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PROBLEMATIKA NEVYJMENOVANÝCH ZDROJŮ DLE 

NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OVZDUŠÍ 

1. ÚVOD 
 

V posledních několika letech se společně se vzrůstajícím zájmem o životní 

prostředí dostává stále více místa ve veřejné diskuzi také otázce kvality 

životního prostoru člověka. Snaha o zlepšení životních podmínek se stává čím 

dál častěji zmiňovaným tématem a jeho neopomenutelnou součástí je i otázka 

kvality ovzduší. Do ovzduší jsou neustále vnášeny cizorodé látky, ať už 

v důsledku lidské činnosti, nebo v rámci přirozeně probíhajících přírodních 

procesů.1 Často mohou být tyto látky pro svůj nepřírodní původ nebo pro 

neobvykle vysoké koncentrace nebezpečné, a to jak pro člověka, tak pro jej 

obklopující životní prostředí a v něm obsažené ekosystémy. Ochrana ovzduší 

proto v současné době tvoří důležitou část ochrany životního prostředí a 

nelze si nepovšimnout i čím dál tím většího zájmu o stav ovzduší ze strany 

široké veřejnosti včetně médií, která se především v zimních měsících věnují 

zhoršené kvalitě vzduchu v okolí lidských obydlí, jejich příčinám i možným 

dopadům na lidský organismus. 

V průběhu 90. let 20. století došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší na 

území České republiky, a to především díky investicím do inovací technologií 

a postupů průmyslových podniků. Dlouhodobým odsiřováním energetických 

a jiných technických provozů došlo k zásadnímu omezení emisí ze strany 

velkých znečišťovatelů a významnému zlepšení stavu imisí v ovzduší.2 Od 

počátku nového tisíciletí lze však spatřovat stagnaci až zhoršující se stav 

                                                                    

1 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 256. 

Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-338-7. 

2 Důvodová zpráva k  zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Sněmovní tisk č. 449/0. 

In: [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné např. z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=449&ct1=0 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=449&ct1=0
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ovzduší, způsobený především drobnými částicemi prachu obsaženými 

a poletujícími ve vzduchu, jejichž koncentrace se nedaří snižovat.  

Tyto jemné prachové částice, nazývané částice PM10 a PM2,5 (tzv. 

suspendované částice o velikosti 10 nebo 2,5 mikrometrů a menší3) společně 

s polycyklickými aromatickými uhlovodíky, nejenže jsou hlavní příčinou 

špatné kvality ovzduší, ale představují také vysoká zdravotní rizika. 

Nejčastějšími původci těchto částic na území České republiky jsou spalovací 

motory používané v dopravě, přispívající až 20 % emitovaných částic PM10, a 

domácí kotle užívané pro vytápění, které emitují více než 38  % částic PM104 na 

území České republiky. Imise PM částic, tedy jejich hmotnostní koncentrace 

v ovzduší, je v rámci Evropské unie i České republiky limitována legislativní 

úpravou5, přesto však dochází k častému překračování limitů a v důsledku 

toho k negativnímu působení na životní prostředí a zdraví člověka.6  

Dlouhodobá snaha o změnu nevyhovujícího stavu se promítla do aktuálního 

legislativního vývoje, jehož výsledkem je nový zákon č.  201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší (dále také jen „zákon“), vyhlášený ve Sbírce zákonů dne 13. 

6. 2012 po přibližně ročním projednávání v Parlamentu České republiky.  

                                                                    

3 PM pochází z anglického označení „particulate matter“ a užívá se pro označení malých 

pevných částic rozptýlených ve vzduchu (také „polétavých prach“). Číslo za PM označuje 

velikost částice v mikrometrech. K jejich vzniku z antropogenních důvodů dochází především 

při spalování pevných paliv, jakými jsou ropa, uhlí, nebo dřevo, případně odpady. 

4 Důvodová zpráva k návrhu novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Sněmovní tisk 

č. 1095/0. In: [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: 

 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1095&CT1=0 

5 Na území České republiky jsou limity stanoveny Přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, na 50 μg/m3 za 24 hodin a přesažení tohoto limitu je tolerováno jen 35 krát 

za rok, což jsou hodnoty odpovídající evropským normám. 

6 Za nedodržení imisních limitů zahajuje Evropská unie s dotčeným členským státem tzv. 

infringement - řízení pro porušení práva EU, které je ve věci částic PM10 v současné době 

vedeno proti České republice. Ve stejné věci už byly Soudním dvorem EU vydány rozsudky nad 

Itálií (C-68/11), Portugalskem (C-34/11), Švédskem (C-479/10) nebo Slovinskem (C-365/10). 

(STEJSKAL, Vojtěch. Rozhodování Soudního dvora EU ve věci překračování mezních hodnot 

koncentrací PM10 ve vnějším ovzduší. České právo životního prostředí. 2012, XII, 2/2012, s. 

127). 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1095&CT1=0


 

3 

 

Předkládaná práce se zaměřuje na otázku regulace emisí výše zmíněných 

tuhých znečišťujících látek a s tím souvisejícího provozu a možností 

kontroly jejich hlavního zdroje, spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší, a to konkrétně těch, které kvůli své nedostatečné velikosti 

nepodléhají relativně přísnému režimu stanovenému pro významné 

znečišťovatele. Významné znečišťovatele a jim uložené povinnosti 

vyjmenovává příloha č. 2 zákona.  Na ostatní, méně významné znečišťovatele 

se povinnosti uložené touto přílohou nevztahují. Můžeme proto hovořit o 

tzv. nevyjmenovaných zdrojích znečišťování ovzduší. Jedná se o poměrně 

různorodou skupinu zdrojů znečišťování, která zahrnuje rozličné zemědělské 

provozy, průmyslové podniky či jiné stacionární zdroje, které svou povahou, 

množstvím vypouštěných znečišťujících látek, výkonem nebo jinou kapacitou  

nespadají do přílohy č. 2. Významnou dílčí část nevyjmenovaných zdrojů 

znečišťování představují lokální topeniště, jejichž nejčastějším zástupcem 

jsou domácí kotle užívané k vytápění rodinných domů, rekreačních prostor, 

nebo i menších prostor určených k podnikání. Práce se jen zcela okrajově 

dotýká malých spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v prostorách 

fyzických osob podnikajících, neboť jejich regulace a možnost kontroly je 

v zákoně upravena a nezpůsobuje větší problémy. Zaměřuje se naopak zcela 

konkrétně na „malé stacionární zdroje“ umístěné v rodinných domech 

fyzických osob nepodnikajících a snaží se předložit náhled na problémy s nimi 

spojené. Jedním z hlavních cílů nového zákona o ovzduší totiž bylo upravit 

provoz, režim fungování a kontrolu těchto domácích kotlů se jmenovitým 

tepelným příkonem od 10 do 300 kW. Prosadit dostatečně účinnou úpravu 

do výsledné podoby zákona se ovšem nepodařilo a téma tak zůstává stále 

otevřené k diskuzi. 

Hlavními důvody nutnosti regulace těchto nevyjmenovaných zdrojů 

znečišťování je jednak jejich častá horší technická úroveň, která vede k méně 

efektivnímu spalování a vzniku škodlivějších zplodin , než je tomu u velkých 

zdrojů, a v jehož důsledku dochází k významnému vnášení PM částic do 

ovzduší, tak i časté nedodržování zákonných povinností ze strany 
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provozovatelů a velmi obtížná možnost kontroly těchto zdrojů, jsou-li 

umístěny v prostorách, které nejsou určeny pro podnikatelskou činnost . 

Důvodem nemožnosti řádné kontroly domácích kotlů je jejich umístění 

v rodinných domech a jiných lidských obydlích, jejichž prostředí je chráněno 

základním lidským právem na ochranu soukromí a domovní svobodu, 

promítnutým také do platného znění zákona o ochraně ovzduší. Zákon sice 

stanovuje pro provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování značné 

množství povinností, v § 17 odst. 2 zákona je ale udělena výjimka fyzickým 

osobám provozujícím stacionární zdroje znečištění v rodinném domě, bytě 

nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro 

podnikatelskou činnost, z jinak povinného umožnění přístupu osobám 

pověřeným Ministerstvem životního prostředí, obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností a inspekci ke zdroji znečištění a jeho příslušenství, 

používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem 

nebo zajištěním provozu zdroje, za účelem kontroly dodržování těchto 

povinností. 

V praxi to znamená, že pokud obyvatel objektu, v němž se zdroj znečišťování 

nachází, nesouhlasí s jeho kontrolou, nelze se dle platné legislativy vstupu 

domáhat. Prostředky k zjištění, zda v objektu dochází ke spalování 

nevhodného nebo nekvalitního paliva, případně užívání zastaralého zařízení 

nevyhovujícího emisním limitům, jsou tedy velmi omezené a potenciální 

vymáhání nápravy závadného stavu nebo jeho dokazování velmi obtížné.7 

Jedná o dlouhodobý, historicky podmíněný problém, o jehož vyřešení se 

jednalo i při tvorbě nového zákona o ochraně ovzduší8, který se ale nepodařilo 

eliminovat. Provozovatel znečišťujícího zdroje svým působením nejen 

poškozuje životní prostředí a ohrožuje zdravotní stav sousedů a dalších 

                                                                    

7 Dle platného zákona o ochraně ovzduší je v takovém případě jedinou možností zjišťování 

úrovně znečišťování měření podle tzv. Ringelmannovy stupnice. Více bude popsáno 

v následujících kapitolách. 

8 TOMÁŠKOVÁ, Veronika. Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší. České právo životního prostředí. 

2012, XII, 2/2012, s. 35. 
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obyvatel obce, ale často i obtěžuje své okolí nepříjemným zápachem 

a narušuje sousedské vztahy.  

Vytápění pomocí domácích kotlů na pevná paliva má navíc v České republice 

dlouhou tradici a těchto zařízení, často v nevyhovujícím nebo neudržovaném 

stavu, je na území republiky asi 640 tisíc.9 Stále se zvyšující ceny kvalitnějších 

paliv navíc vedou provozovatele k pálení méně kvalitních, případně 

zakázaných materiálů, v nejhorším případě i odpadů.10 

Vzhledem k aktuálnosti tématu a snahám o zlepšení situace v oblasti 

stacionárních zdrojů znečišťování si tato práce klade za cíl zmapovat 

problematiku nevyjmenovaných zdrojů, a to zejména s důrazem na analýzu 

otázky vstupu do obydlí a kontroly domácích topenišť. Nejprve bude věnován 

prostor přesnější definici nevyjmenovaného zdroje znečišťování a dotčeným 

ustanovením zákona o ochraně ovzduší, poté povinnostem, které tento zákon 

ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování, otázce jejich porušování a 

odpovídajícím sankcím. Stěžejní část představuje kapitola o možnostech 

omezení domovní svobody za účelem kontroly domácích topenišť a v závěru 

práce budou rozebrány alternativy pro zlepšení aktuálního stavu, včetně 

otázky soukromoprávního řešení sporu se sousedem-provozovatelem 

stacionárního zdroje, který neplní své zákonné povinnosti související 

s provozem domácího topeniště.  

                                                                    

9 Česko čeká velká výměna kotlů. Staré se nebudou smět používat. [online]. [cit. 2014-02-22]. 

Dostupné z: http://bydleni.idnes.cz/vymena-kotlu-v-cr-0ey-

/stavba.aspx?c=A120323_1753284_stavba_web.  

Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, uvádí, že na území České 

republiky se v přibližně 560 tisíci lokálních topenišť topí uhlím. 

10 Nechvalně známým „palivem“ se stávají plastové lahve, plněné pilinami nebo jinými zbytky 

dřeva, zalité libovolnou hořlavou látkou. 

http://bydleni.idnes.cz/vymena-kotlu-v-cr-0ey-/stavba.aspx?c=A120323_1753284_stavba_web
http://bydleni.idnes.cz/vymena-kotlu-v-cr-0ey-/stavba.aspx?c=A120323_1753284_stavba_web
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2. OCHRANA OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE, NOVÝ ZÁKON O 

OCHRANĚ OVZDUŠÍ A JEHO DEFINICE 
 

2.1. VÝVOJ OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Ochranu ovzduší v České republice již po více než 20 let ji upravují specifické 

právní předpisy. Do počátku 90. let 20. století byla ochrana před 

znečišťováním ovzduší pouze součástí hygienických předpisů11, především 

zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Od 90. let však bylo znečištění 

ovzduší považováno za jeden z hlavních problémů životního prostředí a 

s platností zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami, byla jeho ochraně vymezena samostatná právní úprava.  Zákon z roku 

1991 se vzhledem k tehdejšímu velmi nepříznivému stavu ovzduší, silně 

znečištěného jak suspendovanými částicemi, tak především oxidem siřičitým 

a oxidy dusíku (přispívajícím k fenoménu tzv. kyselých dešťů), zaměřoval 

zejména na co nejrychlejší a nejefektivnější snížení emisí těchto vysoce 

nebezpečných látek, způsobujících závažné zdravotní problémy obyvatelstvu, 

stejně jako významné poškození lesních ekosystémů.   Současně byl přijat 

i zákon o výkonu státní správy na poli ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho 

znečišťování12 a o několik let později i zákon o ochraně ozónové vrstvy 

Země.13  

V souvislosti s harmonizací českého právního řádu před vstupem do Evropské 

unie a vzhledem k úspěšnému omezení emisí z velkých a středních zdrojů 

znečišťování produkujících největší množství oxidů dusíku, oxidu siřičitého a 

těkavých organických látek, došlo k nahrazení původních předpisů a k přijetí 

nového zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů. Kromě ochrany vnějšího ovzduší před imisemi znečišťujících látek, 

                                                                    

11 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. s. 257.  

12 Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho 

znečišťování. 

13 Zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země. 
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stanovení emisních limitů a emisních stropů se tento zákon věnoval také 

ochraně ozónové vrstvy Země a klimatického systému Země. Do zákona č. 

86/2002 Sb. bylo postupně transponováno a implementováno více než 20 

právních předpisů Evropské unie, přesto bylo od roku 2010 nutné přizpůsobit 

právní úpravu novým významným směrnicím. Z hlediska zaměření této práce 

se jedná především o rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

Směrnice ukládá opatření s cílem monitorovat a zlepšovat kvalitu vnějšího 

ovzduší v členských státech, udržovat informace o stavu ovzduší snadno 

přístupné veřejnosti a podporovat spolupráci mezi členskými zeměmi za 

účelem omezení znečišťování ovzduší. Stanoví mimo jiné kritéria pro 

hodnocení kvality ovzduší, a to ve vztahu například k oxidu siřičitému, 

oxidům dusíku, olovu, benzenu, ale také pevným suspendovaným částicím 

PM10 a PM2,5.  

Za účelem řádné transpozice nově uložených povinností do českého právního 

řádu došlo ke schválení nového zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 

Zákon je členěn do devíti systematických částí, od úvodních ustanovení, 

obsahujících v § 2 legislativní zkratky a legální definice, přes část věnující se 

znečištění a znečišťování ovzduší, zabývající se přípustnými úrovněmi 

znečištění a znečišťování ovzduší, jejich posuzováním a vyhodnocením. Na 

ustanovení o znečištění a znečišťování navazují v části třetí nástroje k jejich 

snižování, včetně koncepčních nástrojů, kterými jsou Národní program 

snižování emisí České republiky a Programy zlepšování kvality ovzduší. Tato 

část také upravuje otázku smogové situace a nízkoemisních zón. Ve čtvrté 

části jsou stanoveny povinnosti osob, které určitým způsobem ovlivňují 

kvalitu ovzduší, za něž jsou poněkud nesystematicky zařazeny požadavky na 

biopaliva. Část pátá se věnuje otázce správních deliktů a opatření  k nápravě 

v případě neplnění uložených povinností, na která navazuje postup při 

výkonu státní správy, upravující také otázku autorizace osob pro výkon 

kontroly zdrojů znečišťování. V závěru zákon obsahuje ustanovení 

o přechodných režimech pro spalovací stacionární zdroje a ustanovení 
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společná, přechodná a zrušovací. Ze zákona byla vypuštěna ustanovení o 

ochraně ozónové vrstvy a klimatického systému Země, která byla vtělena do 

samostatného zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. 

 

Součástí zákona je jedenáct příloh, z nichž jsou pro účely této práce 

nejzajímavější příloha č. 2, která vyjmenovává stacionární zdroje 

znečišťování, které jsou podřízeny přísnějšímu právnímu režimu, a která 

slouží k negativnímu vymezení „nevyjmenovaných zdrojů“, dále pak přílohy 

č. 10 a č. 11, určující v prvním případě emisní požadavky na spalovací 

stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, určené 

pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pro účely uvádění 

výrobků na trh, a v druhém případě stanovující minimální emisní požadavky 

také na spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném 

příkonu od 10 do 300 kW včetně, které ale slouží jako zdroje tepla pro 

teplovodní soustavu ústředního vytápění, což jsou právě „malé stacionární 

zdroje“, kterými se zabývá předkládaná práce. 

2.2. LEGÁLNÍ DEFINICE DLE NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

Jak již bylo vysvětleno výše, mohou být tzv. malé stacionární zdroje 

znečišťování pro své nezařazení do přílohy č. 2 zákona označovány také jako 

„nevyjmenované“. Zákon pak často užívá slovního spojení „stacionární zdroje 

neuvedené v příloze č. 2“, konkrétní definici však neobsahuje.  

Zákon o ochraně ovzduší v § 2 písm. a) vymezuje tzv. stacionární zdroj, jímž se 

rozumí „ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo 

činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat“, a dále v § 2 písm. g) 

stanoví legální definici spalovacího stacionárního zdroje, což je stacionární 

zdroj znečišťování, v němž oxidují paliva za účelem uvolnění tepla. Zákon 

stacionární zdroje znečišťování ve svém úvodu nerozlišuje podle velikosti a 

výraz „malé stacionární zdroje“ neužívá. Jedná se o označení původně 
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zavedené zákonem o ochraně ovzduší z roku 2002. Tento zákon stacionární 

zdroje znečišťování rozděloval podle míry jejich vlivu na kvalitu ovzduší na 

zvláště velké, velké, střední a malé a podle technického a technologického 

uspořádání na spalovací, spalovny odpadů a ostatní stacionární zdroje.14  Za 

malé spalovací zdroje byly považovány zdroje znečišťování o  jmenovitém 

tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, odpovídající dle dnešní terminologie 

přibližně stacionárním zdrojům znečišťování o jmenovitém tepleném příkonu 

od 10 do 300 kW, které nejsou zahrnuty do přílohy č. 2 zákona. 

Nejčastějším nevyjmenovaným spalovacím stacionárním zdrojem 

znečišťování v České republice jsou domácí kotle na pevná paliva, často 

umístěné v rodinném domě a používané k jeho vytápění. Lze je tedy také 

označit jako lokální topeniště a právě na ně je zaměřena předkládaná práce. 

Zde zmíněné pojmy „malé spalovací stacionární zdroje“, „domácí kotle“ a 

„lokální topeniště“ označují spalovací stacionární zdroje znečišťování 

o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, budou proto v následujícím 

textu používány záměně.15  

Kromě stacionárního zdroje a spalovacího stacionárního zdroje znečišťování 

se § 2 zákona zabývá také definicí provozovatele. Za provozovatele se podle 

§ 2 písm. h) zákona považuje „právnická nebo fyzická osoba, která stacionární 

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

se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje.“ Toto vymezení je důležité 

pro určení osoby odpovědné za plnění povinností uložených provozovatelům 

zákonem, kterým se bude věnovat následující kapitola. 

                                                                    

14 Viz § 4 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů.  

15 Pro úplnost přehledu je nutné připomenout, že mezi nevyjmenované stacionární zdroje 

znečišťování náleží také například zemědělské provozy či kamenolomy, na něž se nevztahují 

požadavky uvedené v příloze č. 2, současně se však nejedná o stacionární zdroje spalovací a 

nebudou dále předmětem této práce. 
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3. ZÁKONNÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ A OSOB VE VZTAHU KE 

ZDROJŮM ZNEČIŠŤOVÁNÍ A JEJICH PORUŠOVÁNÍ 
 

Pro naplnění účelu zákona o ochraně ovzduší, kterým je udržení a zlepšení 

kvality vnějšího ovzduší nad územím České republiky, zákon ukládá 

povinnosti směřující k tomuto cíli. Povinnosti jsou uloženy jak obecně 

osobám, které určitým způsobem mohou ovlivnit stav ovzduší, tak především 

jednotlivým provozovatelům zdrojů znečišťování ve vztahu ke konkrétním, 

jimi provozovaným zdrojům.  

3.1. POVINNOSTI OSOB A PROVOZOVATELŮ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ 

ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

 

3.1.1. Přípustné limity znečištění a znečišťování 

Jedním ze způsobů ochrany ovzduší, vedoucím ke zlepšení či udržení jeho 

kvality, je stanovení přípustných limitů znečištění a znečišťování. Jedná se o 

administrativně-právní prostředek regulace, který je velmi efektivní a díky 

němuž se v 90. letech podařilo významně a v relativně krátkém časovém 

období snížit množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší.16 

V současném zákoně se problematice standardů věnuje především část druhá. 

Za znečišťování neboli emisi považuje zákon „vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek17 do ovzduší“. Znečištěním čili imisí je pak hmotnostní 

koncentrace takových látek nebo jejich ukládání na zemský povrch za 

jednotku času. Imisní limity jsou závazné jen pro orgány ochrany ovzduší, 

které by z daných hodnot a případné četnosti jejich překračování měly 

                                                                    

16 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 42. ISBN 978-807-4004-773. 

17 Znečišťující látkou je dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona „každá látka, která svou přítomností 

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

obtěžuje zápachem“. 
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vyvozovat následky. V případě, že by mělo v určité oblasti dojít k jejich 

překročení, nesmí zde být v zásadě povolen provoz nového zdroje.18 

Dodržování přípustné úrovně znečišťování se oproti tomu týká všech 

znečišťovatelů a provozovatelů zdrojů znečišťování. 

První z povinností provozovatelů je tedy nutnost dodržovat přípustnou 

úroveň znečišťování. Úroveň znečišťování je dle § 4 zákona stanovena 

emisními limity, emisními stropy, technickými podmínkami provozu a 

přípustnou tmavostí kouře. Zákon dělí emisní limity na dva typy19 - prvním 

z typů jsou limity obecné, stanovené pro jednotlivé znečišťující látky, závazné 

bez dalšího pro všechny provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování. 

Jejich účelem je především určit alespoň základní regulaci provozu. Druhým 

typem jsou emisní limity specifické, které se týkají prakticky všech 

stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona, jsou stanovené pro 

jednotlivé technologie a jsou zpravidla určené v rámci povolení k provozu 

konkrétního zdroje znečišťování, případně v prováděcím předpise.20 

Specifické emisní limity, jak ostatně vyplývá z jejich názvu, jsou ve vztahu 

k obecným zvláštní, v případě stanovení specifických limitů už se obecné 

neuplatní.21 Kontrola dodržování emisních limitů je u velkých technických 

provozů snadno realizovatelná, provádí se kontinuálním nebo jednorázovým 

měřením, jehož výsledek musí odpovídat specifickým emisním limitům. 

Nejsou-li pro zdroj stanoveny specifické emisní limity, vyplývá ze zákona pro 

všechny provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování povinnost 

dodržovat obecné emisní limity. Tato povinnost se pak dle zákona překvapivě 

dotýká i provozovatelů malých spalovacích stacionárních zdrojů nebo 

zemědělských provozů. Realizace případné kontroly dodržování emisních 

                                                                    

18 Výjimkou je případ současného uložení kompenzačních opatření dle § 11 odst. 5 zákona, viz 

kapitola 5. 

19 Viz § 4 odst. 2 zákona. 

20 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 44. 

21 Viz § 4 odst. 3 zákona. 
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limitů je však v případě těchto provozovatelů velmi těžko představitelná22 – 

u zemědělských provozů z důvodu úniku emisí z volných ploch, v případě 

domácích topenišť z důvodu níže probírané nemožnosti vstupu kontrolního 

orgánu do obydlí. Lze se tedy domnívat, že uložení povinnosti dodržovat 

obecné emisní limity všem provozovatelům stacionárních zdrojů znečišťování 

je pouhým legislativním nedostatkem, nikoliv záměrem zákonodárce. 

Emisní stropy, tedy nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do 

ovzduší za kalendářní rok,23 se stejně jako technické podmínky provozu 

uplatní jen u velkých provozů a problematiky lokálních topenišť se netýkají. 

Oproti tomu je kritérium tmavosti kouře určeno speciálně pro malé spalovací 

stacionární zdroje. Jedná se o požadavek na barvu kouřové vlečky vycházející 

z výduchu zdroje, která v případě užívání vyhovujícího zařízení a používání 

vhodných materiálů k pálení nepřekračuje povolenou mez. Zjišťování 

tmavosti kouře se v současné době provádí pomocí tzv. Ringelmannovy 

metody, která spočívá ve vizuálním porovnávání tmavosti kouře vycházejícího 

ze zdroje s pevně danou barevnou škálou. Posuzování tmavosti kouře musí 

probíhat za příznivých meteorologických a světelných podmínek, tedy ne 

k večeru, kdy většinou k závadnému chování provozovatelů dochází. Původně 

metoda z 19. století, používaná pro kontrolu velkých spalovacích zdrojů, byla 

do zákona zařazena na poslední chvíli, po vypuštění jiných metod kontroly 

lokálních topenišť.24 Možnost zjišťovat dodržování povinností provozovateli 

malých stacionárních zdrojů pouze tímto způsobem je zcela nedostatečná. 

Ringelmannově metodě jednak schází určitá objektivita, navíc ani po zjištění 

překročení povolené tmavosti kouře nezakládá pověřené osobě oprávnění 

vstoupit do dotčeného obydlí. 

                                                                    

22 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 44. 

23 Viz § 2 odst. 1 písm. j) zákona. 

24 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 44.  
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Nastavení přípustných limitů znečištění a znečišťování je velmi účinným 

nástrojem ochrany kvality ovzduší a dodržování druhých jmenovaných patří 

mezi zásadní povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů, přestože 

respektování požadavku na dodržování emisních limitů u malých 

stacionárních zdrojů je jen těžko představitelné. 

3.1.2. Spalovací stacionární zdroj jako zdroj tepla pro ústřední 

vytápění 

S emisními limity však souvisí další povinnost provozovatelů stacionárních 

zdrojů, tentokrát vztažená na provozovatele, jejichž malé  spalovací 

stacionární zdroje jsou používány jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 

ústředního vytápění. U takového spalovacího stacionárního zdroje 

znečišťování na pevná paliva, tedy typického domácího kotle, je provozovatel 

povinen dodržovat požadavky uvedené v příloze č. 11 zákona. Příloha č. 11 

zákona stanoví minimální požadavky na emise pro malé stacionární zdroje  

používané k vytápění a určuje tak nutný technický stav takových zdrojů. 

Požadavkům přílohy č. 11 nevyhovují starší zařízení v horším technickém 

stavu a ustanovení tak postupně nutí provozovatele ke koupi technicky 

lepšího zařízení s výrazně menším dopadem na životní prostředí a v důsledku 

vede ke zlepšování celkového technického stavu kotlů v České republice. 

V přechodných ustanoveních25 je odloženo splnění této povinnosti 

k 1. září 2022, čímž zákonodárce poskytl dostatečnou dobu k výměně 

nevyhovujících zařízení, a to i s ohledem na průměrnou, desetiletou životnost 

domácích kotlů. Z dlouhodobého hlediska se jedná o velmi důležitou 

povinnost, která pravděpodobně výrazně přispěje ke zlepšení kvality 

ovzduší.26 

Stejné emisní limity, jaké klade na provozovatele domácích kotlů příloha č. 11, 

obsahuje i příloha č. 10. Ta je však určena osobám uvádějícím spalovací 

stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, který 
                                                                    

25 Viz § 41 odst. 16 zákona. 

26 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 224. 
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slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,  na český 

trh. Jedná se o významnou regulaci, ke které byl zákonodárce přinucen 

vzhledem k nepříznivým hodnotám koncentrací částic PM10 a PM2,5 

a polycyklických aromatických uhlovodíků.27 Od dodavatelů se vyžaduje 

zásobení trhu jen výrobky splňujícími relativně přísná emisní kritéria. 

Povolené množství vypouštěných emisí se liší dle druhu spalovacího zdroje, 

v každém ohledu jsou ale požadavky poměrně náročné. Dodavatelům byla 

proto také poskytnuta lhůta pro splnění náležitostí přílohy – první část 

přílohy nabyla účinnosti 1. ledna 2014, druhá, ještě radikálněji omezující 

dovolené emise (v některých případech až na čtvrtinu původního stavu), 

nabude účinnosti o čtyři roky později. Spalováním vhodného paliva v nových 

zařízeních, odpovídajících požadavkům přílohy č. 10, vznikají škodlivé látky 

a PM částice v mnohem menší míře, čímž se významně podpoří proces 

zlepšování stavu ovzduší. 

Kromě povinnosti provozovat zákonným normám odpovídající stacionární 

zdroj je provozovatel dle § 17 odst. 1 psím. h) zákona také povinen provádět 

jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 

Kontrola je prováděna osobou proškolenou od výrobce a provozovateli je 

vystaven doklad o provedení kontroly, který na žádost předloží obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

3.1.3. Povinnost využít centrální zdroj tepla 

V další snaze o zmírnění nevyhovujícího stavu a snížení počtu stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší na území České republiky zavádí zákon 

v § 16 odst. 7 povinnost ekologičtějšího způsobu vytápění. Právnická nebo 

fyzická osoba je povinna u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb 

využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze 

zdroje, který není stacionárním zdrojem, ovšem pouze za podmínky, že je to 

pro ni technicky možné a ekonomicky přijatelné. Vzhledem k neurčitosti 

                                                                    

27 Tamtéž, s. 194.  
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pojmu „ekonomicky přijatelné“ a absenci doplňujících pravidel zůstává však 

volba ekologičtějšího způsobu vytápění téměř zcela jen na rozhodnutí dané 

osoby. Ta sice musí v rámci řízení vedených stavebním úřadem své 

rozhodnutí odůvodnit, téměř vždy se jí ale podaří prokázat, že připojení na 

centrální zdroj tepla není v jejím případě ekonomicky přijatelné. 

 

3.1.4. Podmínky provozu a jejich dodržování 

Další z povinností provozovatele stanovených v § 17 zákona, vztahující se 

opět na provozovatele všech stacionárních zdrojů, je povinnost uvádět do 

provozu a provozovat stacionární zdroj nebo činnosti a technologie související 

s provozem v souladu s podmínkami provozu.28 Ty mohou být stanoveny 

přímo v zákoně, případně v podzákonném předpise, často se ovšem jedná 

o podmínky určené výrobcem zařízení. V případě malých spalovacích 

stacionárních zdrojů jsou závazné pokyny pro nakládání se zařízením 

stanoveny právě v podmínkách stanovených výrobcem – jedná se o informace 

ohledně instalace zařízení, technických požadavků, likvidace a odtahu zplodin, 

ale i používaného paliva.29 Podmínky uvedení do provozu a instalace zařízení 

bývají zpravidla dodržovány, neboť jejich kontrola je součástí řízení 

probíhajícího dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „stavební zákon“)30 a stavba se závadně nainstalovaným 

spalovacím zdrojem by nebyla schválena k užívání. Následný provoz zařízení 

už ale žádné systematické kontrole většinou nepodléhá a nedodržování 

podmínek tak může představovat jak zvýšené riziko pro provozovatele, tak i 

mít nepříznivý dopad na životní prostředí.  

 

                                                                    

28 Jedná se konkrétně o § 17 odst. 1 písm. a) zákona.  

29 „Palivo“ je také pojmem definovaným v úvodním § 2 zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o 

„spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený jeho výrobcem ke 

spalování, za účelem uvolnění energetického obsahu tohoto materiálu.“ 

30 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 220. 
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3.1.5. Spalování dovoleného materiálu 

S dodržováním podmínek provozu úzce souvisí i zákonná povinnost spalovat 

ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv 

stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva určená výrobcem 

zdroje či uvedená v povolení k provozu.31 Cílem tohoto ustanovení je přimět 

provozovatele ke spalování co nejkvalitnějších materiálů s co nejmenším 

dopadem na kvalitu ovzduší.  

Tato povinnost je dále rozvedena pro provozovatele malých spalovacích 

stacionárních zdrojů, jimž je v § 17 odst. 5 zakázáno spalovat hnědé uhlí 

energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Hnědé energetické uhlí je druh 

hnědého uhlí určený pro potřeby elektroenergetiky a teplárenství, jehož 

prodej malospotřebitelům byl již před platností zákona o ochraně ovzduší 

zakázán vyhláškou. Lignit, nejmladší, nejméně karbonizovaný druh hnědého 

uhlí se zřetelnou strukturou dřeva,32 je také palivo, jež se však v České 

republice již téměř netěží.33 Uhelné kaly jsou směsí velice jemných částic uhlí 

rozpuštěných ve vodě, které vznikaly při úpravě uhlí a které vzhledem 

k vylepšení technologií při úpravě uhlí již v současné době nejsou uměle 

vyráběny.34 Za proplástek je označována vrstvička horniny vyskytující se 

v uhelných slojích, která bývá vytěžena společně s uhelnou rudou a z níž 

v rámci úpravy uhlí vzniká stejnojmenný meziprodukt, který kromě uhlí 

obsahuje i významné množství nerostů.35,36 Proplástek může být dále 

zpracováván a používán jako energetický zdroj ve velkých provozech, nikoliv 

však v malých spalovacích zdrojích. Jak uhelné kaly, tak proplástek při oxidaci 

                                                                    

31 Viz § 17 odst. 1 písm. c) zákona. 

32 Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Patnáctý díl: Krejčij-

Ligustrum. fotoreprint pův. vyd. Praha: Paseka;Argo, s. 1064. ISBN 80-720-3196-1. 

33 Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

34 Uhelné kaly. [online]. [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://www.okd.cz/cs/zivotni-

prostredi/uhelne-kaly 

35 Ilustrovaný encyklopedický slovník III.díl. Praha: ACADEMIA, nakladatelství ČS AV, 1982, s. 14. 

36 Kam se chodí sprchovat uhlí. [online]. [cit. 2014-08-22]. Dostupné z: 

http://www.newworldresources.eu/cs/media/open-mine/open-mine-04-2011/kam-se-chodi-

sprchovat-uhli 

http://www.okd.cz/cs/zivotni-prostredi/uhelne-kaly
http://www.okd.cz/cs/zivotni-prostredi/uhelne-kaly
http://www.newworldresources.eu/cs/media/open-mine/open-mine-04-2011/kam-se-chodi-sprchovat-uhli
http://www.newworldresources.eu/cs/media/open-mine/open-mine-04-2011/kam-se-chodi-sprchovat-uhli
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způsobují vznik velkého množství popílku a obsahují značené množství síry, 

která při spalování uniká do ovzduší. Přestože jsou tedy tato méně kvalitní 

paliva a materiály37 pro malé provozovatele zcela nevhodné a relativně těžko 

obstaratelné, nebylo v praxi jejich užívání neobvyklé. Z důvodu zvýšené zátěže 

životního prostředí vznikající při jejich spalování a vzhledem k nemožnosti 

kontroly zdrojů umístěných v rodinných domech, bylo snahou zákonodárce 

preventivně ještě více ztížit získání těchto materiálů a zákaz jejich pálení 

v malých spalovacích stacionárních zdrojích byl vložen do zákona. 

 

3.1.6. Problematika pálení odpadů 

Jedním z hlavních důvodů významného negativního vlivu lokálních topenišť 

na kvalitu ovzduší je pálení nevhodných materiálů. Jak již bylo řečeno, zákon 

požaduje po provozovatelích, aby používali jen palivo schválené výrobcem, 

zákonem, či podzákonnou normou. Určitá část provozovatelů malých 

stacionárních zdrojů tohoto požadavku však nedbá a uchyluje se ke spalování 

rozličných materiálů, velice často také těch, kterých se chce zbavit. Ovšem 

„každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl [...] se jí zbavit“ je dle 

zákona o odpadech38 odpad. Nabízí se tedy otázka, zda je možné se alespoň 

některých odpadů tímto způsobem legálně zbavovat. 

Zákon o ochraně ovzduší na tuto otázku poskytuje poměrně snadnou 

odpověď, když v § 16 odst. 6 stanoví, že odpad, tak jak je definován zákonem 

o odpadech, může být tepelně zpracován jen ve stacionárním zdroji, v němž je 

takové tepelné zpracování odpadů povoleno dle § 11 odst. 2 písm. d) a pod 

dohledem autorizované osoby. Celý § 11 se zabývá pravomocemi státních 

orgánů na poli ochrany ovzduší a otázkou vydávání stanovisek, závazných 

stanovisek a rozhodnutí. Zmiňovaný § 11 odst. 2 písm. d) zmocňuje krajské 

                                                                    

37 Uhelné kaly a proplástky nejsou dle české legislativy klasifikovány jako paliva, přesto 

v některých regionech (zejména na Ostravsku) k jejich spalování často dochází. (Důvodová 

zpráva k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší). 

38 Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů (dále jen „zákon o odpadech“). 
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úřady k vydávání povolení k provozu stacionárních zdrojů uvedených 

v příloze č. 2. Z uvedeného jasně vyplývá, že ke spalování odpadů jsou 

oprávněny jen ty spalovací zdroje, které spadají do přílohy č. 2 a jež to mají 

výslovně povolené v povolení v provozu. Spalování odpadu běžně vznikajícího 

v domácnosti v malých stacionárních zdrojích je tedy zákonem zcela 

vyloučeno.39  

3.1.7. Přístup pověřených osob ke zdroji 

Poslední povinností uloženou souhrnně všem provozovatelům stacionárních 

zdrojů znečišťování je povinnost umožnit pověřeným osobám40 přístup ke 

stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a 

ostatním souvisejícím technologiím za účelem kontroly zdroje. Toto zásadní 

ustanovení má za cíl umožnit kontrolu stacionárního zdroje a dodržování 

všech zákonných povinností a v případně nedostatku požadovat nápravu 

závadného stavu. Problematická je ovšem úprava u malých stacionárních 

zdrojů umístěných v rodinných domech, rekreačních objektech nebo v bytě, 

kterým zákon poskytuje výjimku z této povinnosti a u kterých tedy mizí 

jakýkoliv spolehlivý způsob kontroly. Před důkladnějším rozborem tohoto 

problému je ovšem třeba se zabývat případy porušování zákonných 

povinností a z toho vyplývajících sankcí. 

 

 

 

 

                                                                    

39 Prováděcí vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 

znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší, však užití odpadu jako paliva připouští. Povolený případ se týká spalování 

rostlinného odpadu ze zemědělství nebo lesnictví, případně  dřevného odpadu neošetřeného 

chemickými látkami a dalších přírodních materiálů, které svou povahou a chemickými a 

fyzikálními vlastnostmi při oxidaci výrazně neohrožují životní prostředí. (Viz § 2 odst. 1 písm. 

a) vyhlášky).  

40 Jedná se o osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí, obecním úřadem obce 

s rozšířenou působností a příslušníky České inspekce životního prostředí. (§ 17 odst. 1 písm. e) 

zákona). 
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3.2. PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ A SANKCE 

 

Za dodržování povinností uložených zákonem, podzákonným předpisem nebo 

pokyny výrobce je v oblasti stacionárních zdrojů odpovědný provozovatel. 

V případě, že provozovatel není znám, nebo neexistuje, je za zdroj a jeho 

provoz odpovědný vlastník. Na něj také dopadají důsledky neplnění 

povinností.  

Otázkou porušení povinností a jejich nápravy se zabývá část pátá zákona. 

K jednání ve věcech neplnění povinností a opatření k nápravě je v případě 

malých stacionárních zdrojů provozovaných fyzickou osobou příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností, případně Česká inspekce životního 

prostředí.  

Porušování povinností zakládá deliktní odpovědnost provozovatele a je-li 

fyzickou osobou nepodnikající, dopouští se přestupků podle § 23 zákona. 

Přestupkem jsou porušení všech výše uvedených povinností – provozování 

stacionárního zdroje, který neodpovídá požadavkům přílohy č.  11 na emisní 

limity, neprovozování zdroje v souladu s podmínkami provozu, nedodržování 

přípustné tmavosti kouře, spalování nevhodných paliv a materiálů, včetně 

hnědého energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů nebo proplástků . Za tyto 

přestupky lze uložit pokutu do 50 000 Kč, za neprovedení odborné kontroly, 

nebo nepředložení osvědčení o ní hrozí provozovateli pokuta do 20  000 Kč. 

Přestože jsou povinnosti provozovatelů i následky za jejich porušení 

uzákoněny a jsou stanoveny orgány o přestupcích rozhodující, nelze o 

proviněních rozhodnout bez řádných podkladů. Těmi by mělo být provedení 

kontroly zdroje, na jejímž základě by bylo možné porušení povinností doložit.  

Provedení kontroly u běžných stacionárních zdrojů provozovaných 

právnickými osobami nebo fyzickými osobami podnikajícími není 

komplikované, provozovatel má povinnost umožnit pověřeným osobám 

přístup ke zdroji a jeho příslušenství, a neumožněním se dopouští správního 

deliktu. O to problematičtější, a v současné době nemožné, je provádění 
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kontrol a z něj vyplývající vymáhání nápravy u stacionárních zdrojů 

provozovaných fyzickou osobou a umístěných v obydlích. Jak již bylo řečeno, 

obydlí jsou chráněna základním lidským právem na ochranu domovní 

svobody a vstoupit do nich lze jen se souhlasem jejich obyvatele. Současně 

však nelze pominout zájem okolí na příznivém životním prostředí, na ochraně 

vlastního zdraví a soukromého a rodinného života.  

Nabízí se otázka, jakým způsobem by bylo možné zefektivnit možnost 

kontroly domácích topenišť, aniž by byla narušena ústavní ochrana soukromí 

a domovní svobody. Domovní svobodu je bezpochyby třeba chránit, ale nejsou 

proti ní stojící základní lidská práva na příznivé životní prostředí a zdraví 

dostatečným argumentem pro její omezení? Nastíněný střet dvou zásadních 

ústavních práv je předmětem následující kapitoly. 
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4. JE MOŽNÉ PROLOMENÍ DOMOVNÍ SVOBODY Z DŮVODU 

KONTROLY LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ? 
 

Otázka možnosti kontrol malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných 

domech, bytech, či jiných obydlích, je pro stav ovzduší relativně zásadní. 

Přestože díky poměrně přísným nárokům na nová povolená zařízení lze 

očekávat významné snížení vlivu lokálních topenišť na špatnou kvalitu 

ovzduší, představuje nemožnost provádět následnou kontrolu provozu při 

podezření na porušování povinností významný nedostatek ve snaze zlepšit 

celkový stav ovzduší. Cílem této kapitoly je poskytnout vhled do problematiky 

proti sobě stojících základních lidských práv – práva na ochranu obydlí 

a soukromí na jedné straně a práva na příznivé životní prostředí a práva na 

zdraví na straně druhé. 

4.1. DOMOVNÍ SVOBODA 

Určitý projev práva na svobodu obydlí, jež je zakotveno v moderních ústavách 

dnešních států a v mnoha mezinárodních dokumentech,41 lze spatřovat už ve 

středověkém úsloví „můj dům – můj hrad“.42 V českém právním řádu je 

obsaženo v čl. 12 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále 

jen „Listina“) v hlavě druhé, v části Lidská práva a základní svobody.  

Listina nehovoří přímo o domovní svobodě, používajíc slovního spojení 

„obydlí je nedotknutelné“.  Pojem nedotknutelnosti používá Listina také v čl. 7 

odst. 1 a poskytuje ji osobám a jejich soukromí, přestože ochrana soukromí je 

                                                                    

41 Za všechnu uveďme např. článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod: „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a 

korespondence“. 

(Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 

209/1992 Sb. Dostupné z: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf) 

42 WAGNEROVÁ, Eliška. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 330. ISBN 978-807-3577-506. 
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i v rámci systematiky Listiny garantována především článkem 10.43 Domovní 

svoboda s právem na soukromí úzce souvisí a představuje vymezení práva na 

soukromí v prostoru.44 Článek 12 Listiny lze tedy považovat za úpravu 

speciální k článku7.  

Prostorové vymezení práva na soukromí je dle E. Wagnerové nutno chápat 

dvěma způsoby odpovídajícími dvěma funkcím základních práv45 – zaprvé 

funkci subjektivně-právní, jež ochraňuje jednotlivce před zásahy veřejné moci 

do jeho soukromé sféry, zadruhé objektivně-právní, která stanovuje 

hodnotový systém, za jehož udržení náleží odpovědnost státu a vymezuje mu 

prostor pro uplatňování veřejné moci.  

U ochrany obydlí se jedná v prvním případě o svobodu ochraňující jednotlivce 

před vniknutím veřejné moci do soukromého prostoru, obsaženou 

v ustanovení čl. 12 odst. 1 Listiny, který stanoví, že ke vstupu do obydlí nutný 

souhlas toho, kdo v něm bydlí, a poskytuje tak prostor pro naplňování práva 

na soukromý a rodinný život.46 Ve smyslu hodnotovém udává směr všem 

složkám veřejné moci, které v rámci přijímaných nebo vydávaných aktů musí 

právo na domovní svobodu respektovat. Proto například v § 7 zákona 

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zákonodárce v duchu této 

myšlenky opravňuje provádět kontrolu vstupem na pozemky, do staveb, 

dopravních prostředku a dalších prostor s výjimkou obydlí. Jedná se o sejnou 

problematiku jako v případě zákona o ochraně ovzduší a znemožnění vstupu 

do obydlí za účelem provedení kontroly topeniště. 

Zajímavou otázkou je rozsah práva na ochranu obydlí a výklad pojmu obydlí. 

Vzhledem k tomu, že tento pojem má obsáhnout osobní a soukromou sféru 

                                                                    

43 LANGÁŠEK, Tomáš. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 187. ISBN 978-807-3577-506. 

44 WAGNEROVÁ, Eliška. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. 

Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 330. ISBN 978-807-3577-506. 

45 Tamtéž, s. 10. 

46 Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života je 

garantováno v čl. 10 odst. 2 Listiny. 



 

23 

 

počínání člověka, spíše než fyzicky definovaný prostor, je třeba jej pojímat 

široce. Obydlím se tak stává jakýkoliv prostor určený k naplňování práva na 

soukromí, který jeho obyvatel dostatečně oddělí od obecného užívání.47 Může 

se jednat jak o věc nemovitou, používanou buď trvale, nebo přechodně, tak 

i o věc movitou (např. karavan, ale i krabici používanou jako přístřeší lidmi 

bez domova). V rámci judikatury Evropského soudu pro lidská práva bývá 

stejná ochrana přiznávána i přilehlým prostorám, jakými jsou sklep nebo 

garáž, stejně jako otevřeným a nezastavěným, leč od veřejného prostoru 

odděleným plochám zahrad nebo dvorů.48 Zahraniční doktrína i judikatura 

ústavních soudů (především německá49) jde ještě dále a přiznává větší míru 

ochrany i místům podnikání a pracovišti, neboť i zde člověk realizuje 

soukromé aktivity, kterým je třeba poskytnout soudní ochranu.  

O významu práva na ochranu obydlí jako prostorového vyjádření práva na 

soukromí svědčí také rozsáhlá a konzistentní judikatura Ústavního soudu.50  

 

4.2. MOŽNOSTI OMEZENÍ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD 

 

Právu na ochranu obydlí se zařazením mezi základní lidská práva a svobody 

dostává ochrany jako právu nezadatelnému, nezcizitelnému, 

nepromlčitelnému a nezrušitelnému.51 To ale neznamená, že se jedná o právo 

neomezitelné. Každé základní právo musí být ze své podstaty omezitelné, 

neboť všechna svědčí lidem a jejich vykonávání svými nositeli může probíhat 

různým až zcela protichůdným způsobem. Všechna jsou chráněna na ústavní 

úrovni, což stanoví přísné limity potenciálního omezení.  

                                                                    

47 WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář, s. 332.  

48 Tamtéž, s. 332. 

49 Např. rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ve věci 2 BvR 294/76 či 1 BvR 280/66. 

Dostupné např. z: http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv042212.html#219 a http://www.servat.u

nibe.ch/dfr/bv032054.html#068. 

50 Viz např. nálezy III. ÚS 287/96, I. ÚS 201/01 nebo II. ÚS 362/06 a především Pl. ÚS 3/09 

51 Článek 1 Listiny. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv042212.html#219
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv032054.html#068
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv032054.html#068
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Existují v zásadě tři možnosti omezení základních lidských práv52 a závisejí na 

limitech stanovených Listinou. První z možností, je omezení realizované 

i z materiálního hlediska samotnou Listinou, obsažené často v dalších 

odstavcích článku, který právo garantuje. Příkladem může být  článek 11, který 

v prvním odstavci garantuje ochranu vlastnického práva a v odstavci třetím 

říká, že „vlastnictví zavazuje“ a určuje meze jeho výkonu.53 

Druhým případem, který nachází uplatnění u značné části základních práv 

zakotvených v ústavním pořádku54, je stanovení možnosti omezit základní 

právo zákonem. V čl. 4 odst. 2 Listiny je upravena výhrada zákona55 

spočívající v tom, že „meze základních práv a svobod mohou být za podmínek 

stanovených Listinou upraveny pouze zákonem“. V odstavci čtvrtém téhož 

článku je poté vyjádřena zásada podtrhující důležitost základních práv, která 

přikazuje, aby v případech užívání ustanovení o mezích základních práv 

a svobod bylo šetřeno jejich podstaty a smyslu. Jedná se o zásadu sloužící jako 

ultima ratio při omezování základního práva. Příkladem, v němž Listina 

připouští toto nepřímé omezení, může být právě otázka ochrany obydlí, když 

čl. 12 v odstavci třetím počítá s omezením pro ochranu života nebo zdraví 

osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku, to vše za předpokladu nezbytnosti 

                                                                    

52 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 2. vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 133. ISBN 978-807-

3804-497. 

53 Omezení učiněné bezprostředně Listinou bývá označováno jako omezení přímé. Viz 

WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář, s. 24. 

54 Listina základních práv a svobod je ústavním zákonem a součástí tzv. „ústavního pořádku“, 

který jako legální pojem zavádí zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“). 

Jedná se o vyjádření polylegálnosti Ústavy ČR v širším smyslu, kdy za ústavní pořádek lze 

považovat „neuzavřený soubor všech platných ústavních zákonů“ (PAVLÍČEK, Václav. Ústavní 

právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, s. 328. ISBN 978-808-7212-905.) 

55 Výhrada zákona v teorii označuje stav, při němž se možnost upravení problému svěřuje jen a 

pouze zákonu. V případě zmocnění Listinou se nabízí otázka, zda spojení „podrobnosti stanoví 

zákon“ nelze interpretovat i jinak, než ve formálním smyslu. E. Wagnerová se i s ohledem na 

současnou judikaturu Ústavního soudu a důležitost základních práv přiklání k dodržování 

formálních náležitostí a svěření konkretizaci základního práva pouze zákonu. Blíže 

WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář, s. 25. 
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v demokratickém státě. Tato otázka bude podrobněji rozebrána v následující 

podkapitole. 

Posledním případem jsou omezení, jež Listina nepředpokládá, ale která 

mohou být uplatněna v případě kolize základního lidského práva s jiným 

základním právem či jinou ústavně chráněnou hodnotou. Jedná se o tzv. 

imanentní omezení,56 které je uplatnitelné právě jen pro konflikt s jiným 

právem nebo právním statkem chráněným ústavním pořádkem.57 Obě 

kolidující práva jsou navzájem porovnávána s cílem maximálně vyhovět 

oběma. Většinou to nebývá možné a rozhoduje se na základě testu 

proporcionality tak, aby žádné z nich nebylo bezdůvodně upřednostňováno. 

Musí-li se Ústavní soud přiklonit k jednomu z nich, používá pro rozhodování 

obecnou ideu spravedlnosti.58  

Omezení základních práv je tedy jevem, s nímž počítá sama Listina a ústavní 

pořádek, a který je v demokratickém státě nevyhnutelný. V každém 

jednotlivém případě je však třeba dobře zkoumat konkrétní podmínky, 

ústavněprávní zmocnění a limity a dbát podstaty a smyslu jednotlivých práv.  

4.3. MOŽNOSTI OMEZENÍ A ZÁSAHU DO SVOBODY OBYDLÍ 

 

Jak již bylo vysvětleno výše, svoboda obydlí, jako ústavním pořádkem 

chráněné právo, požívá nejvyšší možné ochrany. Přesto stejně jako do 

jakéhokoliv jiného základního práva je možné do ní po zvážení všech 

okolností zasáhnout.  

Právo na svobodu obydlí se řadí mezi práva, jejichž potenciální omezení 

přímo vyplývá s ústavního pořádku. V čl. 12 odst. 3 Listiny ústavodárce 

umožňuje omezení svobody obydlí z důvodu nezbytnosti v demokratické 

společnosti za účelem ochrany života nebo zdraví osob, pro ochranu práv 
                                                                    

56 WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, 2012, s. 24. ISBN 978-807-3577-506. 

57 Blíže viz nález Ústavního soudu ve věci I. ÚS 671/01. 

58 Nález Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 34/09, bod 27. 
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a svobod druhých nebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné 

bezpečnosti a pořádku. V případě podnikatelské nebo jiné hospodářské 

činnosti provozované v obydlí je možné prolomit ústavní ochranu také pro 

účely plnění úkolů veřejné správy, což zákonodárce v oblasti ochrany ovzduší 

činí právě uložením povinnosti nechat vstoupit do podnikatelských prostorů 

oprávněnou osobu za účelem kontroly stacionárního zdroje. V případě 

soukromého bydlení fyzických osob už to ale možné není.  

V českém právním řádu by prolomení svobody obydlí fyzických osob nebylo 

prvním takovým případem a nejednalo by se o situaci bezprecedentní.59  

Listina v čl. 12 odst. 3 umožňuje omezit právo na nedotknutelnost domovní 

svobody z několika důvodů, klade při tom ale podmínku nezbytnosti 

v demokratické společnosti. Pojmem nezbytnosti v demokratické společnosti 

se již několikrát zabýval Evropský soud pro lidská práva60 a definuje jej jako 

„nutnou společenskou potřebu, proporcionální k zamýšlenému legitimnímu 

účelu“. Tímto měřítkem je třeba porovnat všechny případy argumentující pro 

omezení ochrany obydlí z titulu odstavce třetího. 

Otázce omezení práva na ochranu obydlí z důvodu odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku se tato práce dále věnovat nebude, 

naopak se zaměří na možnost uplatnění zbylých dvou důvodů – tedy ochrany 

života a zdraví a ochrany práv a svobod druhých – jako argumentu pro 

omezení svobody obydlí za účelem kontroly stacionárního zdroje 

znečišťování ovzduší, jehož provozovatelem je fyzická osoba nepodnikající.  
                                                                    

59 Prolomení nedotknutelnosti obydlí v současné době umožňuje např. zákon č. 141/1961 Sb., 

o trestním řízení soudním (trestní řád) v souvislosti s domovní prohlídkou, zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve věci ochrany veřejného zájmu 

nebo zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, taktéž z důvodu ochrany veřejného zájmu v případě nebezpečí nákazy nebo šíření 

infekčních onemocnění. 

60 Evropský soud pro lidská práva se vyjadřoval k otázce „necessary in a democratic society“ 

např. ve věci The Sunday Times vs. The United Kingdom (č. 6538/74) [online]. [cit. 2014-04-

09]. Dostupné z: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584 nebo ve 

věci Uzun  vs. Germany (č. 35623/05) [online]. [cit. 2014-04-09]. Dostupné z: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100293 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57584
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-100293
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4.3.1.  Omezení svobody obydlí z důvodu ochrany zdraví 

Ochrana života a zdraví je v českém právním řádu garantována jak čl. 6 

Listiny, který zaručuje právo na život, tak především čl. 31 Listiny, který 

hovoří o právu na zdraví jako takovém.  Dle systematiky Listiny spadá právo 

na zdraví mezi práva hospodářská, sociální a kulturní, tzv. práva druhé 

generace, která začala být chráněna až jako vymoženost vyspělé společnosti 

a k jejichž rozmachu dochází především po druhé světové válce.61  

Odlišení práv sociálních od základních lidských práv má význam především 

z hlediska určení povinností státu. Všechna základní práva jsou primárně 

veřejnými subjektivními právy vůči státu, v případě základních lidských práv 

se pak jedná primárně o povinnost státu nevměšovat se do sféry jednotlivce  

a zdržet se zásahů či konání, v případě sociálních práv má stát naopak 

povinnost konat a poskytovat určitou míru plnění.62 V případě práva na zdraví 

lze státu v rámci této povinnosti připsat obecnou povinnost ochrany zdraví 

obyvatel před negativními vlivy, z níž vyplývá závazek k přijímání 

prevenčních, hygienických, kontrolních nebo jiných opatření.63 Za prevenční 

opatření lze například považovat imisní a emisní limity, stanovující maximální 

přípustnou úroveň znečištění ovzduší a maximální množství vypouštěných 

znečišťujících látek. Především imisní opatření jsou z materiálního hlediska 

zákonným provedením práva na zdraví a pouze v jejich rámci se lze tohoto 

práva domáhat. Právo na zdraví totiž spadá mezi základní práva taxativně 

vyjmenovaná v  čl. 41 odst. 1 Listiny, který omezuje vymahatelnost některých 

hospodářských, sociálních a kulturních práv, když stanoví, že je možno se jich 

domáhat pouze v mezích zákonů, které je provádějí.  

                                                                    

61 WINTR, Jan. Výklad sociálních práv v českém právu. In: GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA. 

Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století: v českém, 

evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011, s. 147. ISBN 9788087284230. 

62 Tamtéž, s. 147.  

63 WINTR, Jan. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 648. ISBN 978-807-3577-506. 
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V případě porušování povinností, jako je například nedodržování emisních 

limitů ze strany velkých provozovatelů stacionárních zdrojů zákon vymáhání 

nápravy umožňuje a stanoví deliktní odpovědnost pachatele. To však při 

současném legislativním stavu neplatí u stacionárních zdrojů umístěných 

v prostorách fyzických osob nepodnikajících chráněných svobodou obydlí. 

Jak již bylo výše uvedeno, ustanovení čl. 12 odst. 3 Listiny umožňuje zásahy 

do nedotknutelnosti obydlí, které jsou v demokratické společnosti nezbytné 

pro ochranu zdraví osob. Otázka nezbytnosti v demokratické společnosti úzce 

souvisí s faktickým stavem. Vzhledem k tomu, že emisní limity velkých 

znečišťovatelů se daří snižovat, aniž by to nadále přispívalo k celkovému 

zlepšení imisní situace, a že „přímá kontrola stacionárního zdroje je způsobilá 

zamezit porušování povinností provozovatele stacionárního zdroje, které plynou 

z § 17 zákona o ochraně ovzduší, resp. zjistit a prokázat, že dochází 

k porušování zákona“64 je možné považovat umožnění kontroly 

v domácnostech za společensky nutné a potřebné. 

Přestože je právo na zdraví řazeno „až“ mezi základní sociální práva a lze se 

ho domáhat jen v rámci prováděcích zákonů, mělo by být základní lidskou 

hodnotou a mělo by být možné předcházet a zamezit zásahům do tohoto 

práva nejen ze strany státu, ale též soukromoprávních subjektů. Vzhledem 

k tomu, že pálení nevhodných materiálů nebo odpadů může být zdrojem 

škodlivých až zdraví vysoce nebezpečných látek65 a dochází jím k porušování 

zákona, bylo by důvodné považovat toto nebezpečí za dostatečný důvod 

k omezení práva na ochranu obydlí.66 

                                                                    

64 GERLOCH, A. Stanovisko k ústavně právním aspektům výkonu práva na příznivé životní 

prostředí a práva na ochranu zdraví ve vztahu k návrhu zákona o ochraně ovzduší ze dne 14. 

10. 2011, s. 6 – 7. 

65 Mezi látky vznikající spalováním odpadů patří např. dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, 

formaldehyd, kyselina chlorovodíková, benzen či styreny. [online]. [cit. 2014-04-13]. Dostupné 

z: http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=znecisteni:jake_skodliviny_vznikaji_palenim_

komunalniho_odpadu_predevsim_plastu_v_domacich_kamnech_a_kotlich 

66 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 224. 

http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=znecisteni:jake_skodliviny_vznikaji_palenim_komunalniho_odpadu_predevsim_plastu_v_domacich_kamnech_a_kotlich
http://www.ekoporadna.cz/wiki/doku.php?id=znecisteni:jake_skodliviny_vznikaji_palenim_komunalniho_odpadu_predevsim_plastu_v_domacich_kamnech_a_kotlich
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4.3.2. Omezení svobody obydlí pro kolizi s právem na příznivé 

životní prostředí 

Pro výklad práva na příznivé životní prostředí je třeba se nejprve stručně 

věnovat pojmu „příznivé životní prostředí“. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, definuje „životní prostředí“ v § 2 jako „vše, co vytváří přirozené 

podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, 

ekosystémy a energie.“ Přestože se § 2 vztahuje na všechny složky životního 

prostředí, jeho aplikace bývá antropocentrická a míří především na ochranu 

životního prostředí člověka.67 Důkazem tohoto pojetí je i judikatura Ústavního 

soudu68, podle níž je možné za součást životního prostředí „považovat vše, co 

člověka obklopuje a od čeho se odvíjí kvalita jeho života“. 

Otázka „příznivosti“ životního prostředí na rozdíl od jeho definice zůstává 

poněkud neurčitá. Dle teorie není možné vykládat příznivost životního 

prostředí ani subjektivně, vztaženou na konkrétního jednotlivce, avšak ani 

absolutně, jako eliminaci či zákaz jakéhokoliv znečištění. Tím by došlo 

k zastavení veškeré lidské činnosti a rozvoje, protože každé lidské konání má 

jistý nepříznivý vliv na okolní prostředí.69 Příznivost lze tedy chápat jako míru 

znečištění nebo stupeň zatížení, který nepřekračuje právem stanovené limity. 

Limity jsou nastaveny pomocí tzv. environmentálních standardů, technických 

a odborných mimoprávních norem, stanovených pro jednotlivé složky 

životního prostředí a činnosti s potenciálním negativním vlivem. Příkladem na 

úseku ochrany ovzduší mohou být právě emisní a imisní limity. 

                                                                    

67 DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České 

republice. In: GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA. Ochrana základních práv a svobod v proměnách 

práva na počátku 21. století: v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 

2011, s. 117. ISBN 9788087284230. 

68 Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Pl. ÚS 35/06. 

69 DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České 

republice. s. 117. 
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Stejně jako právo na zdraví, je i právo na příznivé životní prostředí v Listině 

zařazeno mezi práva hospodářská, sociální a kulturní, konkrétně 

do čl. 35 odst. 1. Nejedná se však o jediné ustanovení ústavního pořádku, 

z něhož lze dovodit povinnost státu chránit kvalitu životního prostředí. 

Preambule Ústavy zmiňuje odhodlání národa „střežit a rozvíjet zděděné 

přírodní [...] bohatství“  a článek 7 Ústavy ukládá státu povinnost dbát o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství, pod niž lze 

zcela jistě zařadit i obecnou ochranu životního prostředí. Odpovědnost 

za příznivý stav životního prostředí spočívá tedy opět na státu a vyžaduje 

z jeho strany nutný aktivní přístup. 

S povinností státu provádět právo na příznivé životní prostředí na zákonné 

úrovni souvisí i zařazení tohoto práva mezi ustanovení čl. 41 odst. 1 Listiny. 

Vzhledem k tomu, že se lze práva na příznivé životní prostředí domáhat jen 

v rámci prováděcích zákonů, kterými jsou především jednotlivé zákony 

zabývající se ochranou složek či regulací zdrojů ohrožení životního prostředí, 

nelze na něj nahlížet – obdobně jako na výše analyzované právo na zdraví –

 stejnou perspektivou, jako na základní lidská práva v předcházejících hlavách 

Listiny.70 Nabízí se spíše varianta pohlížet na něj jako na hodnotové vyjádření 

ústavodárce a snahu poskytnou mu institucionální garanci, avšak bez reálné 

možnosti se jej bezprostředně dovolávat. Tím lze vysvětlit i velmi nízký počet 

soudních případů, v nichž právo na příznivé životní prostředí figuruje.71  

Právo na příznivé životní prostředí, na rozdíl od práva na zdraví, není přímo 

zmíněno jako důvod pro omezení nedotknutelnosti obydlí v čl. 12 odst. 3 

Listiny. Toto ustanovení ale umožňuje omezení ochrany obydlí, je-li to 

v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, 

mezi něž lze bezpochyby zařadit i právo na příznivé životní prostředí.  

                                                                    

70 KOKEŠ, Marian. In: WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář, s. 712.  

71 Počet ústavních stížností projednaných Ústavním soudem jen lehce převyšuje deset a jen 

v menšině z nich se Soud vyjádřil k samotnému právu na příznivé životní prostředí. 

(DAMOHORSKÝ, Milan a Hana MÜLLEROVÁ. Právo na příznivé životní prostředí v České 

republice, s. 121). 
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Právo na příznivé životní prostředí zůstává, i přes svou „slabší“ pozici 

v porovnání s právem na ochranu obydlí, které je vymahatelné přímo, stále 

základním právem garantovaným Listinou. Je tedy třeba podívat se na 

problematiku kolize těchto dvou základních práv chráněných ústavním 

pořádkem též optikou práva na příznivé životní prostředí, jež v  současné době 

automaticky ustupuje právu na ochranu obydlí.  

Za prvé, článek 35 odst. 3 Listiny stanoví, že v rámci výkonu svých práv nesmí 

nikdo ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. 

Poškozování a znečišťování ovzduší nad zákonnou hranici a nerespektování 

povinností stanovených v zákoně o ochraně ovzduší provozovateli 

spalovacího zdroje umístěného v rodinném domě představuje porušení této 

ústavně zakotvené povinnosti a zásah do práva na příznivé životní prostředí, 

kterého se z důvodu nemožnosti kontroly u zdroje a nedostatečné možnosti 

sběru důkazů téměř nelze domáhat. Jedná se o stav nežádoucí, o jehož 

narovnání by měl zákonodárce usilovat. 

Dále dle interpretačních pravidel nastavených judikaturou Ústavního soudu je 

třeba v případě kolize základních práv obě tato práva porovnat. Princip 

proporcionality přikazuje, aby docházelo jen k nezbytnému omezení 

základního práva, v případě, že je nutné a lze jej spravedlivě požadovat a aby 

současně bylo dosaženo očekávaného účelu omezení. Při kolizi práva na 

nedotknutelnost obydlí a soukromí jedince a práva na příznivé životní 

prostředí, úzce spjatého s právem na zdraví, jež může být v konkrétním 

případě ohroženo u většího počtu lidí, proč by měla být a priori dána přednost 

ochraně obydlí. Na druhou stranu samozřejmě nelze nedotknutelnost obydlí 

zcela popřít, obzvlášť má-li být omezena z důvodu potenciálního zásahu 

veřejné moci do soukromí jednotlivce.  

Při nemožnosti vyhovět oběma základním právům současně se Ústavní soud 

uchyluje k rozhodování dle obecné idey spravedlnosti. S ohledem na velmi 

neuspokojivý faktický stav zejména v menších obcích, kdy jeden 
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nezodpovědný provozovatel může, zneužívaje svého práva na ochranu obydlí, 

doslova „zamořovat“ své okolí nebezpečnými zplodinami a znemožňovat tak 

realizaci práva na příznivé životní prostředí svým sousedům, a kdy jedinou 

možností obrany je soukromoprávní žaloba, lze se přiklonit k  závěru, že by 

mělo být možné uplatnit i prostředky veřejného práva. 

 

4.3.3. Omezení svobody obydlí z důvodu ochrany soukromí 

a rodinného života  

Vymezit právo na soukromí je vzhledem k jeho rozsahu a významu velmi 

nesnadné. Tradičním pojetím tohoto práva je právo na soukromí v  prostorové 

dimenzi, o němž již bylo pojednáno výše, které ale zdaleka nepojímá všechny 

aspekty soukromého života související s právem jedince na sebeurčení 

a s jeho rozhodováním o způsobu vedení vlastního života. 

V ústavním pořádku České republiky je právo na soukromí zakotveno 

v čl. 10 odst. 2 Listiny, jenž přiznává právo na ochranu před neoprávněnými 

zásahy do soukromého a rodinného života. Při jeho výkladu je však třeba mít 

na paměti i ostatní ustanovení Listiny, která obsahují odlišná vyjádření práva 

na soukromí,72 neboť jejich hlavním společným smyslem je zajistit respekt 

k soukromí člověka a v jeho rámci mu umožnit individuální rozvoj osobnosti. 

Další funkcí práva na soukromí, dle judikatury společně s  čl. 2 odst. 3 Listiny, 

který ochraňuje autonomii konání člověka, je ochrana svobody člověka 

i v případech, které nejsou chráněny speciálními základními právy.73 Právo 

na soukromí tak slouží jako obecná generální klauzule, poskytující ochranu 

svobodě v případech jen těžko podřaditelných pod jiná práva. 

Kromě Listiny poskytuje ochranu soukromému a rodinnému životu také 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále také jen 

„Úmluva“), přijatá Radou Evropy v r. 1950. Úmluva v čl. 8 odst. 1 garantuje 
                                                                    

72 Soukromí zajišťují i čl. 12 (ochrana obydlí), čl. 13 (listovní tajemství a tajemství 

přepravovaných zpráv) nebo čl. 7 (právo na osobní integritu a osobní soukromí) Listiny. 

73 WAGNEROVÁ, Eliška. Listina základních práv a svobod: komentář, s. 280. 
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každému právo na respektování soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence a v odst. 2 negativní formulací omezuje možnosti zásahu 

státu do těchto práv.74 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva (dále 

také jen „ESLP“) dovodila výkladem pojmu „respektování“ i tzv. pozitivní 

povinnost státu. 75 Za určitých okolností může tato povinnost zahrnovat přijetí 

a realizaci opatření sloužících k ochraně práv zaručených Úmluvou.76 Tato 

opatření přitom mohou, s ohledem na konkrétní okolnosti, zahrnovat uložení 

povinností jak orgánům veřejné moci, tak soukromým subjektům. V  případě 

přijetí pozitivních opatření ESLP vždy porovnává zájem společnosti se 

zájmem jednotlivce. 

Vzhledem k tomu, že naplněním práva na soukromý život je možnost žít si dle 

svého vlastního uvážení, lze významné zásahy do pokojného vykonávání 

tohoto práva považovat za jeho porušení. Nežádoucí chování sousedů 

v podobě pálení nevhodných materiálů, způsobující zdraví škodlivé imise 

a obtěžující zápachem, spokojený soukromý život zcela jistě narušuje a ze 

strany státu by mělo být přijato pozitivní opatření, zajišťující odstranění toho 

stavu a případnou možnost jeho předcházení a kontrole. Opatření by nejen 

mělo být přijato, ale také by měla existovat reálná možnost jeho případného 

vymáhání. 

Zatímco v českém právním prostředí není obvyklé opírat ochranu před 

rušivými vlivy o právo na soukromý a rodinný život, v judikatuře Evropského 

soudu pro lidská práva se vyskytuje několikrát.77 Ať už ve věci Lopez Ostra 

                                                                    

74 Zásahy jsou možné jen v případě souladu se zákonem a je-li to nezbytné v demokratické 

společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, 

ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a 

svobod jiných. 
75 Rozsudek ESLP ze dne 13. února 2003, č. 42326/98, Odièvre proti Francii. 
76 HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika: judikatura a řízení 

před Evropským soudem pro lidská práva : text je sestaven a uspořádan podle stavu k 1.4.2003. 

Praha: Linde Praha, 2003, s. 201. ISBN 80-720-1417-X. 

77 Kromě následně zmiňovaných také např. rozsudek ESLP ze dne 25. listopadu 2010, ve věci 

Mileva a ostatní proti Bulharsku, č. 43449/02 a č. 21475/04. 
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proti Španělsku78, ve kterém ESLP shledal porušení práva na soukromý život 

vyplývající z toho, že Španělsko nenašlo dostatečně vyrovnanou hranici mezi 

ekonomickým rozvojem města, způsobujícím znečištění, a právem 

stěžovatelky užívat práva na soukromý život a nebýt znečištění vystaven, 

nebo ve věci Dées proti Maďarsku79, v němž byl pan Dées, i přes snahu 

místních úřadů o nápravu, dlouhodobě vystaven hluku, vibracím a znečištění 

z těžké dopravy projíždějící jeho ulicí, čímž bylo taktéž porušeno jeho právo 

na soukromý život dle čl. 8 Úmluvy. 

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva uznává právo na soukromý 

a rodinný život jako dostatečný důvod k obraně proti rušivým imisím všeho 

druhu. Naznačuje tím určitý směr, který by mohl být inspirativní pro řešení 

problematiky lokálních topenišť v České republice. 

4.4. JE TEDY PROLOMENÍ MOŽNÉ? 

Nemožnost kontroly stacionárních spalovacích zdrojů provozovaných 

fyzickými osobami nepodnikajícími v rodinných domech či rekreačních 

objektech je dlouhodobým problémem, který se zatím nepodařilo úspěšně 

vyřešit. Hlavním důvodem, proč zatím nedošlo k odebrání výjimky udělené 

zákonem o ochraně ovzduší, je kolize dvou ústavně chráněných práv – práva 

na ochranu obydlí stojícího proti právu na příznivé životní prostředí a s  ním 

spojenými právy na zdraví a na soukromý život.  

Z předložených argumentů je možné vyvodit, že Listina základních práv 

a svobod omezení práva na domovní svobodu v nezbytně nutné míře 

umožňuje. Lze se tedy domnívat, že v daném případě by, minimálně 

v souhrnu, všechna tři proti ochraně obydlí stojící práva měla být 

dostatečným důvodem pro její omezení.  

Přesto se dosud nenašel dostatečný impulz změnu prosadit. Poslední snahou 

byl návrh novely zákona o ovzduší, vzešlý z pera zastupitelstva 

                                                                    

78 Rozsudek ESLP ze dne 9. prosince 1994, č. 16798/90. 

79 Rozsudek ESLP ze dne 9. listopadu 2010, č. 2345/06. 
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Moravskoslezského kraje, který v létě roku 2013 projednávala Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České Republiky.80 K návrhu, který odnímal zmíněnou 

výjimku, vydala vláda odmítavé stanovisko. Hlavními argumenty byly zjevně 

nepřiměřený zásah do nedotknutelnosti obydlí a absence akutního ohrožení 

života nebo zdraví, neboť škodlivé následky nastávají působením značného 

počtu zdrojů znečišťování, což dle vládního stanoviska zásah do 

individuálního práva jednotlivce neospravedlňuje. Projednávání návrhu 

bohužel skončilo s uplynutím volebního období, čímž byla ukončena i možná 

podnětná diskuze k tématu. 

V případě nového návrhu na změnu zákona o ovzduší ve věci kontroly malých 

stacionárních zdrojů by bylo nutné řádně se vypořádat s praktickými 

otázkami samotné kontroly. Protože by se v případě prolomení ochrany 

obydlí jednalo o zásah do základního lidského práva, bylo by třeba velmi 

precizně upravit průběh a podmínky kontroly v obydlí, aby k omezení 

domovní svobody došlo jen v nejmenší možné míře a nebylo možné jej 

zneužít. Bylo by vhodné vstup do obydlí uzákonit jako poslední možnost 

vedoucí k nápravě, podmíněnou dlouhodobějším podezřením na porušování 

povinností. Další ryze praktickou otázkou by bylo určení osob oprávněných 

kontrolu provádět. V současné době jsou u velkých stacionárních zdrojů 

oprávněnými osobami zaměstnanci úřadů s rozšířenou působností nebo 

České inspekce životního prostředí. Pro případy neplánovaných kontrol 

a bezprostředních zásahů na místě by se možná, z důvodu včasnosti kontroly, 

nabízelo toto oprávnění přenést na úroveň obecních úřadů. Ty ale často 

nedisponují dostatečným personálním obsazením a i z osobních důvodů 

nechtějí razantně zasahovat. Další otázkou hodnou zvážení by byla případná 

přítomnost či asistence příslušníků bezpečnostních složek, neboť zázemí 

některých domácností a neochota součinnosti jejich obyvatel, může 

představovat zvýšené riziko pro bezpečný průběh kontroly. 

                                                                    

80 Návrh novely zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Sněmovní tisk č. 1095/0. In: [online]. 

[cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1095&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=1095&CT1=0
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5. NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ, JEHO ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ 

ZNEČIŠTĚNÍ POCHÁZEJÍCÍHO Z NEVYJMENOVANÝCH ZDROJŮ 

A MOŽNOSTI ZLEPŠOVÁNÍ SOUČASNÉ SITUACE DO BUDOUCNA 
 

Cíle nového zákona o ochraně ovzduší jsou ukotveny v jeho § 1 v rámci 

úvodních ustanovení. Jsou jimi především předcházení znečišťování ovzduší 

a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské 

zdraví, došlo ke snížení zátěže životního prostředí a byly vytvořeny 

předpoklady pro regeneraci těch složek životního prostředí, které už byly 

v důsledku znečištění ovzduší postiženy. K dosažení těchto cílů zákon používá 

všechny relevantní způsoby, zejména koncepční, administrativní a 

ekonomické nástroje. Nová právní úprava si však kromě vytyčení záměrů  

vedoucích k lepší ochraně ovzduší klade za cíl i jejich úspěšnější dosahování 

a prosazování, než tomu bylo u zákona z roku 2002.81 Využívá k tomu již 

osvědčené nástroje, které v praxi přinesly pozitivní výsledky, na druhou 

stranu upouští od těch méně efektivních a zavádí některé zcela nové. Pomocí 

těchto nástrojů lze nejen obecně regulovat míru znečišťování a znečištění, ale 

některé z nich i efektivně působí na regulaci nevyjmenovaných stacionárních 

zdrojů. Následující přehled nástrojů užívaných na poli ochrany ovzduší si 

neklade za cíl poskytnout úplný výčet možných prostředků, zaměřuje se spíše 

na ty, které se úžeji vztahují k problematice nevyjmenovaných zdrojů. 

5.1. KONCEPČNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

Koncepční nástroje představují důležitý nástroj ochrany životního prostředí, 

a to především ze střednědobé a dlouhodobější perspektivy. Stanovují směr 

                                                                    

81 KUŽEL, Jan. Naplnění vytyčených základních tezí a principů v návrhu nového zákona o 

ochraně ovzduší předkládaného vládě ČR. In: Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe 

VI: 9. - 11. listopadu 2010. PECINOVÁ, Alena (edit.), Beroun, s. 5. ISBN 978-80-86832-55-5. 
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a hlavní ideje plánovaného rozvoje a ochrany i zaměření právní úpravy 

a přispívají tak k zajišťování trvale udržitelného rozvoje.82  

Hlavním koncepčním nástrojem v oblasti ochrany ovzduší je Národní program 

snižování emisí České republiky, jenž je zpracováván Ministerstvem životního 

prostředí společně s ostatními ústředními správními úřady a schvalován 

vládou. Povinnost vypracovat tento celorepublikový, strategický dokument, 

která vyplývá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES, byla 

transponována již do starého zákona o ochraně ovzduší. Aktuální Národní 

program snižování emisí byl schválen v roce 2007 a dle přechodných 

ustanovení nového zákona o ochraně ovzduší83 měl být Ministerstvem 

životního prostředí do jednoho roku od účinnosti zákona zpracován návrh 

nového Národního programu snižování emisí, což se doposud nestalo.  

Konkrétnějším koncepčním nástrojem ochrany ovzduší, existujícím na 

regionální úrovni, jsou Programy zlepšování kvality ovzduší.84 Jsou vydávány 

pro aglomerace nebo zóny,85 v nichž došlo k opakovanému překročení 

imisních limitů stanovených přílohou č. 1 zákona, a jejich cílem je vypracování 

a přijetí takových opatření, aby bylo co nejdříve opět dosaženo imisního 

limitu. Vydávání programů zlepšování kvality ovzduší má také svůj  základ 

v evropských předpisech; tuto povinnost zakotvuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/50/ES, o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro 

Evropu. 

Významnou roli v ochraně ovzduší hrají prostředky, které poskytuje stavební 

zákon. Z koncepčních nástrojů má nezastupitelný vliv územní plánování, pro 

ochranu ovzduší před znečišťováním pocházejícím z malých stacionárních 

zdrojů je pak zcela zásadní role velmi často užívaného administrativního 

nástroje ochrany životního prostředí - závazného stanoviska. Získání 

                                                                    

82 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí, s. 40.  

83 Viz § 41 odst. 2 zákona. 

84 Viz § 9 zákona. 

85 Pro účely sledování a řízení kvality ovzduší je území České republiky rozděleno na 7 zón a 3 

aglomerace, které určuje Příloha č. 3 zákona. 
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závazného stanoviska příslušného orgánu ochrany ovzduší, kterým je pro 

malé stacionární zdroje obecní úřad obce s rozšířenou působností,86 je 

nezbytné pro úspěšné ukončení územního a stavebního řízení a řízení 

o vydání kolaudačního souhlasu. Orgán ochrany ovzduší tak má možnost 

regulovat malé stacionární zdroje a dohlížet na řádné dodržení povinností 

alespoň v okamžiku uvádění zdroje do provozu. Jedná se o jeden ze základních 

nástrojů regulace nevyjmenovaných zdrojů.87 

5.2. ADMINISTRATIVNÍ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ 

OVZDUŠÍ 

Kromě již zmíněného závazného stanoviska vydávaného v řízeních podle 

stavebního zákona obsahuje zákon o ochraně ovzduší další administrativně-

právní nástroje směřující ke zlepšení stavu ovzduší.  

V novém zákoně se podařilo propojit uplatňování emisních a imisních limitů 

a administrativní nástroje jsou individuálním a flexibilním způsobem zacíleny 

na konkrétní významné znečišťovatele.88 Například pro velké stacionární 

zdroje zavádí zákon, po vzoru zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů, samostatně stojící povolení k provozu, které upravuje 

nejen stavbu zdroje, ale i podmínky jeho provozu.89 Další novinkou jsou tzv. 

kompenzační opatření. Jedná se o umožnění provozu nového zdroje, který má 

vzniknout v již nadlimitně zatížené oblasti a u něhož se předpokládá 

významný vliv na kvalitu ovzduší. Bez existence kompenzačních opatření by 

nebylo možné povolit výstavbu a provoz nového znečišťujícího zdroje 

v lokalitě. Uložením těchto opatření, která povedou ke snížení dopadu tohoto 

                                                                    

86 Viz § 11 odst. 3 zákona. 

87 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 126. 

88 BERNARD, Michal. Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší. In: Ochrana 

ovzduší ve státní správě - teorie a praxe VI: 9. - 11. listopadu 2010. PECINOVÁ, Alena (edit.), 

Beroun, s. 13. ISBN 978-80-86832-55-5. 

89 Tamtéž, s. 14. 
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zdroje na stav ovzduší v oblasti a zlepšení, či alespoň zachování stejné úrovně 

znečištění, představují způsob, jak umožnit rozvoj již krajně znečištěné oblasti 

bez dalšího zatěžování životního prostředí. Kompenzační opatření představují 

výjimku z přísného zákazu překračování imisních limitů a umožňují umístění 

taxativně vyjmenovaných zdrojů do lokalit, kde by jinak jejich výstavba byla 

zcela zakázána. 

Do návrhu zákona se promítla i již zmíněná směrnice 2008/50/ES, o kvalitě 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která nově požaduje zavedení imisních 

limitů pro částice PM2,5. Nejen proto se nový zákon zaměřil především na 

zdroje těchto znečišťujících látek, kterými jsou jak lokální topeniště, tak 

především mobilní zdroje znečišťování, tedy doprava.  

V oblasti dopravy jsou nově zavedeny tzv. nízkoemisní zóny. Obce a města 

mají dle § 14 nového zákona možnost vyhláškou vymezit část svého území, do 

něhož bude zakázán vjezd aut s příliš vysokými emisemi. Nízkoemisní zóny je 

možné vyhlásit jen v místech, kde je třeba pozitivně ovlivnit stav ovzduší, 

například ve zvláště chráněných územích90, lázeňských místech91 nebo pokud 

v oblasti došlo k překročení imisní limitů. 

 

5.2.1. Pracovní návrh nového zákona o ochraně ovzduší 

Regulovat a upravit provozování malých stacionárních zdrojů a co nejvíce 

omezit z nich pocházející znečištění bylo jedním z hlavních a velmi 

diskutovaných námětů nového zákona. Návrh zákona ve fázi před vstupem do 

legislativního procesu zamýšlel umožnit autorizovaným osobám provádějícím 

revize topenišť přístup ke zdroji umístěnému v obydlí za jasně daných 

a transparentních podmínek. Ke kontrole, následnému ukládání opatření 

a případným sankcím měly být společně příslušené jak obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, tak Česká inspekce životního prostředí. Řízení 

                                                                    

90 Viz § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

91 Viz § 28 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních, lázeňských místech (lázeňský zákon). 
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o uložení opatření k nápravě pak měl zahajovat ten orgán, který se o porušení 

povinnosti dozvěděl dříve.92  

Návrh zákona počítal i se zavedením emisních a technických požadavků na 

malé stacionární zdroje používané jako zdroj tepla pro vytápění domácností a 

jejich pravidelnou kontrolu v tříletých intervalech. Tyto kontroly měly být 

prováděny osobami autorizovanými Ministerstvem životního prostředí, které 

by také byly schopny kotel vyčistit a seřídit nebo provozovateli poradit s jeho 

řádným užíváním.93  

Jednou ze sankcí následujících v případě neplnění požadavků zákona 

u podnikatelských subjektů je zákaz provozování zdroje. Návrh zákona 

vycházel ze skutečnosti, že zakázat vytápění rodinných domů či bytů nelze, 

a počítal tedy s možností následného používání nevyhovujícího zařízení i po 

zjištění nesplnění povinností. Kompenzací měl být poplatek za takové  užívání, 

který by alespoň částečně zmírňoval dopad na životní prostředí.94 Výnosy 

z poplatků měly směřovat z jedné poloviny do rozpočtů obcí s rozšířenou 

působností a z druhé poloviny do rozpočtů obcí, kde se nevyhovující zdroj 

nacházel. Tato forma ekonomického nástroje měla motivovat provozovatele 

k ekologicky šetrnějšímu způsobu vytápění a současně finančně přispět obcím 

na případné dotování či jinou peněžitou podporu svých obyvatel, směřující 

k výměně či renovaci nevyhovujícího zdroje znečišťování.  

Přestože by kombinace těchto nástrojů a především umožnění přístupu ke 

zdroji nacházejícím se v domácnosti značně přispěly k regulaci 

                                                                    

92 BERNARD, Michal. Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší. In: Ochrana 

ovzduší ve státní správě - teorie a praxe V: 3. - 5. listopadu 2009. PECINOVÁ, Alena (edit.), České 

Budějovice, 2009, s. 15. ISBN 978-80-86832-46-3. 

93 BERNARD, Michal. Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší. In: Ochrana 

ovzduší ve státní správě - teorie a praxe V: 3. - 5. listopadu 2009. PECINOVÁ, Alena (edit.), České 

Budějovice, 2009, s. 15. ISBN 978-80-86832-46-3. 

94 BERNARD, Michal, Kurt DĚDIČ, Jan KUŽEL, Jana ŠESTÁKOVÁ a Jiří MORÁVEK. Cíle a hlavní 

změny v novém zákoně o ochraně ovzduší. In: Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe 

V: 3. - 5. listopadu 2009. PECINOVÁ, Alena (edit.), České Budějovice, 2009, s. 9. ISBN 978-80-

86832-46-3. 
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nevyjmenovaných zdrojů, dodržování uložených povinností , a tím i zlepšení 

kvality ovzduší, Ministerstvo životního prostředí nakonec ustoupilo od 

prosazování těchto změn.95 Do finálního návrhu předloženého vládě České 

republiky byly nakonec implementovány částečné změny kompetencí orgánů 

ochrany ovzduší, požadavky na emisní kritéria u zdrojů uváděných na trh, 

povinnost dodržovat přípustnou tmavost kouře, zákaz spalování nekvalitních 

paliv a povinnost připojit se na centrální zdroje tepla. 

 

5.3. EKONOMICKÉ NÁSTROJE V NOVÉM ZÁKONĚ O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

Ekonomické nástroje se řadí mezi nepřímo působící nástroje ochrany 

životního prostředí. Dotčenému subjektu poskytují možnost volby chování, 

při níž jsou obě varianty dovolené, ale varianta, která je z pohledu veřejného 

či celospolečenského zájmu vhodnější, je pro subjekt ekonomicky příznivější a 

stimuluje ho k preferovanému chování.96 

Nový zákon o ochraně ovzduší zachovává jako hlavní ekonomický nástroj 

poplatky za znečišťování. Jednak se jedná o nástroj, který nejvíce vystihuje 

zásadu práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ (tzv. „Polluter Pays 

Principle“),97 současně může být i velmi funkční a efektivní. Zákon sice 

relativně úspěšně zjednodušil administrativní náročnost a způsob vyměření a 

vybírání poplatků, bohužel se ale nepodařilo prosadit dostatečně motivující 

výši poplatků, ani správně diverzifikovat zatížení různých druhů 

provozovatelů, čímž se výrazně snížila účinnost tohoto ekonomického 

nástroje. Zvýšením minimální hranice pro platbu poplatků na 50 000 Kč byly 

určité subjekty od placení osvobozeny (především menší a střední podniky, 

školy, nemocnice a jiné veřejné instituce) a poplatková povinnost se tak týká 

zejména velkých stacionárních zdrojů (uvedených v příloze č. 2), kterým jsou 

                                                                    

95 BERNARD, Michal. Administrativní nástroje v novém zákoně o ochraně ovzduší, s. 15.  

96 DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí, s. 42.  

97 BERNARD, Michal, Kurt DĚDIČ, Jan KUŽEL, Jana ŠESTÁKOVÁ a Jiří MORÁVEK. Cíle a hlavní 

změny v novém zákoně o ochraně ovzduší, s. 9.  
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ovšem už uloženy i jiné povinnosti podobné povahy.98 Jedná se tak o poměrně 

administrativně náročný prostředek regulace, jehož efektivita je bohužel spíš 

nízká. 

 

5.3.1. Dotační programy 

Kromě poplatků jsou aktuálně využívaným ekonomickým nástrojem i dotace 

ze státního rozpočtu. Jedná se o účinný pozitivní ekonomický nástroj, který od 

90. let úspěšně přispívá ke snížení emisní zátěže a zlepšování kvality ovzduší. 

V roce 1992 byl založen Státní fond životního prostředí (dále jen „SFŽP“), jako 

instituce specificky zaměřená na financování a administraci dotačních 

programů.99 

Jedním z hlavních programů je Operační program Životní prostředí (dále jen 

„OPŽP“), který původně na roky 2007 – 2013 vypracovalo Ministerstvo 

životního prostředí, v současné době je připravována jeho podoba pro období 

let 2014 – 2020. Hlavním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního 

prostředí jako celku, za přispění SFŽP a evropského Fondu soudržnosti. 

Operační program je rozdělen do 7 odborných prioritních os, z nichž prioritní 

osa 2 se věnuje ochraně ovzduší. Je zaměřena na oblast zlepšování kvality 

ovzduší a problematiku snižování emisí. V těchto dvou směrech je 

poskytována podpora např. pro výměnu zdrojů vytápění na nízkoemisní se 

současným zateplením budovy, výstavba nových centrálních zdrojů tepla, či 

výsadba regenerační zeleně ke snížení prašnosti, ale i podpora alternativní 

dopravy.100 

V roce 2012 proběhl společný regionální program Ministerstva životního 

prostředí a Moravskoslezského kraje, který je vzhledem ke stavu ovzduší na 

                                                                    

98 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 179.  

99 VONÁSKOVÁ, Linda. Dotace v oblasti ochrany ovzduší. In: České právo životního prostředí 

2/2012. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2012, s. 78. ISSN 1213-5542. 

100 Tamtéž, s. 82.  
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svém území velmi aktivní ve věcech jeho zlepšování, nazvaný „Kotlíková 

dotace“. Jak název napovídá, program byl zaměřen na podporu výměny ručně 

plněných kotlů na pevná paliva za nízkoemisní, a k životnímu prostředí 

přívětivější, automaticky plněné kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí 

a biomasu.101 Alokace prostředků byla opět administrována SFŽP ve 

spolupráci s Moravskoslezským krajem. Podporované kotle splňovaly 

přísnější emisní kritéria a měly plně automatické přikládání, čímž se zamezilo 

spalování nevhodných paliv či odpadů. 

Na problematiku nevyjmenovaných zdrojů byl také velmi konkrétně zacílen 

program „Zelená úsporám“ probíhající v letech 2009 – 2012. Projekt byl 

zaměřen na podporu instalací zdrojů určených pro vytápění s využitím 

obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energeticky úsporných 

řešení při rekonstrukcích nebo novostavbách.102 Cílem bylo snížit 

energetickou náročnost budov a současně nahradit neekologické zdroje 

vytápění nízkoemisními. Na rozdíl od jiných programů byly adresáty Zelené 

úsporám kromě obcí, měst a podnikatelských subjektů i fyzické osoby 

(podnikající i nepodnikající), stejně jako společenství vlastníků bytových 

jednotek, což vedlo k velkému zájmu a vyplacení téměř veškerých prostředků. 

Financování probíhalo skrze SFŽP, prostředky byly získány prodejem tzv. 

emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů.  

Vzhledem k úspěšnosti a velkému zájmu, bylo pro rok 2014 vyhlášeno 

pokračování tohoto programu nazvané Nová zelená úsporám. Hlavním cílem 

jsou opět úspory energie při vytápění rodinných domů a větší využívání 

obnovitelných zdrojů energie. Projekt má 3 fáze, v první, již spuštěné a trvající 

od dubna do konce října 2014 nebo vyčerpání prostředků, jsou podporovány 

rekonstrukce či výstavba rodinných domů. Tato výzva má tři oblasti podpory 

– snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavba 

                                                                    

101 Tamtéž, s. 83.  

102 Oficiální internetové stránky programu Zelená úsporám. [online]. [cit. 2014-07-10]. 

Dostupné z: http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/ 

http://www.zelenausporam.cz/sekce/470/popis-programu/
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nízkoenergetických domů a efektivní využívání energie.103 Součástí poslední 

oblasti podpory je snaha o nahrazení nevyhovujících malých stacionárních 

zdrojů ekologičtějšími variantami. Je nabízena například podpora při zřízení 

kotle na biomasu, plynového kondenzačního kotle, tepelných čerpadel voda-

voda, země-voda, vzduch-voda, nebo solárních systémů pro přípravu teplé 

vody.104 Celková alokovaná suma pro první výzvu činí 1 900 000 000 Kč.105 

Druhá a třetí fáze projektu se zaměřuje na bytové domy a veřejné budovy 

a jejich spuštění se očekává nejdříve v roce 2015. 

Z uvedeného přehledu programů uspořádaných v minulosti i stále 

probíhajících, zaměřujících se na snížení znečištění a zlepšení kvality ovzduší, 

jasně vyplývá snaha státu a jeho orgánů o péči o příznivé životní prostředí. 

Přestože se díky dotacím podařilo vyměnit velké množství zastaralých či jinak 

nevyhovujících malých stacionárních zdrojů v domácnostech, problém 

zvýšených koncentrací prachových částic stále přetrvává. 

5.4. MIMOPRÁVNÍ NÁSTROJE OCHRANY OVZDUŠÍ 

Kromě právních nástrojů sloužících k zajišťování ochrany ovzduší jsou v praxi 

využívány i nástroje mimoprávní. Zejména pro snížení prašnosti 

a koncentrace polétavých suspendovaných částic PM10 se velmi osvědčuje 

výsadba zeleně v dotčených lokalitách. K nejvýraznějšímu snížení koncentrací 

těchto látek dochází v oblastech se smíšenou městskou zelení (jehličnany, 

                                                                    

103 Oficiální internetové stránky programu Zelená úsporám. [online]. [cit. 2014-07-10]. 
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Dostupné z: http://www.novazelenausporam.cz/o-programu/ 

105 1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

programu Nová zelená úsporám. [online]. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: 

http://www.novazelenausporam.cz/file/161/1-vyzva-nzu.pdf 

http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva/
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/prvni-vyzva/
http://www.novazelenausporam.cz/o-programu/
http://www.novazelenausporam.cz/file/161/1-vyzva-nzu.pdf
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listnaté stromy, keře) zejména v jarním období, v době růstu nových jehlic 

a listů, které dokážou efektivně zachycovat polétavý prach.106 

Jistě také stojí za zmínku iniciativy samotných občanů, usilující o řešení 

neuspokojivého stavu ovzduší především v zimních měsících, kdy je využívání 

lokálních topenišť velmi aktuální. Nejznámější je pravděpodobně webová 

a mobilní aplikace „Čistý komín“, pocházející od společnosti Čisté nebe, o. p. 

s.107 Aplikace umožňuje nahrávat a zveřejňovat fotografie komínů, z nichž 

vychází příliš tmavý kouř a snaží se tak upozornit na problematiku lokálních 

topenišť.  

Všechny právní i mimoprávní nástroje ochrany ovzduší úspěšně přispívají 

k jeho zlepšování. Při zapojení dalších preventivních opatření lze zkonstatovat 

relativně pozitivní vývoj regulace malých stacionárních zdrojů. Přesto však 

v případě spalování nekvalitních paliv provozovatelem lokálního topeniště 

a obtěžování okolí zápachem a zdraví nebezpečnými látkami jsou prostředky 

k okamžitému zásahu velmi omezené. Obtěžovaný může využít veřejnoprávní 

prostředky a podat podnět k prošetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, aby v případě shledání porušování povinností zahájil řízení 

z moci úřední. Druhou možností obrany je podání soukromoprávní žaloby. 

5.5. SOUKROMOPRÁVNÍ „SOUSEDSKÁ“ ŽALOBA  

Častým problémem lokálních topenišť je nejen nedodržování povinností 

uložených zákonem o ochraně ovzduší, ale i obtěžování širšího okolí kouřem 

a nepříjemným zápachem. Obtěžovaný soused má v takovém případě možnost 

bránit se civilní žalobou vycházející z ustanovení §§ 1012 a 1013 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ či „ObčZ“) , a to 

i v případě, že by u dotčeného zdroje znečišťování nedocházelo k porušování 

přípustné tmavosti kouře či jiných veřejnoprávních povinností. 

                                                                    

106 MÜLLEROVÁ, Hana, Petr JANČÍK a Pavel PLATOŠ. Měření vlivu městské zeleně na 

koncentrace PM10. In: Ochrana ovzduší ve státní správě - teorie a praxe V: 3. - 5. listopadu 2009. 

PECINOVÁ, Alena (edit.), České Budějovice, 2009, s. 74. ISBN 978-80-86832-46-3. 

107 Více o projektu zde: http://www.cisty-komin.cz/o-projektu.html. 

http://www.cisty-komin.cz/o-projektu.html


 

46 

 

Ustanovení § 1012 ObčZ se věnuje vymezení obsahu vlastnického práva 

a výkonu tohoto práva ze strany vlastníka. Vlastník je oprávněn se svým 

vlastnictvím libovolně nakládat v mezích právního řádu a ostatní osoby 

z tohoto konání vyloučit. Do tohoto oprávnění vlastníka volně s  věcí nakládat 

spadá především možnost věc držet, užívat, požívat její plody a užitky, věc 

zcizit či s ní jinak disponovat.108 Tato autonomie vůle vlastníka, nakládat 

s věcí, jak uzná za vhodné, je ovšem kromě právního řádu omezena minimálně 

také právy ostatních vlastníků a osob, do nichž nesmí být bez právního 

důvodu zasahováno. Věta druhá § 1012 vlastníkovi zakazuje „nad míru 

přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové 

činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.“  První část 

této věty určuje základní povinnost vlastníka, který nesmí „nad míru 

přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob“, v druhé části pak 

zakazuje tzv. šikanózní jednání, které nesleduje jiný, vlastníku jakkoliv 

prospěšný, účel a pouze má škodit jinému.  

Zákaz nadměrného závažného rušení práv jiných osob je dále rozveden 

v § 1013 ObčZ pro případ působení na sousední pozemek. Vlastníku se ukládá 

zdržet se všeho, co by mohlo způsobit, že „odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, 

světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise)“ vniknou na pozemek 

jiného vlastníka (souseda) „v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně 

omezují obvyklé užívání pozemku.“ Občanský zákoník demonstrativně 

vyjmenovává možné imise, které mohou nejčastěji pronikat na sousední 

pozemek, mezi nimi i kouř, prach a pach, které přicházejí v  úvahu ve vztahu 

k lokálním topeništím. Aby ovšem došlo k naplnění tohoto ustanovení, musejí 

vnikající imise dosahovat „míry nepřiměřené místním poměrům“ a „podstatně 

omezovat obvyklé užívání pozemku“. Míra nepřiměřená místním poměrům 

bude v každém daném případě posuzována soudem individuálně. Zcela jiná 

míra přiměřenosti bude v industriální zóně velkého města v porovnání 

s venkovem či s lázeňským městem. Stejně tak se přihlédne k ostatním 

                                                                    

108 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474): komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. 

Beck, 2013, xv, s. 140. Velké komentáře. ISBN 978-807-4004-995. 
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okolnostem – četnosti obtěžování, jeho délce či historickému vývoji oblasti.109 

Výkladem a contrario lze také dojít k závěru, že každý je povinen snášet 

přiměřené imise, vznikající běžným provozem na pozemku, pokud ho to 

podstatně neomezuje v užívání svého vlastnictví. 

V případě, že by ovšem pronikáním imisí docházelo k „závažnému“ rušení 

práv jiných osob dle § 1012, není již třeba, aby toto rušení bylo nepřiměřené 

poměrům v dané oblasti, a soud takové jednání bez bližšího zkoumání 

místních poměrů zakáže. 110  

Hlavním úskalím soukromoprávního řešení problému je zásada projednací, 

ovládající civilní proces.111 Žalobce je tak povinen unést důkazní břemeno 

a předložit soudu veškeré důkazy svědčící v jeho prospěch, jejichž sehnání 

bude v případě obtěžování imisemi minimálně nelehké. Také je třeba počítat 

s delší dobou celého řízení. 

V případě úspěchu ve věci přikáže soud žalovanému rozsudkem, aby se zdržel 

nezákonného jednání spočívajícího v pronikání imisí na sousedův pozemek, 

nemůže mu však zakázat činnost samotnou. Záleží tedy na žalovaném, jaká 

opatření učiní, aby již nedocházelo k obtěžování imisemi. Stejně tak není 

možné, aby soud žalovanému uložil jinou povinnost konat, byť směřující 

k ukončení rušení žalobce.112 K takovému uložení pozitivní povinnosti by bylo 

třeba zákonné zmocnění, které v otázce imisí občanský zákoník neobsahuje. 

Soukromoprávní žaloba představuje pro obtěžovaného souseda možnost 

účinně se bránit vnikajícím imisím a vyžadovat ukončení závadného chování. 

V porovnání s veřejnoprávní cestou však vyžaduje aktivní přístup 

obtěžovaného, řešení situace bude trvat déle a zahájením soudního řízení 

často dochází ke zhoršení sousedských vztahů.  

                                                                    

109 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 206.  

110 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474): komentář, s. 143.  

111 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. 

aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, s. 74. Učebnice (Linde). ISBN 978-807-2019-403. 

112 SPÁČIL, Jiří. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 – 1474): komentář, s. 150.  
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6. ZÁVĚR 
 

Problematika znečišťování ovzduší je v současné době velmi aktuální, 

a přestože se kvalita ovzduší nad naším územím za posledních 20 let výrazně 

zlepšila, stále ještě patří Česká republika mezi země Evropy s  nepříliš 

příznivým stavem ovzduší. Problematické jsou především nadlimitní úrovně 

znečištění prachovými částicemi nazývanými částice PM10 a PM2,5 

a polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Značný vliv na vysoké 

koncentrace těchto zdraví škodlivých látek mají stacionární zdroje 

znečišťování, z nichž významné znečišťovatele zákon vyjmenovává ve své 

příloze č. 2 a ukládá jim zvláštní podmínky a požadavky na provoz. Neméně 

negativní vliv na kvalitu ovzduší mají i zdroje v příloze č. 2 nevyjmenované. 

Z nich nejdůležitější skupinu tvoří tzv. malé stacionární spalovací zdroje, 

zastoupené především domácími kotli na pevná paliva.  

Nepříznivý vliv těchto malých stacionárních zdrojů znečišťování se snažil 

omezit a regulovat zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon nejenže 

do českého právního řádu implementuje významné evropské předpisy, ale 

přináší i řadu, ať už osvědčených či zcela nových, koncepčních, 

administrativních a ekonomických nástrojů k intenzivnější ochraně ovzduší 

a především způsoby jejich lepšího uplatňování v praxi, než jaké poskytoval 

jemu předcházející zákon z roku 2002. 

Návrh současného zákona se ve své původní podobě snažil eliminovat hlavní 

nedostatek bránící efektivnější ochraně ovzduší před znečištěním z lokálních 

topenišť, kterým je nemožnost kontroly těchto zdrojů znečišťování, nachází-li 

se v rodinných domech, bytech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci. Tyto 

prostory jsou totiž před vstupem kontrolního orgánu chráněny základním 

lidským právem na ochranu obydlí, což znemožňuje jejich účinnou kontrolu.  

Porušováním svých povinností na poli ochrany ovzduší však provozovatel 

stacionárního zdroje negativně působí na své okolí. 
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Vzniklý střet mezi základním lidským právem na domovní svobodu a neméně 

důležitými, ústavou chráněnými právy na zdraví, příznivé životní prostředí 

a soukromý život je klíčovým tématem této práce. Vyřešení tohoto konfliktu je 

nesnadné, neboť všechna uvedená práva požívají nejvyšší možné ochrany 

a není možné do nich zasahovat bez velmi vážného důvodu. 

Pro bližší zkoumání tohoto problému je třeba nejprve vymezit tři způsoby 

umožňující omezení základních lidských práv – jedná se za prvé o omezení 

učiněné samotnou Listinou základních práv a svobod, v druhém případě o 

omezení nepřímé, provedené zákonem a připuštěné jen je-li to nezbytné 

v demokratické společnosti za účelem ochrany života a zdraví osob, pro 

ochranu práv a svobod druhých nebo pro odvrácení závažného ohrožení 

veřejné bezpečnosti nebo pořádku - tato argumentace dojde uplatnění 

v případě střetu s právem na zdraví. A konečně omezení imanentní, při němž 

se navzájem přímo omezují základní lidská práva, a o němž je třeba uvažovat 

při střetu ochrany obydlí s právem na příznivé životní prostředí. 

Zásah do domovní svobody je na základě platných českých zákonů již nyní 

možný,113 musí být však opodstatněný a jeho odůvodněním může být jen 

bezprostředně hrozící nebezpečí. O bezprostředním nebezpečí lze v případě 

znečišťování ovzduší uvažovat jen ve velmi extrémních případech 

a dlouhodobé ohrožení zdraví a životního prostředí dosud nezakládá 

oprávnění domovní svobodu narušit.  Přesto lze usuzovat, že by zmíněná tři 

základní lidská práva měla být dostatečně pádným argumentem pro 

prolomení domovní svobody a uzákonění možnosti kontroly zdroje 

umístěného v rodinném domě či obydlí pro rekreaci. 

                                                                    

113 Například ustanovení § 172 odst. 3 stavebního zákona umožňuje vstup do obydlí 

nepoužívaného k podnikatelské činnosti, je-li to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo 

bezpečnosti osob. 
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Původně zamýšlená opatření k učinění tohoto významného legislativního 

kroku však byla z nového zákona o ochraně ovzduší vyškrtnuta a lze tedy jen 

doufat, že časem dojde ke změnám zákona, které zakotví možnost kontroly 

nevyjmenovaného zdroje znečišťování i v prostředí domácností a jiných 

obydlí.   

Přestože možnost vstupu do obydlí za účelem kontroly dodržování zákona je 

v okolních moderních demokratických státech poměrně běžná,114 v České 

republice práva jednotlivce zatím představují stěžejní a velmi těžko 

omezitelný koncept a bude zajímavé sledovat budoucí vývoj. 

                                                                    

114 MORÁVEK, Jiří, Veronika TOMÁŠKOVÁ, Michal BERNARD a Ondřej VÍCHA. Zákon o ochraně 

ovzduší: komentář, s. 224.  
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8. SUMMARY 

Air pollution is considered to be a serious problem in most civilised parts of 

the world. The legal regulation in the Czech Republic has successfully helped 

to decrease the amount of polluting particles in the air and the quality of air 

improved distinctively in the last two decades. Unfortunatelly, the trend has 

slowed down recently and the unsatisfactory quality of the air lasts till 

nowadays. 

This paper summarizes the development of air quality, especially in the 

context of the new Air Protection Act. The focus is put on the possibilities of 

regulation of small stationary combustible sources of air pollution that are 

excluded from Attachment n°2 of the Air Protection Act. These sources 

produce very dangerous kind of air pollution – first of all the particulate 

matter of different sizes but also polyaromatic hydrocarbons, that can lead to 

serious health issues.  These small stationary sources are very difficult to be 

regulated or controlled because they are mostly located in private homes 

protected by the inviolability of dwelling.  

Right of privacy shall be respected and no authority is allowed to enter any 

dwelling without its owner permission. On the other hand, if the owner does 

not fulfil his/her responsabilities according to the Air Protection Act, he/she 

can cause damage to the environment and endanger neighbours health. The 

question stays, what are the possibilities to resolve the dilemma between 

three constitutional rights – right of privacy standing against right to 

a favourable environment and right to the protection of health. These rights 

stand in opposition and the main chapter of the paper aims at finding the 

solution to this problem. As a result of the analysis it is found out, that the 

right of privacy shall be limited in favour of right to the protection of health 

and to a favourable environment and that the control of a small stationary 

combustible source of air pollution should be allowed.   
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9. ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na ochranu ovzduší a její dílčí problematiku 

týkající se nevyjmenovaných zdrojů znečišťování, což jsou dle zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stacionární zdroje znečišťování, které mají 

pro svou menší velikost méně přísný režim provozu, než velcí znečišťovatelé. 

Významnou skupinou nevyjmenovaných zdrojů jsou lokální topeniště, mezi 

nimi domácí kotle, které slouží k vytápění domácností. Tato topeniště se často 

nacházejí v obydlích, která jsou chráněna domovní svobodou, která v případě 

nedodržování povinností ze strany provozovatele zdroje neumožňuje přístup 

oprávněné osoby za účelem kontroly. Práce se kromě možností regulace 

nevyjmenovaných stacionárních zdrojů a možnostmi prevence znečištění 

ovzduší zabývá střetem základních lidských práv – práva na ochranu obydlí 

a proti němu stojícího práva na příznivé životní prostředí, práva na zdraví a 

na soukromý život sousedů, obtěžovaných znečišťujícím zdrojem.  

10. ABSTRACT 

Diploma thesis focuses on air protection, especially on the issues of unlisted 

sources of air pollution according to the czech Air Protection Act. It aims on 

small stationary sources of pollution that are subject to a softer regulation 

then huge polluters. Important group of small stationary sources are boilers 

used in homes to heat them up. In the case, that the operator of the sources 

does not fulfil his/her responsabilities according to the Air Protection Act, 

he/she can cause damage to the environment and endanger neighbours 

health. But because of the right of privacy it is not possible to control the 

source. The paper analysis the possibilities to resolve the dilemma between 

three constitutional rights – right of privacy against right to a favourable 

environment and right to the protection of health. 
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