
Resumé 
 

Cílem diplomové práce je analyzovat inkorporaci směrnice Rady 96/61/ES        

o integrované prevenci a omezování znečištění do českého právního řádu. 

Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol; každá z kapitol pojednává         

o jiném aspektu integrované prevence a omezování znečištění (dále jen IPPC). První 

úvodní kapitola se zaměřuje na původ ochrany životního prostředí.  

Kapitola druhá nazvaná Prameny právní úpravy nejprve vysvětluje roli 

mezinárodního práva v ochraně životního prostředí. Kapitola je rozdělena na dvě části, 

z nichž první se zabývá vývojem práva životního prostředí Evropské unie a druhá se 

zaměřuje na českou úpravu IPPC. 

Kapitola třetí popisuje principy IPPC. Jedná se o princip prevence, nejvyšší 

hodnoty, trvale udržitelného rozvoje, komplexní a integrované ochrany, nejlepších 

dostupných technik a princip transparentnosti a účasti veřejnosti. 

O základních právních nástrojích IPPC pojednává kapitola čtvrtá, jež je 

rozdělena do třech částí. První část vysvětluje pojem integrovaného povolení, druhá 

pojednává o povinných subjektech a třetí o jejich povinnostech.  

Nejrozsáhlejší kapitola pátá, rozdělená do třinácti částí,  se věnuje jednotlivým 

částem postupu vydání integrovaného povolení. První část vysvětluje vztah právní 

úpravy IPPC se správním řádem; část druhá je rozdělena do dvou podčástí objasňujících 

náležitosti žádosti o vydání integrovaného povolení a předběžné projednání žádosti. 

Třetí část představuje postup při podání žádosti a v jedné podčásti její rozeslání a 

zveřejnění. Čtvrtá část obsahuje čtyři  podčásti týkající se účasti příslušných správních 

úřadů, veřejnosti, dotčeného státu a odborně způsobilé osoby na řízení o vydání 

integrovaného povolení. Následující část představuje možné ústní jednání, část šestá, 

rozdělená do dvou podčástí uvádí dvě možnosti rozhodnutí o žádosti - zamítnutí žádosti 

nebo vydání integrovaného povolení. Sedmá část se věnuje vztahu procesu IPPC a 

procesu EIA. Část osmá se zabývá správními poplatky spojenými s postupem IPPC, 

část devátá se věnuje možnému odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání 

integrovaného povolení. Část desátá pojednává o kontrole dodržování podmínek, části 

jedenáctá a dvanáctá se věnují postupu při změně integrovaného povolení, jeho 



přechodu a zániku. Poslední část objasňuje správní delikty, jichž se může provozovatel 

dopustit a pořádkové pokuty, jež mu mohou být uloženy.  

První část šesté kapitoly vysvětluje pojem nejlepších dostupných technik (BAT), 

část druhá se zabývá postupem při porovnání postupů s BAT, část třetí se věnuje 

systému výměny informací o BAT na evropské a národní úrovni, pojem a role 

dokumentů BREF je vysvětlena v části čtvrté.  

Kapitola sedmá obsahuje závěr, který shrnuje proces IPPC a vyzdvihuje jeho 

kvality a uvádí nedostatky právní úpravy integrovaného povolování v české právní 

úpravě.  

 


