zákonodárce 

představoval. Tento nedostatek by měl odstranit připravovaný nový zákon, který chce 

zavést, aby alespoň část byla závazná. Program zlepšování kvality ovzduší by se měl 

v novém zákoně na ochranu ovzduší dělit na část obecnou a závaznou. Závaznou část 

programu bude vydávat MŽP vyhláškou a bude obsahovat emisní stropy stanovené pro 

vymezená území vybrané kategorie zdrojů.93  

Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR 

Program byl schválen v březnu 2004 a obsahuje návrhy opatření na snižování 

emisí skleníkových plynů i adaptačních opatření, která se měla stát součástí politiky 

většiny vládních resortů. Vláda tento program hodnotila v dubnu 2008. Z materiálu 

vyplývá, že během několika let došlo v rámci všech resortů k významnému pokroku 

v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Zvyšuje se také podíl obnovitelných 

zdrojů na výrobě energie, přičemž největší podíl využití představuje biomasa (79 %) 

a vodní elektrárny (11 %). Na druhé straně je v ČR ekonomika stále energeticky velmi 

náročná, což znamená i vysoké měrné emise skleníkových plynů. Skleníkové emise 

dopravy vykazují trvalý meziroční nárůst.94
  

                                                 

92 Bernard, M. Ovzduší vs. silniční doprava, 2008. Dostupné na www.hluk.eps.cz/files/ovzdusi-vs-

doprava.doc. 

93Kužel, J. Hlavní změny v novém zákoně o ochraně ovzduší a nové pojetí regulace zdrojů znečišťování 

ovzduší. Ochrana ovzduší ve státní správě IV. Ekomonitor. Sborník z konference. Brno: 2008, s. 8-9. 

94 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR. Dostupný z http://iris.env.cz/AIS/web-

pub2.nsf//cz/narodni_program_zmirnovani_dopadu_zmeny_klimatu. 



 

 55 

Národní program snižování emisí ČR 

Základní koncepci v oblasti ochrany ovzduší představuje dokument Národní 

program snižování emisí ČR (NPSE), který byl schválen dne 11. června 2007 

usnesením vlády ČR. Cílem je snížit rizika pro lidské zdraví, snížit zátěž životního 

prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro 

regeneraci postižených složek životního prostředí. V souvislosti s těmito cíli je kladen 

důraz na podporu nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu 

energetických úspor. Cílem této koncepce je zamezení výše uvedených rizik, která 

plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle 

environmentálního pilíře Strategie udržitelného rozvoje ČR.95 

Národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů 

V tomto programu je zapracována směrnice č. 2001/80/ES, o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Cílem tohoto 

programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu 

siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. K dosažení 

uvedeného cíle slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy 

dusíku uložené k plnění orgánem ochrany ovzduší v plánu snížení emisí stávajícím 

zvláště velkým spalovacím zdrojům. Tento program byl přijat nařízením vlády 

s účinností od roku 200896. 

7.4 Nástroje soukromé, dobrovolné (decentralizované přístupy) 

Zde lze především uvést dobrovolné dohody s garancí státu (Environmentální 

systém řízení EMAS, akceptace ISO 14 000), svůj vliv na zlepšování stavu nejen 

ochrany ovzduší, sehrávají i média a dostatečná informovanost veřejnosti. Jako poslední 

                                                 

95 Národní program snižování emisí. Dostupné z www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi. 

96 Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o Národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 

spalovacích zdrojů. 



 

 56 

je možné uvést vyjednávací postupy, např. Coaseho teorém, který vyžaduje jasnou 

specifikaci vlastnických práv. Vlastnická práva jsou legální specifikací „co za práva a 

statky a jaké typy obchodu je dovoleno mít“. Při problematice externích efektů je 

kladena otázka „čí právo má zvítězit?“ Ekonomicky relevantní otázka při situaci, kdy 

subjekt A libovolnou činností uloží externí efekty subjektu B není „jak může A jednat?“ 

ale „má být dovoleno A škodit B nebo B škodit A?“ Důležité zjištění spočívá v tom, že 

příčinný princip, popř. přidělení práv „poškozenému“ není v žádném případě jedině 

možné a jedině legitimní uspořádání vlastnických práv. Coaseho teorém říká, že 

v situaci, kdy existují dobře vymezená vlastnická práva a náklady na vyjednávání jsou 

nulové nebo zanedbatelné, povede vyjednávání mezi zainteresovanými stranami 

k efektivnímu výsledku.97 

Soukromoprávní prostředky ochrany před znečišťováním ovzduší můžeme také 

rozdělit na prostředky preventivního charakteru a prostředky následného řešení 

protiprávního jednání nebo protiprávního stavu. Prostředky preventivního charakteru se 

použijí tam, kde k překračování emisních či imisních limitů ještě nedochází, ale je 

pravděpodobné, že k němu může dojít. Prostředky následného řešení využijeme tam, 

kde díky provozu k obtěžování již dochází.98  

Dále bych chtěla upozornit na zvláštní ochranu ovzduší, která se uskutečňuje dle  

§ 7 odst. 1 Zákona prostřednictvím tzv. oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší“ (OZKO) je charakterizována jako území v rámci zóny 

nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více 

znečišťujících látek.99 Seznam území, kde došlo k překročení hodnot imisních limitů a 

                                                 

97 Moldan, B. a kol. Ekonomické aspekty ochrany životného prostředí. Universita Karlova, 1997, 

kapitola 3. a 4., autor kapitol Štěpánek, Z.; Šauer, P. Environmentální ekonomie a politika, Výukové 

případové studie. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007, s. 111-125. 

98 Bernard, M. Ovzduší vs. silniční doprava. Ekologický právní servis. Dostupné z 

http://hluk.eps.cz/files/ovzdusi-vs-doprava.doc. 

99 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dostupné z http://iris.env.cz/AIS/web-

pub2.nsf//cz/oblasti_se_zhorsenou_kvalitou_ovzdusi. 
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cílových imisních limitů pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací (v % plochy 

zóny/aglomerace) v daném roce je uveřejněn ve Věstníku MŽP.100
 

Shrnutí 

České ovzduší se dvacet let od revoluce výrazně zlepšilo, nicméně stále tu zůstává 

řada problémů. Je nutné se zamyslet nad tím, zda za tímto zlepšením stály dobře 

nastavené nástroje ochrany ovzduší nebo zda zlepšení ovzduší je spíše zásluhou 

porevolučního poklesu výroby v řadě podniků. Ačkoli všechny nástroje v ochraně 

ovzduší mají svou nezastupitelnou funkci, jeden bez druhého nemůže existovat, 

domnívám se, že zatím nejúčinnějším nástrojem jsou nástroje ekonomické, neboť každý 

provozovatel velkého zdroje znečišťování je zároveň podnikatelem, který se tedy chová 

tržně. Současná výše poplatků za znečišťování ovzduší se v mnoha případech těmto 

podnikatelům vyplácí. De lege ferenda by bylo dobré poplatky několikanásobně zvýšit, 

což by nepřímou cestou vedlo k další modernizaci velkých zdrojů. I zahraniční 

zkušenosti ukazují, že jen v ojedinělých případech mohou zpřísněné požadavky na 

ochranu životního prostředí působit likvidačně. Dle mého názoru zcela svůj význam 

neprojevily z důvodu nezávaznosti koncepční nástroje, kam patří různé programy a 

plány. Bylo by tedy určitě potřebné zakotvit závaznost částí těchto dokumentů a 

neoddělovat je od  územního plánování. Měl by být kladen i větší důraz na začlenění 

veřejnosti do příprav, diskusí a následných kontrol plnění.101 V rámci nástrojů ochrany 

ovzduší nelze opomenout ani dobrovolné nástroje a především aktivitu veřejnosti a 

spolků na ochranu životního prostředí (např. hnutí Duha nebo celosvětová nezávislá 

organizace Greenpeace).  

                                                 

100 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dostupné z http://www.chmi.cz/uoco/isko/OZKO/OZKO.html. 

101 Síla veřejnosti se např. ukázala u projednávání spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví (Pardubický 

kraj), kdy občanské sdružení Stop spalovně se aktivně snaží úplně zrušit proces EIA. 
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8 Škoda způsobená provozní činností 

Škoda souvisí vždy s odpovědností, proto se nejprve ve stručnosti zaměřím na 

odpovědnost, resp. ekologicko-právní odpovědnost.  

8.1 Ekologicko-právní odpovědnost 

Právní odpovědnost je odpovědností sekundární, neboť vzniká porušením 

povinnosti primární. Již každé ohrožení, a tím spíše porušení právních povinností 

v občanskoprávních vztazích (ať smluvních či mimosmluvních) se stává nežádoucí. 

Zpravidla je spojeno s nepříznivými individuálními majetkovými újmami i společensko-

ekonomickými ztrátami – škodami na zdraví (životě), majetku, přírodě a životním 

prostředí.102 Pojem ekologicko-právní odpovědnost je používán pro odpovědnost na 

úseku ochrany životního prostředí, zahrnuje v sobě odpovědnost za škodu a 

odpovědnost za ekologickou újmu. 

V případě škody se jedná o újmu majetkovou na věcech. V případě ekologické 

újmy jde o materiální snížení funkčních vlastností ekosystémů či jiných hodnot 

prostředí. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy spočívá tedy v tom, že zatímco škoda je 

přesně vyčíslitelná, je to ekonomická ztráta na určitém hmotném majetku, pak újma je 

ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, jejíž číselná kvantifikace je 

nemožná nebo velmi komplikovaná. Další rozdíl mezi těmito dvěma instituty je možné 

nalézt i v osobě oprávněné k náhradě škody. V případě ekonomické škody je to vždy 

vlastník poškozené věci, v případě ekologické újmy je oprávněným stát.103 V roce 2008 

                                                 

102 Knappová, M.; Švestka, J.; Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné, svazek II. Praha: nakladatelství 
ASPI, a.s., 2005, s. 401-402. 
103 Nová, I. Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí. České právo 

životního prostředí, 1/2008, s. 75-78. 
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byl v ČR přijat zákon o ekologické újmě.104 Důsledně je v něm uplatněna zásada 

„znečišťovatel platí“. Domnívám se, že tento zákon se podařil vypracovat jen po stránce 

formální. Navíc v oblasti ochrany ovzduší, resp. u plošného znečištění, u kterého nelze 

zjistit příčinnou souvislost, je jeho použití nevhodné.105 

8.2 Škoda způsobená provozní činností  

Občanský zákoník ve svém § 420a odst. 1 stanoví, že každý odpovídá za škodu, 

kterou způsobí jinému provozní činností. V odst. 2 je vymezena škoda způsobená 

provozní činností. Škoda je způsobena provozní činností, je-li způsobena činností, která 

má provozní povahu, nebo věcí použitou při činnosti, dále je-li způsobena fyzikálními, 

chemickými, popřípadě biologickými vlivy provozu na okolí nebo oprávněným 

prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je způsobena jinému škoda na nemovitosti 

nebo je mu podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti. Liberační důvod je 

uveden v odst. 3, který říká, že odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, 

jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ 

v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. 

U zvláště velkých zdrojů znečišťování je největším problémem škoda způsobená 

exhalacemi na lesních porostech a plnění předpisů o ochraně ovzduší. Touto oblastí se 

již mnohokrát zabýval i Nejvyšší soud. Byla řešena otázka, zda je nebo není řádným 

placením správních poplatků za znečištění ovzduší vyloučena odpovědnost za škodu 

způsobenou na lesích exhalacemi. Dle Nejvyššího soudu řádným plněním povinností 

plynoucích z předpisů o ochraně ovzduší včetně placení poplatků za znečišťování 

ovzduší, není vyloučena odpovědnost provozovatele za škodu způsobenou na lesních 

porostech vypouštěním škodlivých látek do ovzduší. Smyslem předpisů o ochraně 

                                                 

104 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, provádí do právního řádu ČR 

směrnici č. 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s 

prevencí a nápravou škod na životním prostředí. 

105 Stejskal, V. , Vícha, O. Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. 

České právo životního prostředí, 1/2008, s. 58-60. 
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ovzduší je vytvořit právní rámec pro ochranu vnějšího ovzduší před znečišťováním a 

jinými škodlivými vlivy, neboť znečištěné ovzduší má negativní dopad nejen na lesní 

porosty, ale i na porosty jiné, jakož i na zdraví živočichů a obyvatel. Proto se stanoví 

systém povinností provozovatelům malých, středních i velkých zdrojů znečišťování, 

definují se limity znečišťování a do rukou orgánu ochrany ovzduší se dávají kontrolní 

mechanizmy včetně použití správních sankcí. Součástí tohoto systému jsou i správní 

poplatky za znečišťování ovzduší, které tak představují jeden z nástrojů systému 

komplexní veřejnoprávní ochrany ovzduší, jehož cílem je minimalizovat negativní vliv 

škodlivých látek na životní prostředí a stanovit pouze nezbytný rozsah přípustných 

emisí. Finanční prostředky odtud plynoucí jsou pak příjmem státního rozpočtu. Toto 

vrchnostenské působení státu v podobě ukládání řady povinností znečišťovatelům však 

nevylučuje případnou soukromoprávní odpovědnost za škodu, způsobenou emisemi 

škodlivých látek na majetku fyzické či právnické osoby, jsou-li samozřejmě splněny 

všechny občanskoprávní podmínky odpovědnosti za škodu, ani ji nikterak nenahrazuje. 

Smyslem občanskoprávního institutu náhrady škody je reparovat újmy vzniklé tomu, na 

jehož majetku či jiných hodnotách byly způsobeny, a adresátem náhrady (poškozeným) 

je proto ten, v jehož majetkovém stavu se určitá škodná událost projevila negativním 

způsobem. I z toho je zřejmé, že ve srovnání s náhradou škody má ochrana ovzduší 

prostřednictvím správních poplatků širší působnost z hlediska zákonem chráněného 

zájmu, přičemž finanční plnění nesměřuje přímo k osobě poškozeného.106 S otázkou 

odpovědnosti se Nejvyšší soud zabýval i možným liberačním důvodem u exhalací. 

Stanovil, že investice do nových ekologických technologií nenaplňují důvod ke 

zproštění odpovědnosti podle § 420a odst. 3 občanského zákona. Podle citovaného 

ustanovení je totiž tento liberační důvod založen na dvou okolnostech, tj. že škoda byla 

způsobena buď neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním 

jednáním poškozeného; ani jedné z těchto skutkových podstat však tvrzení žalované 

o ekologickém přístupu neodpovídá.107  

                                                 

106 Rozhodnutí ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo 769/2006. 

107 Citováno z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 582/2007. 
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Shrnutí 

Provozovatelé velkých zdrojů znečišťování ovzduší se často dostávají do 

konfliktu především s majiteli lesních porostů. Pokud připustíme vznik možné škody na 

lesních porostech, je už mnohem složitější stanovit výši škody. Můžeme jen 

polemizovat, zda v současnosti používaný Gaussův model je objektivní nebo zda jde o 

diskriminaci provozovatelů velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Předmětem náhrady 

škody mohou být jen „vlastnitelné“ složky životního prostředí. Proto v oblasti ochrany 

ovzduší je na místě využívat ustanovení občanského zákoníku, konkrétně pak § 420a, 

kde je definována jak škoda způsobená provozní činností, tak odpovědnost za ní včetně 

možného liberačního důvodu. Otázkou odpovědnosti provozovatele za škodu 

způsobenou na lesních porostech vypouštěním škodlivých látek do ovzduší se zabýval 

Nejvyšší soud, který dospěl k závěru, že placením poplatků se provozovatel nezbavuje 

povinnosti k náhradě škody. Obecně je lepší a jednodušší škodám předcházet než je 

následně složitě nahrazovat, což v případě znečišťování ovzduší nelze zcela dodržet. 
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9  Orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší 

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší (včetně ochrany ozónové vrstvy 

a klimatického systému Země) vykonávají ve smyslu § 42 Zákona tyto orgány: 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Česká inspekce životního 

prostředí, Česká obchodní inspekce, Celní úřady, kraje, orgány obcí s rozšířenou 

působností a obce. 

Ministerstvo životního prostředí 

MŽP je orgánem vrchního státního dozoru ve věcech životního prostředí. 

Vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany ovzduší, ozonové 

vrstvy a klimatického systému Země a na těchto úsecích řídí výkon státní správy. MŽP 

je podřízeno ČIŽP a ČHMÚ.108  

 Do působnosti MŽP dle Zákona mimo jiné patří: 

• zaujímá stanoviska k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, 

zejména ke strategiím rozvoje jednotlivých oborů, odvětví a územních celků; 

• zajišťuje sledování kvality ovzduší podle § 6 odst. 8 Zákona a provoz základní sítě 

imisního monitoringu na celém území ČR  a sledování úrovně znečištění ovzduší;  

• zabezpečuje jednotný registr informačního systému kvality ovzduší (ISKO) a registr 

emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO); 

• vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zveřejňuje seznam zón 

a aglomerací;  

• připravuje a předkládá vládě ke schválení národní programy snižování emisí 

vybraných znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin; 

• zpřístupňuje informace na základě tohoto zákona a zvláštních právních předpisů; 

                                                 

108 Madar, Z. Právní ochrana životního prostředí v České republice. Vysoká škola aplikovaného práva, 

s.r.o., 2003, vydání 1, s. 33-34. 
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• navrhuje emisní stropy pro vymezená území, pro skupiny stacionárních zdrojů nebo 

pro jednotlivé stacionární zdroje; 

• rozhoduje o kategorii zdroje v případech zcela nových technologií a jejich zařízení;  

• vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob podle Zákona (hlava III);  

• je příslušným orgánem pro podávání zpráv podle článku 6 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006; 

• určuje hodnotící orgán podle přímo použitelných předpisů ES.109 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví (dále také jen „MZ“) je ústředním orgánem státní 

správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, apod. Na  MZ je zřízena funkce 

hlavního hygienika ČR, který ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje jako orgán 

MZ.110 

• Předkládá ministerstvu návrhy ke zpřísnění imisních limitů v případech odůvodněné 

potřeby na základě zhodnocení zdravotních rizik. 

• Provádí sledování zdravotního stavu obyvatelstva a hodnocení zdravotních rizik 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší a sídelních seskupeních pro potřeby 

zpracování programů zlepšení kvality ovzduší. 

• Provádí účelová měření ovzduší ve vybraných sídlech z hlediska ochrany veřejného 

zdraví pro potřeby monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu 

k životnímu prostředí.  

• Provádí hodnocení a řízení zdravotních rizik podle zvláštního právního předpisu.111 

                                                 

109 § 43-44 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

110 Madar, Z. Právní ochrana životního prostředí v České republice. Vysoká škola aplikovaného práva, 

s.r.o., 2003, vydání 1, s. 35. 

111 Dále § 45 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 



 

 64 

Česká inspekce životního prostředí 

Česká inspekce životního prostředí (dále také jen „ČIŽP“) je orgán státní správy, 

který je podřízen MŽP. Inspekce je rozpočtovou organizací. Činnost ČIŽP je 

zajišťována jak odděleními ochrany ovzduší - ředitelství, tak odděleními ochrany 

ovzduší oblastních inspektorátů.112 Při svém zřízení v roce 1991 převzala kompetence 

předchozí České technické ochrany ovzduší, a to jak činnost kontrolní a dozorovou, tak 

i některé kompetence technického rázu. Postupně je však v právní úpravě viditelná 

snaha neinspekční činnosti omezovat a převádět je do pravomocí  krajských nebo 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a soustředit práci ČIŽP hlavně na kontrolu 

a dozor.113 

V rámci své činnosti na úseku ochrany ovzduší ČIŽP především: 

• dozírá na dodržování právních předpisů a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší 

týkajících se ochrany ovzduší, ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému 

Země; 

• provádí u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů měření 

znečišťujících látek za účelem kontroly dodržování emisních limitů a emisních 

stropů; 

• rozhoduje v pochybnostech o vymezení stacionárního zdroje a zařazení do příslušné 

kategorie stacionárních zdrojů;  

• ukládá nápravná opatření a rozhoduje o omezení nebo zastavení provozu 

stacionárního zdroje;  

• ukládá provozovatelům zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů 

pokuty za porušení povinností podle ustanovení  Zákona (Hlavy II);  

                                                 

112 Madar, Z.  Právní ochrana životního prostředí v České republice. Vysoká škola aplikovaného práva, 

s.r.o., 2003, vydání 1, s. 37, 39. 

113 Hadrabová, A. Veřejná správa životního prostředí. Praha: nakladatelství VŠE, 2008, s. 92. 
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• rozhoduje v případě spalování více druhů paliv v jednom zařízení spadajícím do 

kategorie zvláště velkých, velkých nebo středních stacionárních zdrojů o emisních 

limitech a dalších požadavcích na jejich provozování;  

• schvaluje regulační řády provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů  pro účely regulace emisí;  

• ukládá pokuty za porušení povinností vyplývající z ustanovení Zákona (Hlavy III) 

nebo právních předpisů ES upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země;  

• kontroluje dodržování povinností provozovateli zvláště velkých, velkých a středních 

stacionárních zdrojů; 

• dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 2 až 4 Zákona. 

Česká obchodní inspekce  

• Kontroluje kvalitu paliv na vnitřním trhu v rozsahu kvalitativních ukazatelů 

stanovených prováděcím právním předpisem a technickými předpisy a za zjištěné 

nedostatky ukládá pokuty podle zvláštního právního předpisu. 

Celní úřady 

• Provádějí kontrolu dovozů, vývozů a uvádění na trh regulovaných látek a výrobků, 

které je obsahují, podle přímo použitelného předpisu ES upravujícího podmínky 

ochrany ozonové vrstvy Země; 

• spravují poplatky podle § 3a  a 19 Zákona.  

Kraje 

Kraje na úseku ochrany ovzduší vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou 

působnost. 

Krajský úřad – přenesená působnost 

• rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku za 

znečišťování ovzduší zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů;  

• kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů 

z informačního systému kvality ovzduší; 
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• provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti; 

• ukládá plnění plánu snížení emisí u stacionárního zdroje;  

• vypracovává krajský program snižování emisí;  

• vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzduší; 

• schvaluje plány snížení emisí u stacionárního zdroje; 

• vypracovává krajský regulační řád; 

• ukládá pokuty podle § 40 Zákona; 

• vede evidenci oznámení pro zvláště velké a velké stacionární zdroje podle § 54 

odst. 9  a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu od 1. ledna 2003; 

• je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a jiném řízení podle 

stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska 

ochrany ovzduší s výjimkou malých stacionárních zdrojů; 

• uplatňuje stanoviska k územním plánům a k regulačním plánům, obsahující 

podmínky ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. a), pokud tato územně 

plánovací dokumentace navrhuje umístění zdrojů znečištění ovzduší. 

Kraj – samostatná působnost 

• zaujímá stanoviska k místním programům snižování emisí a místním programům ke 

zlepšení kvality ovzduší; 

• vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, 

k rozvojovým koncepcím a k programům rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve 

své územní působnosti; 

• vydává v přenesené působnosti nařízením program ke zlepšení kvality ovzduší.114 

Orgány obcí s rozšířenou působností 

                                                 

114 Dále § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 



 

 67 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti 

• rozhoduje o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatků za 

znečišťování ovzduší u středních stacionárních zdrojů; 

• ukládá pokuty podle § 40 odst. 5 Zákona. 

Obce 

Obce na úseku ochrany ovzduší vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou 

působnost. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají v kompetenci především 

střední stacionární zdroje a obecní úřady jsou dotčenými správními orgány v územním, 

stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší.115 

Shrnutí 

V této části diplomové práce jsem vyjmenovala jednotlivé orgány, které mají svůj 

nezastupitelný význam při plnění úkolů na úseku ochrany ovzduší. Ústředním orgánem 

státní správy v oblasti ochrany ovzduší je MŽP, které současně vykonává vrchní státní 

dozor. Nezastupitelnou roli má ČIŽP. Obce a kraje na úseku ochrany ovzduší 

vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou působnost. Kraje mj. provádějí dozor na 

úseku ochrany ovzduší ve svém územním obvodu nebo kontrolují a hodnotí dodržování 

imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality 

ovzduší. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají v kompetenci především 

střední stacionární zdroje a obecní úřady jsou dotčenými správními orgány v územním, 

stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší. Nejsem zcela přesvědčena, 

zda správní orgány v oblasti ochrany ovzduší dostatečným způsobem posuzují 

kumulativní vlivy všech zdrojů znečišťování v dané oblasti a zda mají na krajské úrovni 

z hlediska velkých zdrojů znečišťování nyní dostatek pravomocí. Zásadní novinkou při 

povolování nových zdrojů znečišťování ovzduší, která by mohla usnadnit rozhodování 

krajských úřadů, budou v novém zákoně o ochraně ovzduší krajské programy 

                                                 

115 Podrobněji v §§ 49-50 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 
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zlepšování kvality ovzduší (dále jen „PZKO“). Ty budou zahrnovat kromě obecné části 

také část závaznou, která bude obsahovat emisní stropy pro vymezená území a vybrané 

kategorie zdrojů, které se v dané oblasti na imisní situaci podílejí nejvýznamnějším 

způsobem. V souvislosti s rozhodováním správních orgánů bych chtěla upozornit i na 

kompenzační opatření uvedená v kapitole 5. části 5.4.2. 
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10  Pardubický kraj, problematika emisí  

V této části diplomové práce jsem zúžila pohled z celé ČR na jednu zónu, resp. na 

Pardubický kraj. 

Pardubický kraj leží ve východní části Čech. Polohu kraje definují sousedící 

kraje - Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina.  

Kvalita životního prostředí je přímo závislá na charakteru osídlení a na intenzitě 

průmyslové a zemědělské výroby, částečně daných geografickými a morfologickými 

poměry. Protože jsou tyto poměry v rámci Pardubického kraje rozmanité, je i kvalita 

životního prostředí rozdílná. Z hlediska znečištění ovzduší je nejvíce z regionálního 

pohledu zatíženo území okresu Pardubice, a to díky koncentraci dopravy, průmyslu 

a existenci elektráren Opatovice nad Labem a Chvaletice, i když jejich vliv je díky 

odsíření v posledních letech již podstatně nižší. Zóna Pardubický kraj je totožná se 

správním územím Pardubického kraje. Zóna se skládá z 15 správních obvodů obcí 

rozšířenou působností. Pardubický kraj z hlediska znečištění ovzduší patří ke středně 

znečištěným oblastem. 

10.1 Přehled velkých zdrojů znečišťování ovzduší a jejich emisí 

Mezi velké zdroje znečišťování ovzduší v Pardubickém kraji patří: ČEZ, a.s. - 

Elektrárna Chvaletice, Elektrárny Opatovice, a.s., Paramo, a.s., Pardubice, HOLCIM 

(Česko), a.s. a Prachovice. Největší znečištění z provozu stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší na území kraje pochází z elektráren ČEZ, a.s., Elektrárna 

Chvaletice a Elektrárny Opatovice, a.s. Podíl velkých zdrojů znečišťování ovzduší 

zařazených v REZZO 1 na celkových emisích kraje je rozhodující v případě oxidu 

siřičitého a oxidů dusíku, významný v případě tuhých znečišťujících látek a 

zanedbatelný v případě oxidu uhelnatého. 

Zákon uložil krajům mimo jiné povinnosti vypracování krajského programu 

snižování emisí, programu zlepšování kvality ovzduší v oblastech s jeho zhoršenou 

kvalitou ovzduší (tento program se vypracovává pro znečišťující látky, u kterých jsou 

překračovány imisní limity a meze tolerance, v případě troposférického ozonu cílové 

imisní limity), krajský regulační řád. Pro území, ve kterém imisní koncentrace 
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překračují imisní limity, ale nepřekračují meze tolerance, může orgán kraje vypracovat 

program zlepšování kvality ovzduší, který nepodléhá schválení MŽP. 

Všechny uvedené programy však do dnešního dne narážely na svou 

nevynutitelnost. Základním cílem koncepce je vypracování strategického materiálu, 

který bude používán Radou Pardubického kraje pro rozhodování v oblasti ochrany 

ovzduší.116 

                                                 

116 Csukás, T., Pinkas R. Pardubický kraj – problematika emisí. Ochrana ovzduší, 2/2009, s. 18-21. 
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11 Porovnání velkých zdrojů znečištění ovzduší v ČR a SR  

V další části diplomové práce jsem vybrala významný zdroj znečišťování ovzduší 

- elektrárnu Opatovice nad Labem (zóna Pardubický kraj), který jsem porovnala se 

srovnatelným zdrojem znečištění ovzduší ve Slovenské republice (dále také „SR“), a to 

s elektrárnou Nováky (zóna Trenčianský kraj).  

11.1 Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem 

Elektrárny Opatovice, a.s. (dále také „EOP“) je energetická společnost, která 

vznikla 1. května 1992 po restrukturalizaci bývalého státního podniku České 

energetické závody. Rozhodující činností EOP je výroba, dodávka a prodej elektrické 

energie, tepla a stavebních hmot. Teplo je dodáváno do Hradce Králové, Pardubic, 

Chrudimi, Rybitví, Lázní Bohdaneč, Čeperky, Opatovic nad Labem a Pohřebačky. 

Výstavbou zařízení pro odsíření kouřových plynů v 90. letech a jeho uvedením do 

trvalého provozu koncem roku 1998 splňuje elektrárna všechny požadavky platné 

legislativy na minimalizaci dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí.117118  

Technické parametry elektrárny: 

Elektrárny byla uvedena do provozu v roce 1960. V současné době činí její 

tepelný příkon zařízení celkem 1 242 MWt. V elektrárně je instalováno 6 kotlů. 

Hlavním palivem je hnědé uhlí a směsné přídavné palivo. 

Konkrétně v rámci ochrany ovzduší má EOP stanoveny následující limity: 

Emisní limity a emisní stropy pro EOP platné dle vydaného IPPC119 od 1. ledna 2008 

jsou uvedeny v následující tabulce: 

                                                 

117 Poslání společnosti. Dostupný z http://www.eop.cz/ospolecnosti/poslanispol.php. 

118 Srovnání společností na trhu s teplem a elektrickou energií, příloha č. 6. 

119 Povolení vydané dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 
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znečišťující látka  max. v mg/Nm3  max. v mg/Nm3  

TZL120  100  250  

SO2  1 700  5000  

NOx  500  4500  

CO  250  -  

Elektrárna provedla i další opatření, která by měla přispět ke zlepšení kvality 

ovzduší, ze kterých je možné uvést vybudování oblastní soustavy centralizovaného 

zásobování teplem. Připojením jednotlivých aglomerací do systému zásobování teplem 

IPO, došlo k postupné likvidaci roztříštěných neefektivních zdrojů tepla, a tím ke 

zlepšení místních ekologických podmínek, zejména pak ke snížení exhalací v městské 

zástavbě. Byla provedena technická opatření na kotlích snižující emise Nox a 

provedeno odsíření. Ekologická politika společnosti je programově cílená k 

modernizaci technologického zařízení a zejména pak ke splnění požadavků stávající 

legislativy. I přes tyto investice bude provozovatel elektrárny nucen do roku 2020, 

pokud projdou navrhovaná přechodná opatření směrnice o průmyslovém znečišťování, 

provést další modernizaci zařízení.121 

11.2 Tepelná elektrárna Nováky 

Elektrárna Nováky se nachází v Trenčianském kraji. Pro tento kraj je významný 

především zpracovatelský průmysl, který ovlivňuje složky životního prostředí, 

především emisemi znečišťujících látek, které se dostávají do ovzduší, a produkcí 

                                                 

120 Tuhé znečišťující látky jsou částice libovolného tvaru, struktury nebo hustoty rozptýlené v plynné fázi, 

které mohou být zachyceny filtrací za určených podmínek po reprezentativním odběru vzorku 

sledovaného plynu a které zůstanou na filtru i po sušení za určených podmínek. 

121 Environmentální aspekty a ekologické limity společnosti EOP. Dostupné z 

http://www.eop.cz/ospolecnosti/envir_limity.pdf. 
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průmyslových odpadů. Největší podíl na emisích znečišťujících ovzduší má energetika 

s dominantním podílem průmyslové energetiky a průmysl papírenský. Zvláštní 

postavení má okres Prievidza s rozvinutou těžbou hnědého uhlí a jeho následným 

spalováním v tepelných elektrárnách.122 

Elektrárna Nováky se sídlem v Zemianskych Kostoľanoch se nachází v blízkosti 

Nováckých uhelných dolů a  Nováckých chemických závodů, okres Prievidza. 

Elektrárna je ve vlastnictví společnosti Slovenské elektrárne, a.s. Kromě výroby 

a dodávky elektrické energie zabezpečuje Elektrárna Nováky dodávku teplé vody na 

vytápění měst Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany, dále pro průmyslové a jiné 

organizace a páru pro dodávku tepla průmyslovým podnikům. Výstavba elektrárny 

začala v roce 1949. Po více jak 30-ti letém provozu byly některé důležité části 

technologického zařízení nejstarší části elektrárny postupně odstavené a zlikvidované. 

V uvolněných prostorách byl vybudován a uveden do provozu jeden fluidní kotel 

a nový protitlakový turbogenerátor s výkonem 28 MW v roce 1996. Elektrárna má 

instalovaný výkon 1435 MWt, jsou v ní nainstalované 4 kotle a jako palivo je 

používáno hnědé uhlí a mazut. Rovněž i v elektrárně Nováky bylo nutné přistoupit 

k odsíření elektrárny tak, aby elektrárna vyhověla stále se zpřísňujícím limitům 

legislativy. Přínosem odsíření je především snížení škodlivých emisí vznikajících 

v procesu spalování a jejich úniku do životního prostředí. Elektrárna Nováky se chce 

v nejbližších letech orientovat na postupnou restrukturalizaci výroby s přesunem těžiště 

na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.123 

Z hlediska ochrany ovzduší patří k největším investičním akcím 124 vybudovaní 

odsíření, realizace primárních opatření na snižování emisí oxidu dusíku do ovzduší, 

                                                 

122 Ekonomické a sociálně špecifiká Trenčianského kraje. Dostupné z 

http://www.statistics.sk/webdata/ks/kstren/chatn3.htm. 

123 História elektrárny Nováky. Dostupné z http://www.seas.sk/elektrarne/tepelne-elektrarne/elektrarne-

novaky/historia-4/. 

124 Produkce základních škodlivin do ovzduší ze zdrojů společnosti Slovenské elektrárne, a.s., příloha č. 

7. 
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výstavba fluidního kotle se suchou metodou odsíření a instalace kontinuálních emisních 

monitorovacích systémů pro transparentní prokazování úrovně znečišťování.125  

V důsledku zmíněných investičních akcí neustále klesá produkce základních 

znečišťujících látek do ovzduší. 

11.2.1 Legislativa SR v oblasti ochrany ovzduší 

Pro doplnění uvádím právní úpravu SR. Legislativa ochrany ovzduší je v SR 

hodně podobná legislativě ČR. Hlavním právním předpisem je zákon č. 478/2002 Z.z., 

o ochrane ovzdušia, který doplňuje, podobně jako v ČR, několik prováděcích 

předpisů.126 Stacionární zdroje se rovněž dělí na velké, střední a malé a stejně jako v ČR 

má toto dělení vliv na zákonné povinnosti provozovatelů těchto zdrojů. Zákon č. 

478/2002 Z.z., o ochrane ovzdušia stanovuje seznam znečišťujících látek, jejichž 

pravidelné sledování v rámci hodnocení kvality ovzduší zajišťuje Slovenský 

hydrometeorologický ústav. Hodnocení kvality ovzduší se vykonává v aglomeracích a 

zónách. Pro zajímavost je možné uvést, že výše zmíněný Trenčianský kraj byl v roce 

2004 zařazen do 1. skupiny pro znečišťující látku PM10 a SO2, a do 2. skupiny pro oxid 

dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzén. 

Z hlediska obsahu je celý slovenský zákon o ochraně ovzduší velmi podobný, 

kromě dělení zdrojů upravuje přípustnou úroveň znečištění ovzduší, kvalitu ovzduší a 

jeho měření, vymezuje oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší, neopomíná 

povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů.127. Tento zákon je doplněn zákonem č. 

401/1998 Z.z., o poplatkoch za znečisťovanie.  

                                                 

125 Ochrana ovzdušia. Dostupné z http://www.seas.sk/spolocnost/integ-system-man/zivotne-

prostredie/ochrana-ovzdusia/109.html. 

126 Výčet prováděcích předpisů ke slovenskému zákonu o ochraně ovzduší je uveden v příloze č. 8. 

127 Košičiarová, S. a kolektiv autorů. Právo životného prostredia, 2. zmenené a rozšírené vydanie. 

Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 372-381. 
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Shrnutí 

Právní úprava ČR a SR se zásadním způsobem neliší, neboť všechny státy, které 

přistoupily do EU musely provést transpozici svých právních předpisů tak, aby tyto byly 

v souladu se směrnicemi a nařízeními Rady a Evropského parlamentu. Koncepce 

zákona o ochraně ovzduší obou zemí využívá v maximální míře možnosti upravit 

technické náležitosti v ovzduší prováděcími předpisy, což představuje vysokou 

flexibilitu právní úpravy při transpozici příslušných směrnic ES do právních řádů, které 

jsou v podstatné míře technickými předpisy (emisní limity, imisní limity,…). Po 

formální stránce je patrný pouze jeden rozdíl. SR otázku placení poplatků začlenila do 

samostatného zákona. Dle mého názoru je tento systém pro provozovatele zdrojů 

znečišťování ovzduší přehlednější, resp. případná novelizace tohoto zákona vždy přináší 

změnu v oblasti placení, kterou provozovatelé velkých zdrojů nejvíce sledují. Zatímco 

novelizace zákona o ochraně ovzduší v ČR nemusí vždy znamenat změnu v poplatkové 

povinnosti. Je možné si povšimnout, že oproti naší úpravě jsou ve slovenské legislativě 

stanoveny vyšší poplatky za znečišťování, i když je nutné podotknout, že ani  zde není 

jejich výše nijak závratná. Stav kvality ovzduší včetně vypouštěných emisí je i v SR 

monitorován Slovenským hydrometeorologickým ústavem.  

Dopad právní úpravy obou států jsem se snažila dokumentovat na popisu výše 

uvedených elektráren. Výsledek nepřinesl nic překvapivého, obě elektrárny se se 

vstupem do EU musely přizpůsobit požadavkům, které jsou přesně dány a definovány 

platnou legislativou. Obě elektrárny mají zhruba stejný podíl na znečišťování ovzduší. 

K výraznému poklesu znečišťování ovzduší, kterého dosáhly, bylo docíleno 

technickými úpravami. K dalšímu snižování znečišťování ovzduší může přispět neustále 

se zpřísňující legislativa EU. Můžeme si položit otázku, kdo zaplatí nové technologie do 

těchto zařízení, pokud tak neučiní sami jejich provozovatelé? Zastavit provoz uhelných 

elektráren je v současné, ale i v blízké budoucnosti nereálné. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem se snažila zhodnotit otázku znečišťování ovzduší 

a legislativních změn, které nastaly vstupem ČR do EU, zvláště se zaměřením na velké 

zdroje znečišťování ovzduší. Úprava ochrany ovzduší, ačkoli patří mezi relativně nové 

oblasti práva, je velmi rozsáhlá.  

Ovzduší je základní podmínkou života, dokud bez problému dýcháme, 

neuvědomujeme si, jak moc cennou složkou životní prostředí je. Energii potřebujeme 

všichni a dnešní civilizace si život bez energie nedokáže představit. V současné době 

najdeme jen těžko nějakou činnost, která není závislá na spotřebě energie. I přes 

modernizaci mnoha energetických zařízení, která jsou založena na spalování fosilních 

paliv, jsou tato zařízení a celý energetický průmysl pro životní prostředí nebezpečné. 

Spalováním uhlí, ropy a zemního plynu se do ovzduší uvolňuje oxid uhličitý, který patří 

mezi nejvýznamnější skleníkové plyny. V současné době zabezpečují fosilní paliva asi 

85 % světové spotřeby energie, proto lze říci, že žijeme v „období uhlíkové 

ekonomiky“. Změna topného média, který by nahradil fosilní paliva, je během na 

dlouhou trať. Pro výrobu energie se nabízí využít místo fosilních paliv různé formy 

biomasy. Biomasa má výhodu oproti fosilním palivům, že je zdrojem obnovitelným. 

Uplatňování moderních technologií bude vysoce ekonomicky nákladné a zvláště v této 

„krizové“ době bude pro provozovatele velkých zdrojů znečišťování ovzduší obtížné 

najít dostatek finančních prostředků.  

Ovzduší nezná státních hranic, pokud tedy nebude v oblasti ochrany ovzduší 

sladěn postup všech států, budou národní a regionální úsilí bezvýznamná. Na 

mezinárodní úrovni sice probíhá řada diskusí týkající se ochrany ovzduší, ale jen těžko 

se hledá společné řešení. Proto také většina mezinárodních smluv je rámcová a teprve 

postupně přijímané protokoly je konkretizují. V současné době se nejvíce diskutuje o 

Kjótském protokolu a s ním související konferencí v  Kodani. Cíl Kjótského protokolu, 

kterým bylo zastavit růst emisí, nebyl zcela naplněn. Není velkou neznámou, že 

protokol se nevztahuje na USA a další velké světové znečišťovatele jako jsou Čína a 

Indie. Přitom právě USA patří největší emitenty oxidu uhličitého. Kjótský protokol má 

omezenou platnost, a to do prosince 2012. Otázkou zůstává, co se stane, pokud se 
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dohodu, která by nahradila protokol, nepodaří do této doby uzavřít? Můžeme jen doufat, 

že se nenaplní černý scénář, který by v případě nepřijetí nové dohody, vedl k uvolnění a 

tím k opětovnému devastujícímu znečišťování ovzduší.  

V rámci téměř celé Evropy (rozuměno členských států) se ES snaží přijímáním 

směrnic přispět ke zlepšení kvality ovzduší. První směrnice v oblasti ochrany ovzduší 

byly přijaty až v 80. letech. Od této doby se počet směrnic v oblasti ochrany ovzduší 

zvýšil. V současné době nejvíce ovlivní právní úpravu členských států EU směrnice o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která zahrnuje limity pro 

koncentrace PM2,5 (jemných částic) ve vnějším ovzduší a sjednocuje různé stávající 

právní předpisy o kvalitě ovzduší, dále novelizovaná směrnice o národních emisních 

stropech. Ve fázi projednávání je směrnice o průmyslových emisích. Tato směrnice má 

zpřísnit požadavky na velké stacionární zdroje. Česká legislativa v plné míře musí 

reflektovat legislativní požadavky ES v oblasti kvality ovzduší, z tohoto důvodu, ačkoli 

nejen z něho, je připravován nový zákon o ochraně ovzduší. Dalším důvodem přijetí 

nového zákona je mnohačetná novelizace stávajícího zákona o ochraně ovzduší, která 

činí zákon nepřehledným a těžko využitelným pro jeho uživatele. Cílem nového zákona 

o ochraně ovzduší má být tedy jeho zjednodušení a zpřehlednění. Uvidíme do jaké míry 

se tato snaha zákonodárců podaří naplnit. I například nový stavební zákon si kladl za cíl 

zjednodušit a zpřehlednit celou úpravu, opak je však pravdou. 

Nový zákon se snaží odstranit i nefunkčnost stávajících nástrojů a posílit 

především koncepční nástroje, jako jsou národní, krajské a místní programy snižování 

emisí, které do této doby, vzhledem k jejich nezávaznosti, zcela nenaplnily cíle, které 

mají. Legislativně by bylo určitě potřebné zakotvit závaznost částí dokumentů, provázat 

je s územním plánováním a územními řízeními a zapojit veřejnost do diskuse, přípravy 

a následné kontroly plnění. Mezi další nástroje, které mají svou nezastupitelnou funkci 

patří také nástroje administrativně-právní a ekonomické. Roli ekonomických nástrojů 

bych chtěla zdůraznit, protože se jeví jako nejúčinnější. Každý provozovatel velkého 

zdroje znečišťování je zároveň podnikatelem, který se tedy chová tržně. Nicméně 

aktuálně nastavená výše poplatků za znečišťování ovzduší potlačuje jejich účinnost. De 

lege ferenda by bylo dobré poplatky několikanásobně zvýšit, což by nepřímou cestou 

vedlo k další modernizaci velkých zdrojů. I zahraniční zkušenosti ukazují, že jen 
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v ojedinělých případech mohou zpřísněné požadavky na ochranu životního prostředí 

působit likvidačně.  

Mezi neopominutelný právní nástroj ochrany ovzduší patří odpovědnost za škody. 

Velké zdroje znečišťování ovzduší nejvíce svými exhalacemi ohrožují lesy. Soudy při 

určení škody vycházejí z tzv. Gaussova modelu a rozsudku Nejvyššího soudu. Je ale 

opravdu možné zjistit míru poškození od konkrétního subjektu a není to jen 

diskriminace velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší? Často se jevilo 

jako nelogické, že i když velké zdroje dodržují limity stanovené zákonem, musí i tak 

ještě nahrazovat škodu soukromým subjektům. Nejvyšší soud se k této problematice 

vyjádřil tak, že placení poplatků a náhrada škody se vzájemně nevylučuje. Použití všech 

nástrojů směřujících k ochraně ovzduší je ale funkční pouze tehdy, pokud je funkční 

státní správa a pokud jsou mezi jednotlivými orgány jasně vymezeny pravomoci, které 

jsou v oblasti ochrany ovzduší uvedeny v Zákoně. 

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší, jak v ČR, tak i v SR, od 90. let ovlivnila 

technický stav a vybavení velkých zdrojů. Přesto je nutné podotknout, že modernizace 

byla provedena jen v nezbytné míře. Ke snížení emisí pomohlo sice odsíření těchto 

zdrojů, ale zásadní změna technologií se neuskutečnila, např. k instalaci biokotlů 

nedošlo ani na dvou popsaných elektrárnách. Pokud k instalaci biokotlů nedojde 

v nejbližší době, pravděpodobně elektrárny nesplní do roku 2020 limity nastavené ES. 

Otázkou je, co se stane, pokud emisní limity u těchto zdrojů splněny nebudou? 

Elektrárny nebo teplárny, ačkoli jsou v soukromých rukou, zůstávají zařízeními ve 

veřejném zájmu, na kterých je v mnoha případech závislá řada domácností i podniků. 

Nedokážu si představit situaci, kdy by kvůli neplnění limitů uvedených v právních 

předpisech byl jejich provoz zastaven. Nahromadění finančních prostředků neulehčuje 

českým energetickým společnostem ani Energetický zákon a jeho tak trochu zmatené 

ustanovení § 98 odst. 4, jehož jeden možný výklad stanoví povinnost energetickým 

společnostem ke všem svým zařízením zřídit věcná břemena, která se zapisují do 

katastru nemovitostí. Poplatky za vklad činí nyní 500,- Kč, přičemž se diskutuje o 

nutnosti jejich zvýšení až na 5000,- Kč. Pokud nedojde ke změně tohoto ustanovení, 

pohybujeme se v řádech milionů, které by společnosti musely vynaložit, a které by na 

druhé straně mohly postrádat na potřebnou modernizaci. 
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Stručně jsem se zaměřila i na srovnání českého a slovenského zákona o ochraně 

ovzduší. Koncepce zákona obou zemí využívá v maximální míře možnosti upravit 

technické náležitosti v ochraně ovzduší prováděcími předpisy, což představuje vysokou 

flexibilitu právní úpravy při transpozici příslušných směrnic ES do právních řádů, které 

jsou v podstatné míře technickými předpisy (emisní limity, imisní limity,…). Po 

formální stránce je patrný pouze jeden rozdíl. SR otázku placení poplatků začlenila do 

samostatného zákona. Dle mého názoru je tento systém pro provozovatele zdrojů 

znečišťování ovzduší přehlednější, resp. případná novelizace tohoto zákona vždy přináší 

změnu v oblasti placení, kterou provozovatelé velkých zdrojů nejvíce sledují. Zatímco 

novelizace zákona o ochraně ovzduší v ČR nemusí vždy znamenat změnu v poplatkové 

povinnosti. Je možné si povšimnout, že oproti naší úpravě jsou ve slovenské legislativě 

stanoveny vyšší poplatky za znečišťování, i když je nutné podotknout, že ani  zde není 

jejich výše nijak závratná.  

Z výše uvedeného mám za to, že právní úprava v oblasti ochrany ovzduší v ČR je 

velice komplikovaná, což se projevilo i na četných novelizacích platného zákona. 

Prováděcí právní předpisy k zákonu jsou plné technických parametrů, ve kterých se 

ztrácí nejen právníci, ale i odborníci z oboru techniky. Jde především o to, aby nově 

chystaný zákon přehledně a srozumitelně nastavil pravidla, jejichž dodržování by nejen 

zabránilo dalšímu znečišťování ovzduší, ale vedlo i k ozdravění životního prostředí a 

tím i ke zkvalitnění zdravotního stavu naší populace i našich potomků. 

Přesto, že jsem se v této práci nezabývala automobilovou dopravou a malými 

zdroji znečištění ovzduší, myslím si, že do budoucna mohou znamenat pro kvalitu 

ovzduší větší problém než velké energetické zdroje. 



 

 80 

Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

ES Evropské společenství 

Smlouva Smlouva o založení Evropského společenství z r. 1957 

EEA Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment 
Agency) 

BAT Best Available Techniques – nejlepší dostupná technologie, kterou je 
provozovatel povinen použít 

Zákon Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,v platném znění 

Nový zákon 
o ochraně 
ovzduší 

zákon o ochraně ovzduší, který by měl vstoupit v účinnost v roce 2010 

Proces EIA posuzování vlivů na životní prostředí 

MŽP 

ČIŽP 

Ministerstvo životního prostředí 

Česká inspekce životního prostředí 

EU ETS evropský systém emisního obchodování 

PZKO Krajské programy zlepšování kvality ovzduší 

OZKO Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

ČHMÚ český hydrometeorologický ústav 

CENIA česká informační agentura životního prostředí 

MZ ministerstvo zdravotnictví 

CCS Carbon Capture and storage – zachycování a skladování CO2 

v podzemních prostorách 

SR Slovenská republika 

IPPC integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

EOP Elektrárny Opatovice, a.s. 
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[3] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  

[4] Návrh zákona o ochraně ovzduší 

[5] Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci  

[6] Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

[7] Zákon č. 180/2005, o podpoře využívání obnovitelných zdrojů 

[8] Nařízení vlády č. 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé 

látky 

[9] Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 

podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

[10] Smlouva o Evropském společenství 

Ročenky 

[1] Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2008, Ročenka ČHMÚ, 

Praha, 2009. 

[2] Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu 

k životnímu prostředí, Souhrnná zpráva za rok 2008, Praha, 2009. 
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Přílohy 

1. Vrstvy zemské atmosféry  

2. Emisní limity, se které obsahuje návrh směrnice o průmyslových emisích  

3. Emise hlavních znečišťujících látek v letech 1990 – 2004 

4. Nejdůležitější nařízení a vyhlášky vztahující se k zákonu o ochraně ovzduší  

5. Sazby pro tzv. hlavní zpoplatněné látky 

6. Srovnání společností na trhu s teplem a elektrickou energií 

7. Produkce základních škodlivin do ovzduší ze zdrojů společnosti Slovenské elektrárne, 

a.s. 

8. Prováděcí předpisy ke slovenskému zákonu o ochraně ovzduší 
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Příloha číslo 1.  

 

Zdroj: www.gis.cz  
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Příloha číslo 2. 

Příkon                            Emisní limit                                          mg.m-3 

Tuhé palivo Kap.palivo Plynné palivo Stávající 
zařízení* TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx CO 

50- 100MW 30 400 300 30 350 450 5 35 100 100 

100-300MW  25 250 200 25 250 200 5 35 100 100 

> 300 MW 20 200 200 20 200 150 5 35 100 100 

Tuhé palivo Kap. palivo Plynné palivo Nové 
zařízení* TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx CO 

50- 100 MW 20 400 300 20 350 300 5 35 100 100 

100-300MW 20 200 200 20 200 150 5 35 100 100 

> 300 MW 10 150 150 10 150 100 5 35 100 100 

 

Zdroj: www.enviro.gov.sk  
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Příloha číslo 3. 

Rok TL 
(kt) 

SO2 

(kt) 
NOX 
(kt) 

CO 
(kt) 

VO
C 
(kt) 

NH3 
(kt) 

Cd 
(t) 

Hg 
(t) 

Pb (t) PAH 
(t) 

PCB 
(kg) 

PCD
D 
(kg) 

1990 565 1 850 551 1 275 441 156 4,3 7,5 241 -  -   - 

1991 524 1 749 527 1 197 394 134 3,9 7,4 215  -  -  - 

1992 425 1 495 499 1 141 366 115 3,6 7,3 249  -  -  - 

1993 367 1 366 459 1 055 345 99 3,5 7,5 228  -  -  - 

1993 367 1 366 459 1 055 345 99 3,5 7,5 228  -  -  - 

1994 258 1 205 378 1 036 310 91 3,5 7,2 222  -  -  - 

1995 211 1 103 370 1 043 292 86 3,6 7,4 204  -  -  - 

1996 178 944 366 1 012 293 81 2,9 5,9 181  -  -  - 

1997 127 697 349 944 277 81 3 5,5 171  -  -  - 

1998 84 438 321 765 242 80 2,7 5,2 151  -  -  - 

1999 66 268 313 716 234 75 2,7 3,7 146  -  -  - 

2000 57 264 326 648 227 74 2,9 3,8 106  -  -  - 

2001 54 251 332 649 220 77 2,6 3,3 47 36,7 96,1 0,19 

2002 59 237 318 546 203 84 2,7 2,8 47 24,4 82,5 0,18 

2003 79 231 333 576 204 82 2,3 1,8 39 26,7 84,6 0,19 

2004 76 229 339 581 199 81 2,5 2 40 27 85 0,19 

 

Zdroj: Životní prostředí v České republice 1989 – 2004, CENIA 2005 
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Příloha č. 4. 

Významná nařízení vlády vztahující se k Zákonu: 

• Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;  

• Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., 

kterým se stanoví emisní limity na další podmínky pro spalování odpadu; 

• Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé 

látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a 

emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.; 

• Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.; 

• Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících 

zvláště velkých spalovacích zdrojů; 

• Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší; 

• Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek 

provozování ostatních stacionárních zdrojů; 

• Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o Národním programu snižování emisí ze 

stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů. 

Vyhlášky vztahující se k Zákonu: 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 355/2002 Sb., 

kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu; 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., 

kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 

zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti 

kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace 
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osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky 

jejich uplatňování; 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., 

kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední 

regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů 

podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních 

regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění 

ovzduší veřejnosti ; 

• Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, 

vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů; 

• Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních 

limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 

seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a 

provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování 

informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti; 

• Vyhláška č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o 

vydání povolení k emisím skleníkových plynů; 

• Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace 

pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování; 

• Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 

vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem 

a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 

zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování; 

• Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu 

paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší; 

• Vyhláška č. 509/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 



 

 93 

provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 

organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a 

distribuce benzinu; 

• Vyhláška č. 570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství 

vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem 

a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence 

zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování; 

• Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv 

pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší; 

• Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních 

zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší; 

• Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných 

látek a fluorovaných skleníkových plynů. 

Zdroj: http://www.ochrana-ovzdusi.cz/ 
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Příloha číslo 5. 

Znečišťující látka 
Sazba 
(Kč/t) 

Znečišťující látka 
Sazba 
(Kč/t) 

Tuhé zneč. látky 3 000 Oxid uhelnatý 600 

Oxid siřičitý 1 000 Amoniak 1 000 

Oxidy dusíku 800 Methan 1 000 

Těkavé organické látky 2 000 
Polycyklické 
aromatické uhlovodíky 

20 000 

Těžké kovy a jejich 
sloučeniny 

20 000   
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Příloha číslo 6. 

Trh s teplem 

 Společnost  Podíl na trhu 

 Dalkia ČR  20,2 % 

 ČEZ  12,9 % 

 International Power Plc  11,0 % 

 Město Brno  5,0 % 

 Město Plzeň  4,6 % 

 MVV Energie CZ  3,4 % 

 Město Praha  3,3 % 

 EnBW AG  3,1 % 

 Další  36,4 % 

 Zdroj: Invicta Bohemica  

 

Trh s elektrickou energií 

 Společnost  Podíl na trhu 

 ČEZ  86,0 % 

 International Power Plc  2,5 % 

 Dalkia ČR  2,2 % 

 ATEL  1,5 % 

 Město Plzeň  0,7 % 

 Český energetický holding J&T  0,6 % 
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 6 průmyslových výrobců  3,8 % 

 Další  2,7 % 

 Zdroj: Invicta Bohemica  

 



 

 97 

Příloha č. 7 

Produkce SO2 v SE, a.s. v období roků 1996 - 2005 

 

Produkce TZL v SE, a.s. v období roků 1996 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Produkce NOx v SE, a.s. v období roků 1996 - 2005 

 

Produkce CO2 v SE, a.s. v období roků 1996 – 2005 
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Zdroj: http://www.seas.sk/ 
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Příloha č. 8 

Prováděcí předpisy SR v oblasti ochrany ovzduší 

• Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z., o kvalite ovzdušia  

• Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z., o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných 

limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, 

o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia 

a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok  

• Vyhláška MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom 

posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia  

• Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z., o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia  

• Vyhláška MŽP SR č. 51/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania 

emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti  

• Vyhláška MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie 

prevádzkovej evidencie a rozsah ďalšíchúdajov o stacionárnych zdrojoch  

Vyhláška MŽP SR č. 131/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy 

a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok 

Zdroj: www.enviro.gov.sk 
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Summary 

Legal Regulations of Air Protection from Pollution from Stationary Sources 

The diploma paper is focused on the legal regulations related to air pollution with 

regard to pollution stationary sources, principally the large and special stationary 

sources. The diploma paper describes competence of the public administrative 

authorities in the air pollution area as well as means of air protection.  The objective of 

the diploma paper consisted in comparison of the stationary sources air protection 

legislation of the Czech Republic and the Slovak Republic.   

Lately, air quality has belonged to the major issues solved within the 

environmental area. Pollution load of the population, having evincible negative impact 

on health, is a significant problem.  

The diploma paper is divided into individual chapters: Legal regulations of air 

protection on international, European and national levels; Means of control of pollution 

reduction in terms of economic and conceptual tools. The diploma paper also deals with 

the environmental-legal liability and damage caused by operations, then with actions of 

the public administration authorities in air protection area, and air information systems.  

Air protection is a global issue and has to be globally solved by the unified 

procedure adopted by all countries in the world. One of the major means, utilised in the 

air protection area, is law. There have been many contracts signed on the international 

level; at present, the successor document of the Kyoto Protocol has been under 

discussion. The European Union deals with the air protection mainly by regulations. 

Currently, the industrial emission regulation, which shall step up the requirements for 

the large stationary sources, is being produced. The stricter emission standards are also 

included in the national emission ceiling regulations.  One of the key measures for 

solving the air protection issue within the thematic strategy of air pollution is the new 

European Union regulations concerning air quality, i. e. the regulations handling 

external air quality and clean air for Europe.  

The first legal regulations of air protection in the Czech Republic territory have 

been developed in 1966-1967. At present, the act No. 86/2002 Coll., Air Protection Act, 

as amended, with the number of consecutive rules of practice, serves as a fundamental 



 

 101 

source. During 2010, the Act should be replaced with a new air pollution act, principally 

aimed at simplification and streamlining of the air protection legal regulations.  

In comparison to the Slovak Republic, the Czech legal regulations related to the 

stationary sources air pollution has not essentially differed as all countries, having 

entered the EU, had to modify their legal regulations in order to put them in line with 

the regulations and provisions of the Council and European Parliament.  

Conclusion: Deteriorating air quality has recently been one of the major discussed 

issues. With regard to its scope and character, it cannot be solved, neither physically, or 

legally, only by national means. The solution has to engage also transnational tools.  

The EU and national policies, however, focus more on the large stationary sources in 

their regulations, but the air quality situation can be more complicated by increasing 

traffic, i. e. by mobile sources which have not been practically dealt with in the legal 

area yet. 
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