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Diplomant: Zuzana Trnková 

Téma a rozsah práce: Problematika nevyjmenovaných zdrojů dle nové právní úpravy 
ochrany ovzduší  
Práce je zpracována v rozsahu 50 stran textu, rozděleného, mimo úvod a závěr, do čtyř 
základních kapitol. Text práce je doplněn o všechny předepsané přílohy a po formální 
stránce splňuje stanovené požadavky. 

Datum odevzdání práce: září 2014 

Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální. Regulace znečišťování 
ovzduší z „malých“ zdrojů dlouhodobě přináší řadu dlouhodobě [nevy-]řešených problémů. 
Přijetí nového zákona o ochraně ovzduší představuje významný faktor, který má 
neuspokojivou situaci napravit. Z dosavadních diskusí je patrné, že posun, který nových 
zákon přinesl, není tak významný a některé velmi podstatné překážky pro efektivnější 
ochranu ovzduší stále přetrvávají.        

Náročnost tématu: Zvolené téma považuji za středně obtížné. K tématu je k dispozici 
nepočetná, ale kvalitní odborná literatura. Nová právní úprava není diskontinuitní a lze tak 
využít i poznatky vázané na předchozí úpravu.     

Hodnocení práce: Předloženou práci musím hodnotit především jako nevyváženou. Na 
práci se výrazně projevila skutečnost, že téma klíčové části práce (kapitolu 4.) autorka dříve 
zpracovala v rámci SVOČ. Zmíněná kapitola tak nad ostatními výrazně vyčnívá a představuje 
největší přínos práce. Problematika regulace nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší 
je ale mnohem komplexnější a její uchopení vyžaduje především správné vymezení 
systematiky této regulace.  

Možnosti vstupu do obydlí za účelem kontroly provozu zdroje znečišťování představují 
aspekt, který se dotýká „pouze“ určitého segmentu nevyjmenovaných zdrojů a navíc aspekt, 
který je do značné míry druhotný (kontrola), byť o jeho významu není pochyb. Základ 
právní úpravy regulace nevyjmenovaných zdrojů leží v koncepčních nástrojích a jejich 
vztahu k cílům právní úpravy, tedy přípustným limitům znečištění. Autorka v práci 
koncepční nástroje zařadila až do kapitoly 5. a zcela opomenula nástroj nejvýznamnější – 
územní plánování, respektive jeho koncepční fázi. Vzhledem ke skutečnosti, že 
nevyjmenované zdroje nejsou povolovány v režimu zákona o ochraně ovzduší, ale 
stavebního zákona, je vztah k nástrojům podle stavebního zákona klíčový. Na rozdíl od 
kapitoly čtvrté jsou ostatní kapitoly zpracovány toliko na základní, spíše informační úrovni a 
autorka zhusta nevyužila možnosti k podrobnějšímu rozboru, které jednotlivé instituty 
nabízejí. Mimo výše uvedené lze odkázat např. na nejasnosti při aplikaci § 16 odst. 5 nebo § 
16 odst. 7 zákon a ochraně ovzduší.  

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Diplomovou práci Zuzany Trnkové 
doporučuji k ústní obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře.      

Otázky k ústní obhajobě:  
1. Za jakých podmínek si lze představit negativní závazné stanovisko vydané 

k územnímu řízení podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší? 
2. Jaký je význam imisních limitů v procesu schvalování územního plánu? 

 
 

 V Praze dne 14. září 2014     JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 
         oponent d.p.  


