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1. Úvod
Znečišťování ovzduší je jedním z hlavních globálních problémů ovlivňujících
celkové životní prostředí planety Země. Předně je nutné vymezit pojem ovzduší a vyložit
jeho fyzikální definici. Ovzduším rozumíme směs plynů tvořících v souhrnu plynný obal
Země, který nazýváme atmosféra. Správný poměr jednotlivých plynů obsažených
v atmosféře je zcela nezbytný pro vznik a udržení života na planetě. Znečišťováním
rozumíme vnášení cizorodých látek do atmosféry, kterým dochází k narušování
rovnováhy jednotlivých látek, čímž dochází k podstatnému poškozování podmínek pro
život. Vzhledem ke globálnímu charakteru ovzduší, které není vázáno na politické či
geografické rozdělení území, je přímým důsledkem jeho znečišťování vznik globálních
ekologických problémů, jako například zesílení skleníkového efektu a s ním souvisejícího
globálního oteplování planety, zmenšování ozónové vrstvy Země, či vznik tzv. kyselých
dešťů.
Je na místě zdůraznit, že znečištění ovzduší je nutné rozdělit na znečištění vzniklé
v důsledku působení přírodních sil, jako příklad takového znečišťování ovzduší
můžeme uvést vnášení cizorodých látek do atmosféry v důsledku různých přírodních
katastrof, jako jsou vulkanické činnosti sopek nebo lesní požáry. Toto znečištění není
možné nikdy zcela eliminovat, ba naopak v mnoha případech je pro zdravý ekosystém
přímo žádoucí. Mnohem významnější roli při znečišťování ovzduší hraje antropogenní
činnost člověka. 1
V souvislosti s průmyslovou revolucí, která započala na sklonku 19. století a
postupným rozvojem výroby a rostoucím počtem obyvatel dochází k výraznému zvýšení
podílu člověka na znečišťování životního prostředí. Co se týče ovzduší, jedná se zejména
o vnášení cizorodých látek, které se značnou měrou podílejí na poškozování ozónové
vrstvy Země (průmyslové plyny označované jako freony a halony), látek, které vznikají
při spalování fosilních paliv – zejména se jedná o oxidy uhlíku (COx), oxidy dusíku (NOx)
a síry (SOx), které při zvýšené koncentraci v atmosféře mají prokazatelně nežádoucí vliv
na zdraví člověka a stav ekosystému.

2

Problémové jsou rovněž emise tzv.

1

Braniš M., Hůnová I.: Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší, Nakladatelství
Karolinum, Praha, 2009, str. 181
2
Braniš M., Hůnová I.: Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší, Nakladatelství
Karolinum, Praha, 2009, str. 184
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suspendovaných částic označovaných jako PM10 a PM2,5, jimiž označujeme pevné částice
rozptýlené v ovzduší vznikající v důsledku spalovacích procesů probíhajících ve zdrojích
znečišťování ovzduší, a které jsou dostatečně malé, aby mohly být unášeny vzduchem, a
jejichž zvýšená koncentrace v ovzduší prokazatelně způsobuje člověku závažné zdravotní
problémy. Z nastíněného problému je zřejmé, že podíl činnosti člověka na znečištění
životního prostředí, potažmo ovzduší, a jeho poškozování v důsledku antropogenních
činností je nezanedbatelný a znečišťováním, které by nepodléhalo řádné právní regulaci,
by docházelo k významnému narušování základních lidských práv, zejména právo na
příznivé životní prostředí zakotvené v čl. 35 Listiny základních práv a svobod.3
Cílem právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší, ať už v národním či celosvětovém
měřítku, je tedy omezit znečišťování ovzduší na minimální míru a snaha o postupnou
revitalizaci ekosystému planety, a to za využití nejlepších dostupných technologií4 s cílem
průběžně snižovat emise jednotlivých znečišťujících látek za účelem dosažení trvale
udržitelného rozvoje.5 Úplný zákaz znečišťování ovzduší však není účelný, a to vzhledem
k žádanému průmyslovému rozvoji a ekonomickým možnostem jednotlivých států.
Cílem právní úpravy tedy je co nejvíce omezit znečišťování ovzduší,
Při regulaci a hodnocení úrovně znečištění ovzduší v konkrétní oblasti je však
vždy nezbytné brát v potaz fakt, že kvalita ovzduší je ovlivňována vždy několika faktory.
Za zmínku jistě stojí různorodé meteorologické jevy a rozptylové podmínky, hustota
zalidnění či množství průmyslové výroby v dané oblasti a v neposlední řadě množství
zdrojů znečišťování a jejich rozdělení do jednotlivých skupin. Zdroje znečišťování lze
dělit mnoha způsoby, v základu je lze rozdělit na tzv. mobilní a stacionární. Pod pojem
mobilní zdroje znečišťování můžeme zahrnout veškerá motorová vozidla vybavená
pohonnou jednotkou spalující fosilní paliva, ale např. také sekačky na trávu, které lze
přesunout z místa na místo bez využití pohonné jednotky a při jejichž samotném provozu

3

K tomu srov. Ustanovení čl. 35 zák. č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.
4
BAT = povinnost subjektů znečišťujících životní prostředí využívat nejlepší dostupné technologie
(z ang. Best Available Technologies) je jedním ze základních principů ochrany příznivého životního
prostředí v právu životního prostředí.
5
Pojem poprvé vymezen ve zprávě Světové komise Organizace spojených národů pro životní
prostředí a rozvoj s názvem „Our common future“, z r. 1987, jako takový způsob rozvoje lidské společnosti,
který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.
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dochází k emisím znečišťujících látek do okolního ovzduší.6 Do druhé skupiny zdrojů,
tzv. stacionárních, pak můžeme zahrnout veškeré zdroje znečišťování, které není možné
přesunout na jiné místo (např. spalovny odpadů, spalovací kotle pro výrobu elektrické
energie a tepla, či dokonce pražírny kávy) či zdroje, které lze přesunout, ale u nichž
hlavním zdrojem emise znečišťujících látek není pohonná jednotka, ale jiná činnost pro
kterou jsou určeny (např. mobilní drtičky stavební suti apod.)7. Poměr a zastoupení
jednotlivých druhů zdrojů znečišťování je pro určení kvality ovzduší ve zkoumané oblasti
klíčový, neboť při provozu každého zdroje znečišťování jsou do ovzduší emitovány jiné
znečišťující látky, poměr znečišťujících látek pocházejících z mobilních zdrojů je však
více proměnlivý a závisí na konkrétním množství mobilních zdrojů, které se v dané
oblasti vyskytují.
Současný stav kvality ovzduší na území České republiky je dán dlouhodobým
vývojem, zejména zanedbáním právní regulace provozu zdrojů znečišťování ve druhé
polovině dvacátého století a souvisejícím rychlým vývojem právních norem v této oblasti
po roce 1989, kdy došlo k rapidnímu zlepšení kvality ovzduší v České republice. I přes
plnění emisních stropů stanovených Evropskou unií lze však ve vývoji emisí hlavních
sledovaných znečišťujících látek, tedy SO2, NOx, CO, VOC a NH3, vypozorovat
v průběhu posledních let pouze mírný pokles či stagnaci emisí znečišťujících látek.8
Zároveň i nadále dochází v některých oblastech České republiky, zejména průmyslově
zatížených, například oblast severní Moravy a Slezska či Mostecko, k překračování
denních i ročních imisních limitů pro částice PM10.
Ze statistického hlediska se největší měrou na znečišťování ovzduší výše
uvedenými sledovanými látkami podílí oblast veřejné energetiky a výroby tepla (v roce
2012 pocházelo z této oblasti 37% celkového množství emisí SO2, oxidů dusíku a NH3),
zemědělská výroba (v roce 2012 se tato podílela na celkovém množství výše uvedených
sledovaných látek z 28%) a průmyslová výroba (roku 2012 tvořily její emise cca 10%
celkových emisí SO2, oxidů dusíku a NH3). V oblasti suspendovaných částic PM10 je

6

Srov ust. §2 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.13
8
Viz PŘÍLOHA č. 1 – obr.č.1 (celkové emise znečišťujících látek v ČR 1990-2012)
7
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podíl emisí z těchto odvětví na celkovém množství emisí těchto částic bezmála třetinový.9
Z těchto dat vyplývá, že regulaci zdrojů provozovaných v těchto odvětvích je vhodné
věnovat zvýšenou pozornost.
Za tímto účelem zákon zakotvuje další rozdělení stacionárních zdrojů
znečišťování, které nově dělí na ty, které jsou uvedené v příloze č. 2, v níž zákon zavádí
taxativní výčet stacionárních zdrojů znečišťování, jejichž provozováním dochází
k významným emisím znečišťujících látek do ovzduší (zejména se jedná o zdroje
z odvětví vyjmenovaných v předchozím odstavci) a je vhodné jim uložit zvláštní
povinnosti a na stacionární zdroje tam nevyjmenované, které nepodléhají přísnějšímu
režimu regulace vzhledem ke svému menšímu podílu na celkových emisích
znečišťujících látek, či takové zdroje, u nichž by ukládání zvláštních povinností bylo jak
ekonomicky tak ekologicky neefektivní.
Cílem práce je tedy poskytnout náhled na problematiku právní úpravy ochrany
ovzduší před znečišťováním, po domluvě s vedoucím práce je následující text zejména
zaměřen na zdroje vyjmenované, tedy zdroje uvedené v příloze č. 2 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší. U těchto zdrojů, jejichž podíl na znečišťování ovzduší je
markantní, je nezbytné již na úrovni zákona přistoupit k výraznější regulaci, ať už
z hlediska podmínek provozu těchto zdrojů nebo z hlediska regulace množství emisí
škodlivých látek jimi vypouštěnými do ovzduší. Tato práce poskytuje náhled na
jednotlivé nástroje ochrany ovzduší, které zákon poskytuje ke zlepšení kvality
venkovního ovzduší, a na specifika jejich aplikace pro zdroje vyjmenované.

9

Grafická ročenka Českého hydrometeorologického ústavu pro rok 2013, [online], citováno
k
20.8.2015,
dostupné
na:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/Obsah_CZ.html
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2. Historický vývoj právní úpravy ochrany ovzduší
Jak již bylo zmíněno výše, problematika ochrany kvality ovzduší před
znečišťováním počíná být globálním problémem v souvislosti s raketovým růstem
průmyslu a ekonomiky na počátku 20. století, kdy díky zavádění nových technologií do
výroby a současného růstu světové populace (někdy nazýváno pojmem „Průmyslová
revoluce“).10
Vzhledem k použitým technologickým postupům však docházelo na počátku 20.
století k postupnému hromadění škodlivých látek v atmosféře a díky fyzikálním jevům,
které se v této části plynného obalu Země odehrávají, docházelo k jejich rozptylování
v globálním měřítku. Potřeba právní regulace znečišťování ovzduší se tedy projevuje až
v souvislosti s významnými ekologickými katastrofami v polovině 20. století, např. tzv.
„Velký smog v Londýně roku 1952“, a vyrovnávání se s následky II. světové války
v oblasti životního prostředí.11
Tato kapitola si tedy klade za cíl přiblížit nejvýznamnější právně závazné
dokumenty, mezinárodní smlouvy dvoustranné či vícestranné, základní vývoj právní
úpravy ochrany kvality ovzduší na úrovni práva Evropské unie a v neposlední řadě také
vývoj právní úpravy ochrany ovzduší před znečišťováním na území České resp.
Československé republiky.

2.1 Vývoj ochrany ovzduší v rámci mezinárodního práva
Vzhledem ke globálnímu rozsahu problému znečištění a znečišťování ovzduší v
důsledku antropogenní činnosti, bylo již od počátku vývoje práva životního prostředí a
ochrany jeho dílčích složek nezbytné koordinovat postup jednotlivých států na
mezinárodní úrovni. Od 50. let 20. století převzaly vedoucí úlohu této koordinace
mezinárodní organizace, pod jejichž záštitou se jednotlivé signatářské státy zavazovaly k

10

Průmyslová revoluce = souhrnný historický pojem, kterým bývá označováno období 18. - 19.
Století, kdy dochází k přechodu od převážně ruční výroby k výrobě tovární, a to díky zavádění nových
technologií výroby. Díky této industrializaci dochází ke zvýšení životní úrovně obyvatelstva, ale rovněž
k zvýšení emisí znečišťujících látek do atmosféry.
11
Dvořák L.: Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR, Praha, In: České právo životního
prostředí, 2012, č.2 str. 7
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postupnému

snižování

emisí

znečišťujících

látek

prostřednictvím

uzavírání

mezinárodních smluv s cílem, aby postupně došlo k dosažení trvale udržitelné úrovně
průmyslového a ekonomického pokroku.
Již od počátku snah o mezinárodněprávní regulaci znečišťování životního
prostředí hraje klíčovou roli Organizace spojených národů a její specializované
organizace. Pod její záštitou bylo konáno mnoho celosvětových konferencí se zaměřením
na oblast ochrany životního prostředí, pro názornost uveďme alespoň tři z historického
hlediska nejdůležitější konference, jejichž prostřednictvím docházelo k formování
mezinárodně-právní úpravy ochrany životního prostředí:


Celosvětová konference OSN ve Stockholmu roku 1972



Celosvětová konference OSN v Rio de Janeiru roku 1992



Celosvětová konference OSN v Johannesburgu v roce 2002

Za klíčovou mezinárodní normu, v oblasti ochrany ovzduší, lze chápat Úmluvu o
dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států, která byla přijata v roce
1979 pod záštitou Evropské hospodářské komise OSN v reakci na zhoršující se problémy
znečišťování ovzduší v důsledku průmyslového rozvoje. Jedná se o první právně závazný
dokument, který byl v oblasti ochrany ovzduší přijat na mezinárodní úrovni. Úmluva má
rámcový charakter, kdy nestanovila konkrétní požadavky na ochranu ovzduší před
znečišťováním, ale k provedení ochrany ovzduší byla rozšířena o tzv. protokoly, jichž
bylo k dnešnímu dni přijato celkem 8 a jejich účelem je stanovit povinnosti ke zvýšení
ochrany ovzduší v jednotlivých oblastech. Namátkou lze zmínit např. Protokol o
snižování emisí těkavých organických látek z roku 1991, či Protokol o persistentních
organických polutantech z roku 1998. Česká republika je vázána všemi osmi prováděcími
protokoly.
Vedle závazků plynoucích z Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší
přesahující hranice států lze pozorovat ještě druhou rovinu právní úpravy ochrany ovzduší
před znečišťováním, jde o tzv. Bilaterální spolupráci s ostatními členskými státy EU, ale
i státy nečlenskými. Nejvýraznější bilaterální spolupráci lze v oblasti ochrany životního
prostředí pozorovat v rámci tzv. Visegrádské skupiny (V4)12. Do této skupiny patří kromě

12

Zdroj: Bilaterální spolupráce, [online], citováno k 10.6.2015, dostupné na:
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České republiky ještě státy Maďarské republiky, Polské republiky a Slovenské republiky.
Spolupráce v rámci této skupiny spočívá převážně v pravidelných konferencích zástupců
jednotlivých států, díky čemuž dochází k sbližování politik ochrany ovzduší mezi těmito
státy. Setkávání ministrů životního prostředí těchto států probíhá jednou ročně nepřetržitě
již od roku 1993.

2.2 Vývoj ochrany ovzduší v rámci Evropské unie
Ochrana životního prostředí v rámci práva Evropské unie nebyla v počátku
legislativy Evropských společenství příliš zohledňována. Smlouva o založení Evropských
hospodářských společenství neobsahovala žádná ustanovení týkající se ochrany životního
prostředí. Obdobně Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii
(Euroatom), která však ve své druhé hlavě obsahovala ustanovení o ochraně zdraví před
ionizujícím zářením. Zásadní proměnu však znamenala již zmíněná Celosvětová
konference OSN ve Stockholmu roku 1972, v jejímž důsledku byla v rámci Evropské
komise vyčleněna sekce na ochranu životního prostředí, jejímž úkolem bylo přijetí
prvního akčního programu na ochranu životního prostředí.
Nejvýznamnějším milníkem historického vývoje ochrany životního prostředí
v rámci Evropské unie je Jednotný evropský akt (1987), kterým byla posílena integrace
v rámci EU a jež začlenil do Smlouvy o založení EHS novou kapitolu „Životní
prostředí“.13 V důsledku schválení Jednotného evropského aktu se ochrana životního
prostředí stala součástí primárního práva EU.
Jednotlivé cíle v oblasti ochrany životního prostředí byly dále prosazovány
prostřednictvím přijímaných akčních programů. V současné době je v platnosti 7. akční
program, který stanovil cíle v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2020. Priorita
č. 3 stanovená 7. akčním programem se zaměřuje na znečištění životního prostředí
představující ohrožení pro zdraví lidí, zejména se jedná o znečištění ovzduší, vody,
nadměrný hluk a znečištění chemickými látkami. 7. akční program rovněž předpokládá,
že do roku 2020 bude významně upravena legislativa týkající se ochrany kvality ovzduší,
http://www.mzp.cz/cz/bilateralni_spoluprace
Jednotný evropský akt, [online], citováno k 20.8.2015, dostupné na: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:xy0027
13
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která je v současné době řešena prostřednictvím rámcových směrnic vydávaných
Evropskou komisí.
Příkladem může být přijetí Clean Air Policy Package z roku 2013, kterým byly
v reakci na výsledky dosavadního snižování emisí znečišťujících látek stanovené nové
cíle ke snižování emisí do roku 2030, současně byla revidována směrnice o národních
emisních stropech pro šest hlavních znečišťujících látek č. 2001/81/EC a v neposlední
řadě byl přijat návrh nové směrnice na snížení znečišťování ze středně velkých
spalovacích zařízení. 14
V právu Evropské unie je právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním
roztříštěna do velkého množství směrnic a nařízení. Namátkou uvádím výčet několika
předpisů, které lze považovat za stěžejní v oblasti ochrany ovzduší a jež se svou
působností týkají zejména zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně
ovzduší:
1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES15, kterou byl stanoven

legislativní rámec pro hodnocení kvality ovzduší na území členských států. Cílem této
směrnice bylo zrevidovat evropskou legislativu týkající se znečišťování venkovního
ovzduší a vytvořit ucelený systém monitorování a hodnocení kvality ovzduší na území
jednotlivých členských států. Pro jednotlivé znečišťující látky byly stanoveny mezní
hodnoty a členským státům byla uložena povinnost udržovat úrovně znečišťujících látek
pod těmito mezními hodnotami – tzv. emisní stropy.
2.

Směrnice 2001/81/EC o národních emisních stropech pro některé látky

znečišťující ovzduší ze dne 23. 10. 200116 – touto směrnicí byly stanoveny emisní stropy
pro znečišťující látky vymezené v příloze I směrnice – jedná se o tyto látky: Oxid siřičitý
(SO2), Oxidy dusíku (NOx), Těkavé organické sloučeniny (VOC) a Amoniak (NH3). Dále

14

Air policy, [online], citováno k 10.6.2015, dostupné na:
http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
15
Národní emisní mezní hodnoty pro některé látky znečisťující ovzduší, [online], cit. 20.8.2015,
dostupné
na:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1440093539547&uri=URISERV:l28095
16
Národní emisní stropy pro některé látky znečisťující ovzduší, [online], cit. 10.6.2015, dostupné
na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1433948864764&uri=URISERV:l28095
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byla stanovena povinnost členských států vypracovat do 1. 10. 2002 národní programy
pro splnění stanovených emisních stropů.
3.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU, o průmyslových

emisích17 – tato směrnice nahrazuje sedm předchozích právních předpisů v této oblasti a
jejím účelem je snížit škodlivé průmyslové emise, a to za pomocí využití nejlepších
dostupných technik (BAT), což povede ke zlepšení stavu životního prostředí. Nově jsou
stanovena zvláštní pravidla pro spalovací zařízení o celkovém jmenovitém příkonu 50
MW a více.
Výše nastíněný příkladmý výčet sekundárních předpisů Evropské unie není
vyčerpávající a měl by sloužit jako příkladmý výčet o tom, jaká práva a povinnosti jsou
Evropskou unií, v rámci své role v unifikaci práva ochrany ovzduší napříč právními řády
členských států, ukládána jednotlivým členským státům EU zejména v souvislosti
s provozem stacionárních spalovacích zdrojů.

2.3 Vývoj vnitrostátního práva v oblasti ochrany ovzduší
Vývoj československé právní úpravy ochrany ovzduší před znečišťováním značně
utrpěl díky nástupu komunistického režimu v poválečném období, v jehož důsledku
nebyla této oblasti z legislativního hlediska věnována téměř žádná pozornost. První
náznaky se objevují až v 60. letech 20. století například ve formě vyhlášky ministerstva
financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší č. 178/1960 Sb. Prvním zákonným
předpisem v oblasti ochrany ovzduší byl zákon č. 35/1967 Sb., o opatřeních proti
znečišťování, s účinností od května 1967. Tímto zákonem byl do českého právního řádu
zaveden sankční institut poplatků za znečišťování ovzduší, který setrval až do
současnosti. Ochrana ovzduší zavedená tímto zákonem však nebyla příliš efektivní, neboť
postrádala jakékoliv pozitivní stimuly, jak je známe z dnešní právní úpravy, což vedlo ke
značnému zhoršování stavu ovzduší zejména v oblasti severních Čech a severní Moravy,
jež byly, v souvislosti s průmyslovou výrobou, vystaveny značnému znečištění.

17

Průmyslové emise, [online], citováno k
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:ev0027

20.8.2015,

dostupné

na:

http://eur-
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Po změně režimu došlo prakticky k okamžitému založení Ministerstva životního
prostředí a České inspekce životního prostředí, jakožto dozorčího a kontrolního orgánu.
Zároveň byly započaty legislativní práce na návrhu nového zákona na ochranu ovzduší,
který by nahradil výše uvedený nevyhovující zákon o opatřeních proti znečišťování.
V průběhu roku 1991 byly přijaty dva stěžejní zákony – federální Zákon o ovzduší (č.
309/1991 Sb.) a na úrovni republikové - zákon České národní rady o státní správě
ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (č. 389/1991 Sb.).18 Těmito zákony
došlo k razantní přestavbě právní úpravy ochrany ovzduší před znečišťováním, zejména
byly vymezeny zdroje znečišťování na stacionární a mobilní, rovněž zákon stanovil
nástroje k dosažení cílů ochrany ovzduší, které byly nově rozděleny na administrativní,
koncepční a ekonomické. K provedení ústavně zaručeného práva na včasné a úplné
informace o stavu životního prostředí dle čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod19
byla stanovena povinnost státních orgánů a samosprávy informovat veřejnost o stavu
ovzduší a úrovni jeho znečištění. V návaznosti na nový legislativní základ přijatý v 90.
letech došlo k výraznému poklesu hlavních znečišťujících látek, přijatá opatření však byla
výrazným způsobem ekonomicky nákladná a dlouhodobě neudržitelná. Z toho důvodu
byly započaty práce na nové právní úpravě ochrany ovzduší před znečišťováním. 20
Hlavním účelem nového zákona o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší bylo transponovat požadavky
legislativy Evropské unie stanovené příslušnými směrnicemi do českého právního řádu.
V průběhu let byl zákon o ochraně ovzduší několikrát novelizován, zvláště v souvislosti
se změnami unijní legislativy a dále v návaznosti na nový technologický pokrok.
V současnosti platný zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“) byl přijat v reakci na zvyšující se nepřehlednost zákona z roku 2002,
který se v důsledku častých novelizací stával obtížně využitelným pro běžné uživatele.21
Rovněž cílem nové právní úpravy je zlepšení stagnujícího stavu ochrany ovzduší, neboť

18

Viz Dvořák L.: Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR, Praha, In: České právo
životního prostředí, 2012, č.2 str. 9
19
K tomu srov. Ustanovení čl. 35 odst. 2 zák. č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní
rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.
20
Dvořák L.: Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR, Praha, In: České právo životního
prostředí, 2012, č.2 str. 10
21
Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší – důvod předložení
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dosavadní nevyhovující právní úprava a nástroje v ní obsažené byly nedostatečné jak pro
požadavky plynoucí ze závazků vůči Evropské unii (neprovedení transpozice směrnice č.
2008/50/ES), tak pro požadavky stanovené na vnitrostátní úrovni (zejména naplnění
ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí dle čl. 35 odst. 1 Listiny
základních práva a svobod).
Zákon o ochraně ovzduší je komplexním právním předpisem, který pro oblast
ochrany ovzduší vymezuje základní pojmy, stanoví nástroje ke snižování úrovně
znečištění a znečišťování, stanoví povinnosti pro provozovatele zdrojů znečišťování,
upravuje způsob výkonu státní správy příslušnými orgány státní správy a v neposlední
řadě obsahuje také speciální úpravu přestupků a jiných správních deliktů v oblasti
znečišťování ovzduší.
Do nového zákona o ochraně ovzduší nebyla pro zlepšení přehlednosti právní
úpravy zanesena právní úprava ochrany ozónové vrstvy a rovněž právní úprava zabývající
se vnášením radionuklidů do ovzduší. Došlo k významnějšímu a účelnějšímu propojení
oblasti imisní (stav znečištění ovzduší a jeho kvalita) s oblastí emisní (podmínky pro
provozování jednotlivých zdrojů znečišťování). Revidován byl rovněž systém poplatků
za znečišťování, který však v průběhu legislativního procesu doznal oproti vládnímu
návrhu zákona značných změn a vyvolal množství rozporuplných reakcí. Nový zákon o
ochraně ovzduší rovněž nenavázal na strukturu dělení stacionárních spalovacích zdrojů
na zvláště velké, velké, střední a malé tak jak byly rozlišovány předchozím zákonem o
ochraně ovzduší z roku 2002, kdy zařazení do dané kategorie automaticky stanovovala
jejich provozovatelům povinnosti dle předpokládané úrovně znečišťování ovzduší, ale
v rámci větší individualizace požadavků na regulaci významných zdrojů znečišťování
bylo zavedeno nové dělení na stacionární zdroje nevyjmenované a vyjmenované, kdy
přímo v příloze č. 2 zákon uvádí taxativní výčet kategorií vyjmenovaných zdrojů
znečišťování, jejichž provozovatelům jsou uloženy zvláštní povinnosti.22
Na zákon o ochraně ovzduší pak navazují prováděcí podzákonné právní předpisy,
kterými jsou upřesňovány požadavky stanovené tímto zákonem. Okamžikem účinnosti
zákona o ochraně ovzduší pozbylo platnost na 29 prováděcích předpisů k předchozímu

22

Tomášková V.: Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší, Praha, In: České právo životního prostředí,
2012, č.2 str. 17-37
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zákonu o ochraně ovzduší z roku 2002.23 K provedení současného zákona o ochraně
ovzduší byly přijaty následující podzákonné právní předpisy, jež se dotýkají
vyjmenovaných zdrojů znečišťování:
-

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb., o přípustné
úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

-

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 330/2012 Sb., o způsobu
posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Z výše uvedeného vývoje právní úpravy jak v České republice, tak i na úrovni
práva Evropské unie a práva mezinárodního vyplývá, že oblasti ochrany ovzduší je
v posledních letech věnována významná pozornost. Jedná se o oblast práva, která se
dynamicky rozvíjí a snaží se relativně flexibilně a v co nejkratším časovém horizontu
reagovat na změny v kvalitě a úrovni znečištění ovzduší, což není vždy možné (např.
překročení termínu transpozice směrnice č. 2008/50/ES Českou republikou, který byl
stanoven k 1. 6. 2010 a jejíž požadavky byly do českého práva transponovány až zákonem
o ochraně ovzduší, a to s účinností od 1. 9. 2012). Vzhledem ke globálnosti problému
znečišťování ovzduší je zřejmá snaha o synchronizaci postupu proti dalšímu znečišťování
napříč vnitrostátními právními řády jednotlivých států, ať už v oblasti mezinárodního
práva či práva Evropské unie. Bude nepochybně zajímavé v následujících letech sledovat
účinnost nové právní úpravy v nejvíce znečištěných oblastech, jakými jsou například
oblasti Moravskoslezského kraje či Mostecka, kde i nadále dochází k překračování
stanovených limitů znečišťujících látek v důsledku různorodých lidských činností.24

23

K tomu srov. ust. § 43 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

24

Informace o kvalitě ovzduší v ČR pro rok 2015, [online], citováno k 20.8.2015, dostupné na:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2015_CZ.html
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3. Cíle právní úpravy
Základním cílem současné právní úpravy, zakotvené zejména v zákoně o ochraně
ovzduší, je zamezení nadměrného znečišťování okolního ovzduší. Odpověď na to, co si
představit pod pojmem znečišťování ovzduší poskytuje zákon samotný ve svých
úvodních paragrafech. Ve znění §1 je vyložen základní účel zákona a princip ochrany
ovzduší před znečišťováním – tedy snížení a předcházení znečišťování a znečištění
okolního ovzduší a vytvoření podmínek pro jeho regeneraci25. Již v prvním ustanovení
užívá zákon o ochraně ovzduší několik pojmů, které jsou v oblasti ochrany ovzduší
klíčové a jejichž zákonnou definici zákonodárce ukotvil v jednotlivých odstavcích §2
zákona o ochraně ovzduší. Pro účely vyložení cílů současné právní úpravy a jejího smyslu
je proto nezbytné blíže specifikovat a definovat zejména tyto pojmy, se kterými zákon
pracuje:
Ovzduší: pojem ovzduší zákon o ochraně ovzduší definuje jako vnější ovzduší
v troposféře, tedy tu část plynného obalu Země, která se nachází nejblíže zemskému
povrchu. V této části atmosféry dochází k převážné většině lidské činnosti a
z biologického hlediska je nezbytné zachovat unikátní poměr jednotlivých chemických
prvků, z nichž je ovzduší tvořeno. Zákon o ochraně ovzduší však pod pojmem ovzduší
chápe pouze tzv. Vnější ovzduší, v rámci vnitřních prostor se tak úprava zákona o ochraně
ovzduší neuplatní26
Znečišťující látka: znečišťující látkou zákon rozumí jakoukoliv látku, která je
schopná, díky své přítomnosti v ovzduší, způsobit škodlivé následky na lidském zdraví či
životním prostředí27. Z legální definice tohoto pojmu lze předpokládat záměr
zákonodárce definovat znečišťující látku co nejobecněji, vzhledem k faktu, že v průběhu
historického vývoje legislativy dochází k průběžnému snižování emisí jednoho druhu
znečišťující látky a současně může docházet k růstu emisí znečišťující látky jiné.
V důsledku pokroku ve vývoji nových technologií rovněž může nastat situace, kdy bude
nutné zahrnout pod tento pojem i látky v současné době neznámé.

25

Srov. ustanovení §1, odst. 1, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
k tomu srov. ust. §2, písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
27
Srov. §2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší
26
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Imise: Imisí neboli úrovní znečištění zákon o ochraně ovzduší rozumí jednotku
hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší za určitou jednotku času. Jednotkou
času zákon o ochraně ovzduší rozumí roky, dny či u nejnebezpečnějších látek i jednotlivé
hodiny. Jedná se o pojem související s pojmem emisí, kdy se fakticky jedná o důsledek
tohoto procesu. Imise tedy zahrnují znečišťující látky, které se již v ovzduší nacházejí
v důsledku znečišťování a jež jsou stěžejní pro určení úrovně kvality ovzduší.
Imisní limit: Imisním limitem pak zákon charakterizuje nejvyšší přípustnou míru
znečištění, kterou je vyjádřena únosná míra zatížení této složky životního prostředí ve
smyslu § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.28 Dodržování stanovených
imisních limitů je pak jádrem právní úpravy ochrany ovzduší před znečišťováním.
Emise: znečišťování neboli emise je legislativní pojem, jímž zákon označuje
vnášení znečišťující látky do ovzduší v důsledku antropogenní činnosti.29 Pod pojem
emise tedy nezahrnujeme vnášení znečišťujících látek do ovzduší v důsledku přírodních
jevů, jako je vulkanická činnost či lesní požáry.
Emisní limit: Emisním limitem se označuje množství znečišťující látky, které je
možné v souladu se zákonem vypouštět zdrojem znečišťování do ovzduší. Tento limit je
stanovován pro každý stacionární zdroj zvlášť a toto množství bývá vyjádřeno podílem
hmotnosti znečišťující látky a objemové jednotky odpadního plynu tímto zdrojem
vypouštěné do okolního ovzduší, nejčastěji se emisní limity vyskytují v jednotkách
mg/m3. Emisní limit slouží především jako nástroj pro regulaci zdroje v reálném čase,
neboť emise zdroje nesmí v žádném okamžiku stanovený emisní limit překročit pod
hrozbou sankce.30
Emisní strop: Emisní strop je pojmem souvisejícím s emisním limitem, kdy je
tímto zákonem na ochranu ovzduší označováno nejvyšší přípustné vnesení znečišťující
látky do ovzduší za období 1 roku, kdy takto může být stanoven emisní strop pro dané
území, pro zdroje z vymezené skupiny zdrojů znečišťování či přímo pro jeden zdroj

28

Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.15
Viz ust. §2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší
30
Viz Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013,
29

str.14
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znečišťování.31 Tento nástroj slouží převážně ke zpětné kontrole celkového množství
látek vypouštěných stacionárním zdrojem za vymezené období.

3.1 Přípustná úroveň znečištění
Základním cílem současné právní úpravy je dosažení přípustné úrovně znečištění
ovzduší. Z faktického hlediska se jedná o dosažení společenského kompromisu mezi
hospodářským a průmyslovým rozvojem a působením znečištěného ovzduší na
obyvatelstvo a ekosystémy. Oproti svému předchůdci se nový zákon o ochraně ovzduší
snaží zdůraznit význam tohoto institutu a jeho roli v oblasti ochrany kvality ovzduší. Díky
tomu dochází k zakotvení imisních limitů přímo do zákona o ochraně ovzduší, kdy
v příloze č. 1 jsou stanoveny limity pro jednotlivé znečišťující látky. Imisní limity pro
jednotlivé znečišťující látky jsou koordinovány v rámci Evropské unie prostřednictvím
Směrnic Evropského parlamentu a rady č. 2004/107/ES ze dne 15. 12. 2004, o obsahu
arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším
ovzduší32 a č. 2008/50/ES ze dne 21. 5. 2008, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší
pro Evropu33, jednotlivé mezní hodnoty pro znečišťující látky jsou stanoveny přílohami
těchto směrnic a jejich transpozicí do právních řádů jednotlivých členských států dochází
k unifikaci imisních limitů napříč celou Evropskou unií34. Jednotlivé členské státy však
mohou stanovit přísnější imisní limity pro některé znečišťující látky dle svého uvážení.
K rozdělení imisních limitů slouží kategorizace imisních limitů do čtyř skupin v příloze
č. 1 zákona o ochraně ovzduší, které zákon systematicky rozděluje podle jejich charakteru
a druhu jednotlivých znečišťujících látek, pro které jsou tyto limity stanoveny, na tyto
kategorie:
1. Imisní limity pro ochranu zdraví lidu

31

K pojmu emisní strop srov. ust. § 2 písm. j) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
K tomu srov. přílohu č. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/107/ES [online],
citováno
k
20.8.2015,
dostupné
na:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32004L0107
33
K tomu srov. přílohu č. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21.
května
2008,
[online],
citováno
k
20.8.2015,
dostupné
na:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:CS:PDF
34
Morávek J., Nový přístup k imisním limitům, České právo životního prostředí, roč. 2012 č.2,
str.41
32
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2. Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace
3. Imisní limity pro znečišťující látky v částicích PM10
4. Imisní limity pro troposférický ozón
S imisními limity znečišťujících látek uvedených v bodech 1 a 2 této přílohy zákon
pracuje jako s imisními limity v přísnějším režimu regulace, na jejichž dodržování zákon
klade větší důraz. Dodržování imisních limitů uvedených v bodech 3 a 4 pak spadá do
mírnějšího režimu. U každé jednotlivé znečišťující látky je v této příloze vedle imisního
limitu stanovena i tzv. doba průměrování – tedy časové rozmezí, za které budou sečteny
imise znečišťující látky pro určení, zda byl překročen imisní limit stanovený pro tuto látku
či nikoliv. Pokud je doba průměrování kratší než 1 rok, je rovněž u dané znečišťující látky
stanoven maximální přípustný počet překročení imisního limitu pro sledovanou oblast
(např. pro oxid siřičitý – SO2 je stanoven povolený počet překročení 24 x doba
průměrování, která pro tuto látku činí 1 hodinu). Po vyčerpání tohoto počtu maximálních
překročení pak dochází k překročení imisního limitu pro danou látku ve sledované oblasti.
Je důležité zmínit, že jednotlivé imisní limity nejsou právně závazné a
vymahatelné u jednotlivých zdrojů znečišťování, ale je třeba je chápat spíše jako
vyjádření ústavně zaručeného práva na příznivé životní prostředí dle ust. čl. 35 odst. 1
Listiny základních práva a svobod35, jehož realizací je stát vázán, kdy tyto hodnoty
zavazují jednotlivé správní orgány při jejich činnosti v oblasti ochrany ovzduší. Tyto
správní orgány jsou v návaznosti na stanovené imisní limity povinny podnikat kroky
k jejich dodržování a v případě jejich překračování přijímat opatření k jejich plnění.
V rámci správní činnosti navazují na imisní limity jednotlivé dílčí právní nástroje, jako
povinnost zpracovávat programy pro zlepšení kvality ovzduší podle § 9 zákona o ochraně
ovzduší či možnost vytvářet nízkoemisní zóny dle ust. § 14 odst. 1 téhož zákona.
Lze tedy uzavřít, že imisní limity a s nimi související přípustná úroveň znečištění
jsou jádrem právní úpravy ochrany ovzduší, zakotvené zákonem o ochraně ovzduší, který
vymezuje její cíle a jejich stanovení je určující pro jednotlivé druhy koncepčních,
administrativních a ekonomických nástrojů a možnost jejich uplatnění.

35

K tomu srov. ustanovení čl. 35 odst. 1 zák. č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní
rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
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3.2 Koncepční nástroje v oblasti ochrany ovzduší
Koncepční nástroje – tedy zpracovávání dlouhodobých programů, plánů, prognóz
a koncepcí36, v rámci oblasti ochrany ovzduší byly do českého právního řádu zaneseny
již roku 2002 předcházejícím zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon
zavedl zpracovávání koncepčních plánů prakticky na všech úrovních, kdy na celostátní
úrovni byla stanovena povinnost státu zpracovávat Národní program snižování emisí
České republiky a Národního programu snižování emisí ze zvláště velkých zdrojů
znečišťování. Na krajské úrovni ukládal tento zákon krajům povinnost vypracovávat na
svém území krajské programy snižování emisí a krajské programy ke zlepšení kvality
ovzduší. Na obecní úrovni poté ukládal zákon o ochraně ovzduší z roku 2002 povinnost
obcí v případě překročení stanovených imisních limitů program ke zlepšení kvality
ovzduší37. Postupným legislativním vývojem došlo k redukci těchto nástrojů a v novém
zákoně o ochraně ovzduší zůstaly zakotveny dva stěžejní instituty, a to Národní program
snižování emisí České republiky s celorepublikovou působností a Programy
zlepšování kvality ovzduší s působností pro zónu nebo aglomeraci, kde byl překročen
imisní limit stanovený v příloze č. 1 v bodech 1-3.
Do nového zákona o ochraně ovzduší rovněž nebyla převzata povinnost krajského
úřadu a obecního úřadu obce s více než 350.000 obyvateli zpracovávat pro oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší akční plány obsahující přehled krátkodobých opatření. 38 Je
však vhodné upozornit na vývoj soudní judikatury v této oblasti, kdy je správními soudy
zastáván názor, že nezpracování akčního plánu povinným subjektem v rozporu s takovou
povinnosti zakotvenou v zákoně je považováno za nezákonný zásah a je možné se
domáhat odstranění nezákonného stavu ve správním soudnictví prostřednictvím žaloby
proti nezákonnému zásahu správního orgánu dle ust. § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb.
soudního řádu správního.39 Nabízí se zde paralela k současnému stavu, kdy se
Ministerstvo životního prostředí jako subjekt zpracovávající Národní program snižování
36

Jančářová I., Koncepční nástroje v ochraně ovzduší. In: Damohorský a kol., Koncepční nástroje
ochrany životního prostředí z pohledu práva. Sborník z konference. Praha, Univerzita Karlova – Právnická
fakulta, 2003
37
Humlíčková P., Nástroje ochrany ovzduší, In: Dienstbier, F. a kol., Nástroje ochrany životního
prostředí – role práva. Sborník mezinárodní vědecké konference Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011.
38
K tomu srov. ust. §7 odst. 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
39
K tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č.j. 22 A 182/2011-93, ze dne 12.2.2015,
dostupné na: http://frankbold.org/sites/default/files/upload/ks_ostrava_rozsudek_22a182_2011.pdf
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emisí ČR a jednotlivých Programů zlepšování kvality ovzduší vystavuje riziku
obdobných žalobních návrhů v důsledku prodlení s jejich vypracováváním, které má
analogicky rovněž povahu nezákonného zásahu, který spočívá v nedodržení zákonem
stanovené povinnosti.

3.2.1 Národní program snižování emisí České republiky
Základním koncepčním dokumentem, který zakotvuje zákon o ochraně ovzduší,
a to v ustanovení § 8, je Národní program snižování emisí České republiky. Povinnost
přijímat Národní programy snižování emisí byla členským státům Evropské unie uložena
směrnicí č. 2001/81/ES40, která zavazuje jednotlivé členské státy k vypracování
Národních programů snižování emisí za účelem snížení celkové úrovně znečištění
ovzduší a plnění stanovených emisních stropů. Jednotlivé emisní stropy byly do roku
2012 pro Českou republiku stanoveny nařízením vlády č. 351/2002 Sb., s okamžikem
účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší k 1. 9. 2012 však bylo toto nařízení zrušeno
a došlo k zásadní změně, kdy jsou nově národní emisní stropy přijímány pouze v rámci
usnesení vlády k národnímu programu snižování emisí. I nadále však národní emisní
stropy zůstávají jednou z náležitostí Národního programu snižování emisí dle ust. §8 odst.
2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší41. Stanovení emisních stropů je tedy jedním
z důležitých aspektů nově přijímaného Národního programu snižování emisí.
Národní program snižování emisí zpracovává na základě zákonného zmocnění
v textu § 8 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší Ministerstvo životního prostředí, které při
jeho vypracovávání spolupracuje s příslušnými ústředními správními úřady. Národní
program snižování emisí následně schvaluje vláda. V současné době je však i nadále
v platnosti Národní program snižování emisí, který schválila vláda dne 11. 6. 2007,
usnesením vlády č. 630,42 na základě předchozího zákona o ochraně ovzduší z roku 2002.
Nový Národní program snižování emisí, který mělo ministerstvo vypracovat, dle ust. §
41 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, nejpozději ve lhůtě do 1. 9. 2013, se v době

40

Úplné znění směrnice 2001/81/ES dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX:32001L0081
41
Viz ust. §8 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
42
Národní program snižování emisí, [online], citováno 20.8.2015, dostupné na:
http://www.mzp.cz/cz/narodni_program_snizovani_emisi
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vypracování této práce nachází ve fázi dalšího posuzování v rámci procesu Posuzování
vlivů koncepcí na životní prostředí tzv. SEA, podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.43
Účelem nového Národního programu snižování emisí je, v souladu s požadavky
snižování emisí stanovenými Evropskou unií a požadavky plynoucími z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána, zejména vyhodnotit současný stav znečištění a
znečišťování ovzduší na území České republiky, na základě této analýzy stanovit
střednědobé strategické a specifické cíle a v neposlední řadě stanovit opatření k dosažení
těchto cílů. Zákon o ochraně ovzduší chápe jako hlavní cíl národního programu snižování
emisí snížení celkové úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, tedy dosažení a plnění
národních emisních stropů pro hlavní znečišťující látky (SO2, NOx, VOC a NH3)44. Nový
program je připravován pro období do roku 2020 s výhledem do roku 2030, nicméně
vzhledem k průtahům v procesu přijímání tohoto Národního programu snižování emisí
bude zajímavé sledovat, kdy tento program nakonec vstoupí v platnost a nahradí tak
dosavadní provizorium, spočívající ve využívání předchozího národního programu z roku
2007. Dílčím specifikem, ke kterému Ministerstvo životního prostředí sáhlo při
vypracování Národního programu snižování emisí, je nepochybně současné vypracování
Programů zlepšování kvality ovzduší na úrovni zón a aglomerací (koncepčních nástrojů
dle ust. § 9 zákona o ochraně ovzduší), jež obsahují konkrétní specifická opatření pro
danou oblast v návaznosti na ekologickou zátěž daného území, způsobenou různými
zdroji znečištění. Díky tomuto řešení dochází k významnému propojení těchto dvou
dokumentů a lepší provázanosti uplatňování jednotlivých nástrojů v rámci jednotlivých
zón a aglomerací.

3.2.2 Programy zlepšování kvality ovzduší
Druhým základním koncepčním nástrojem, který upravuje zákon o ochraně
ovzduší, jsou Programy zlepšování kvality ovzduší. Tyto programy byly do českého
právního řádu zavedeny již předchozím zákonem o ochraně ovzduší z roku 2002, kdy tím

43

Výstup z informačního systému SEA, [online], citováno k 20.8.2015, dostupné na:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP208K
44
Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.86
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došlo k transpozici směrnice Rady č. 96/62/ES. Tvorbu těchto programů zákon o ochraně
ovzduší z roku 2002 předpokládal ve svém §7, který ukládal povinnost krajských úřadů
a obecních úřadů obcí s více než 350.000 obyvateli vypracovat program zlepšování
kvality ovzduší v případě, kdy na území dané aglomerace či zóny došlo k překročení
imisního limitu pro některou znečišťující látku.45 Jednotlivé zóny a aglomerace byly
vymezeny sdělením odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o členění
území České republiky do zón a aglomerací zveřejněným ve Věstníku Ministerstva
životního prostředí. V praxi se však prokázalo, že účinnost stávající úpravy není příliš
vysoká, zejména z důvodu problémů s financováním přijatých opatření na krajské či
obecní úrovni a související nevymahatelností jednotlivých opatření.
V reakci na výše nastíněné důvody neúčinnosti předchozí právní úpravy byly do
nového zákona o ochraně ovzduší zakotveny některé zásadní změny, jež si kladou za cíl
zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých zónách a aglomeracích a s tím související snaha
předejít řízením o infringementu před Evropskou komisí46. Současný zákon o ochraně
ovzduší zakotvuje povinnost přijímat Programy zlepšování kvality ovzduší v textu § 9,
kdy navazuje na předchozí právní úpravu při stanovení podmínek, při jejichž naplnění
nastupuje povinnost odpovědného orgánu tyto programy vypracovat. Zákon však využívá
nové dělení znečišťujících látek a souvisejících imisních limitů takovým způsobem, jak
jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší, kdy povinnost vypracovat
programy zlepšování kvality ovzduší je uložena v případě, že v dané zóně či aglomeraci
dojde k překročení imisního limitu stanoveného v příloze č. 1 v bodech 1 až 3, nebo
v případě, že je v dané zóně nebo aglomeraci imisní limit stanoven touto přílohou v bodě
1 překročen vícekrát, než je stanovený maximální počet překročení. Vzhledem ke
skutečnosti, že ve všech zónách a aglomeracích docházelo, či stále dochází,
k překračování těchto imisních limitů, jsou programy zlepšování kvality ovzduší
zpracovávány prakticky pro celé území České republiky,47 na mnoha místech jsou však i
nadále platné krajské programy zlepšování kvality ovzduší dle předchozí právní úpravy,
pokud byly přijaty.

45

K tomu srov. ust. §7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Infringement procedure, [online], citováno k 23.6.2015, dostupné na:
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K zásadní změně však dochází v subjektu, který je zpracovatelem programů
zlepšování kvality ovzduší. Dle současné právní úpravy je orgánem odpovědným za
zpracování těchto programů Ministerstvo životního prostředí. Tato změna vůči předchozí
právní úpravě byla do zákona o ochraně ovzduší zakotvena z důvodu mnoha faktorů,
obzvláště se jedná o fakt, že míra znečištění ovzduší v jednotlivých zónách je z velké části
způsobena zdroji znečišťování, které jsou mimo kompetence krajských úřadů (například
silniční doprava, nebo problematické vytápění domácností). Ministerstvo životního
prostředí jakožto ústřední správní orgán tak v rámci své normotvorné činnosti může
efektivněji uplatňovat jednotlivá opatření obsažená v přijatých programech zlepšování
kvality ovzduší. V souvislosti se změnou subjektu zpracovatele došlo rovněž k revizi
jednotlivých zón a aglomerací, které jsou nově uvedeny přímo v zákoně o ochraně
ovzduší v příloze č. 3, kdy došlo oproti předchozímu stavu k jejich redukci a nově je
stanoveno 7 zón a 3 aglomerace (Praha, Brno a Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek).48
Programy zlepšování kvality ovzduší jsou vydávány formou opatření obecné
povahy, dle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. 49 Díky této formě dochází
ke zlepšení informovanosti veřejnosti na procesu přijímání programů zlepšování kvality,
neboť správní řád v části šesté v ustanoveních § 171 – 174 přímo předpokládá možnost
veřejnosti seznámit se s návrhem opatření obecné povahy tím, že dojde k jeho vyvěšení
na úřední desce správního orgánu. Zákon o ochraně ovzduší však oproti správnímu řádu
obsahuje jistá specifika, která se uplatní v případě přijímání programů zlepšování kvality
ovzduší přednostně před obecnou úpravou obsaženou ve správním řádu, zákon o ochraně
ovzduší je tak vůči správnímu řádu lex specialis.50 Jedná se například o možnost
uplatňování námitek proti návrhu programu zlepšování kvality ovzduší, které může podat
pouze provozovatel stacionárního zdroje, u něhož byl při zpracování programu
identifikován významný příspěvek k překročení stanoveného imisního limitu. Jelikož
opatření obecné povahy nelze napadnout řádným opravným prostředkem,51 připouští
správní řád pro zjištění souladu opatření obecné povahy s právními předpisy zahájení
48

Viz příloha č. 3 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
K tomu srov. ustanovení §171 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
50
Lex specialis = jako lex specialis označujeme právní předpis, kterým je podrobněji upravena
daná problematika, kdy za dané situace se přednostně použijí ustanovení tohoto speciálního předpisu a
pokud některá oblast tímto speciálním předpisem není upravena, použije se subsidiárně (podpůrně)
obecný právní předpis.
51
Hendrych D. a kol., Správní právo – Obecná část, 8. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, str. 184
49
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přezkumného řízení, ve znění § 9 odst. 4 věty poslední zákona o ochraně ovzduší je v této
souvislosti speciálně upravena i lhůta pro zahájení přezkumného řízení. Oproti obecné
tříleté lhůtě zakotvené v § 174 odst. 2 správního řádu je zde stanovena lhůta pouze
jednoletá. K tomuto řešení bylo zjevně přistoupeno při zohlednění platnosti programů
zlepšování kvality ovzduší, neboť sám zákon o ochraně ovzduší stanoví povinnost jejich
aktualizace nejméně každé 3 roky. Tříletá lhůta pro zahájení přezkumného řízení by tak
zde byla neúčelná.
Za účelem zajištění jednotného obsahu programů zlepšování kvality ovzduší je
v příloze č. 5 zákona o ochraně ovzduší zakotvena osnova programů, která strukturuje
programy zlepšování kvality ovzduší do 3 základních částí:
1. Základní informace – charakteristika zóny, hlavní znečišťující látky,
hustota zástavby apod.
2. Analytická část – obsahující popis vývoje emisí jednotlivých
znečišťujících látek a odhad jejich budoucího vývoje.
3. Opatření ke zlepšení kvality ovzduší – v této části jsou uvedena jednotlivá
přijatá opatření, ať už nová či aktualizovaná stávající. Součástí
charakteristiky každého opatření by rovněž měl být i odhad očekávaného
přínosu na úroveň znečištění ovzduší.
Programy zlepšování kvality ovzduší lze bezesporu považovat za základní
prostředek jak dosáhnout žádaných přípustných úrovní znečištění ovzduší, neboť
poskytuje podrobnou analýzu úrovně znečištění v dané zóně či aglomeraci, a to včetně
identifikace zdrojů takového znečištění, ale zároveň obsahují i konkrétní opatření
směřující ke zlepšení stavu kvality ovzduší. Programy zlepšování kvality ovzduší rovněž
obsahují identifikaci významných přispěvatelů k celkovému znečištění, což následně
zavazuje krajský úřad k prověření podmínek provozu pro dané zdroje, případně až
k zániku povolení provozu.52 Úroveň znečištění, která je při zpracování těchto programů
zjištěna, je tedy rovněž závazná pro navazující činnost orgánů ochrany ovzduší (například
vázanost orgánu ochrany ovzduší zjištěným překračováním imisních limitů při vydávání
závazného stanoviska).

52

K tomu srov. ust. §13 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
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Vzhledem k návaznosti na Národní program snižování emisí, který jednotlivé
programy doplňují, se jedná o komplexní právní nástroje v oblasti koncepcí. Programy
zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé aglomerace bylo Ministerstvo životního
prostředí, v souladu s ustanovením § 41 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší53, povinné
zpracovat nejpozději ve lhůtě dvou let od nabytí účinnosti zákona o ochraně ovzduší, tedy
nejpozději do 1. 9. 2014. K datu vypracování této práce však nebyl přijat žádný program
zlepšování kvality ovzduší, kdy i nadále jsou v platnosti předchozí nevyhovující krajské
programy zlepšování kvality ovzduší a současně i nadále dochází k výraznému
překračování imisních limitů stanovených pro znečišťující látky, zvláště částice PM10, a
to zejména v nejhůře postižených oblastech jako je zóna Moravskoslezsko či aglomerace
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek54

(například

na

měřících

stanicích

Českého

hydrometeorologického ústavu Věřňovice, Český Těšín, Karviná, Havířov, Orlová a
Ostrava – Přívoz bylo ke dni 20. 6. 2015 zaznamenáno více než 35 povolených překročení
imisního limitu pro tuto znečišťující látku55, v případě stanice Věřňovice došlo k tomuto
dni již k 49 překročení imisního limitu). Česká republika se tak opakovaně vystavuje
nebezpečí uvalení sankcí ze strany Evropské unie pro neplnění povinností jí ukládaných
příslušnou směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2008/50/ES.

53

Srov. Ustanovení § 41 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Viz obr. 2 v příloze č. 1 k této diplomové práci
55
Informace o kvalitě ovzduší v ČR, pro rok 2015, ČHMÚ, [online], citováno 23.6.2015, dostupné
na: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/chmu_2015_CZ.html
54
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4. Regulace zdrojů znečišťování
Základem právní regulace znečišťování ovzduší v důsledku antropogenní činnosti
je regulace jednotlivých zdrojů znečišťování. Za účelem ochrany vyváženého stavu
chemických prvků v atmosféře a zachování přirozených životních podmínek pro život je
nezbytné přistoupit k regulaci veškerých zdrojů znečišťování, a to i těch, které přispívají
ke znečišťování v menší míře.
Jednotlivé antropogenní zdroje znečišťování je pak možné dělit do mnoha
kategorií podle různých hledisek. Například z hlediska časového působení na znečištění
okolního ovzduší můžeme přistoupit k dělení zdrojů na kontinuální a diskontinuální,
z hlediska prostorového pak na bodové, lineární či plošné. 56
Stěžejním dělením zdrojů znečišťování, jak již ostatně bylo předestřeno v úvodní
kapitole této práce, je dělení zdrojů podle jejich povahy na:
1. Mobilní zdroje znečišťování – znečišťování probíhá zejména
v návaznosti na pohyb zdroje.
2. Stacionární zdroje znečišťování – u těchto zdrojů není, na rozdíl od
zdrojů mobilních, možné v průběhu jejich provozu měnit jejich polohu
v místě a čase.
Tento způsob dělení zdrojů využívá i zákon o ochraně ovzduší, který v oblasti
dělení zdrojů navázal na svého předchůdce, avšak došlo k posunu v chápání stacionárních
zdrojů. K tomu blíže v následujících podkapitolách.

4.1 Mobilní zdroje znečišťování
Zákonnou definici mobilních zdrojů znečišťování nalezneme v ustanovení § 2
písm. f) zákona o ochraně ovzduší, který za mobilní zdroj považuje jakoukoliv
pohyblivou jednotku, která je vybavena spalovacím motorem, jež slouží k pohonu této
jednotky či je zabudován jako nedílná součást jejího technologického vybavení57.

56

Braniš M., Hůnová I.: Atmosféra a klima, aktuální otázky ochrany ovzduší, Nakladatelství
Karolinum, Praha, 2009, str. 181-182
57
K tomu srov. Ust. § 2 písm. f) zák. č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší
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Do této kategorie spadají dopravní prostředky, jako jsou osobní a nákladní
automobily, vlaky, letadla či lodě. Lze sem však zahrnout i další zdroje znečišťování, jako
jsou například sekačky na trávu, motorové pily či stavební stroje, k jejichž pohonu slouží
spalovací jednotky.
Za účelem regulace mobilních zdrojů jsou zákonem o ochraně ovzduší zavedeny
specifické nástroje. Na základě zákona tak je možné stanovit pro jednotlivé skupiny
mobilních zdrojů specifické emisní stropy58 či je zde zakotvena pravomoc obcí v případě
vyhlášení smogové situace prostřednictvím regulačního řádu omezit provoz silničních
motorových vozidel na svém území.59 Novinkou v českém právním řádu zavedenou
zákonem na ochranu ovzduší jsou tzv. nízkoemisní zóny. Na územích blíže
specifikovaných v ustanovení §14 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší a za podmínek
stanovených tímto zákonem mohou obce stanovit na svém území stanovit zóny, ve
kterých bude omezen provoz silničních motorových vozidel. Tato nová česká právní
úprava se do značné míry inspirovala na německém modelu nízkoemisních zón, kdy
v mnoha německých městech již řadu let úspěšně funguje systém rozdělování vozidel do
emisních tříd, podle nichž je vozidlům povolen vjezd do příslušných nízkoemisních zón
a kde tento model tvoří nedílnou součást systému ochrany ovzduší.60 Na hodnocení
účinnosti tohoto nového institutu v České republice si však budeme muset počkat, ke dni
vypracování této práce nebyla dosud na území ČR vyhlášena žádná nízkoemisní zóna.
V současnosti je v plánu zavedení první nízkoemisní zóny ve spolupráci Hlavního města
Prahy a Ministerstva životního prostředí, a to od 1. 1. 201661.
I přes zakotvení nových institutů v oblasti mobilních zdrojů, se jejich regulaci
zákon o ochraně ovzduší příliš nevěnuje a pozornost směřuje spíše k druhé skupině tzv.
stacionárních zdrojů. Samotná regulace mobilních zdrojů je tak roztříštěna do více
právních předpisů jako jsou například zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích nebo zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v těchto jednotlivých právních

58

Viz ust. § 4 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
K tomu srov. ust. § 10 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
60
Viz Křečková M., Nízkoemisní zóny jako nový nástroj zlepšení kvality ovzduší, In: České právo
životního prostředí, Praha 2012, č.2, str. 71
61
ČT24, Praha chce zavést nízkoemisní zónu, [online], citováno 27.6.2015, dostupné na:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/279763-praha-chce-zavest-nizkoemisni-zonu/
59
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předpisech jsou zakotveny jednotlivé právní nástroje ochrany ovzduší před
znečišťováním z mobilních zdrojů. Jako příklad je možné v oblasti silničních motorových
vozidel zmínit základní administrativní nástroj zakotvený v ust. § 41 a násl. Zákona č.
56/2001 Sb.62 – povinnost provozovatele silničního motorového vozidla podrobit tento
mobilní zdroj pravidelnému měření emisí znečišťujících látek. V případě, že daný zdroj
nevyhovuje požadavkům stanoveným prováděcí vyhláškou,63 je jeho provoz zákonem
zakázán. Při regulaci mobilních zdrojů se rovněž uplatní různorodé ekonomické nástroje,
pro příklad můžeme uvést uvalení spotřební daně na fosilní paliva64 či povinnost
provozovatele použitého vozidla uhradit poplatek stanovený zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, při jeho první registraci v České republice (tzv. „ekologická daň“).65
Samotné téma regulace mobilních zdrojů je natolik rozsáhlé, že její zpracování by
si vyžádalo vypracování samostatného pojednání a s ohledem na zaměření této práce bude
již další text věnován pouze regulaci stacionárních zdrojů znečišťování.

4.2 Stacionární zdroje znečišťování
Pod pojmem stacionární zdroj můžeme zařadit veškeré zdroje, které nelze zařadit
do skupiny zdrojů mobilních. Samotný zákon o ochraně ovzduší definuje pojem
stacionární zdroj ve výkladovém ustanovení § 2 písm. e), kdy stanoví, že za stacionární
zdroj se považuje každá ucelená a dále nedělitelná stacionární jednotka, která znečišťuje,
nebo je možné, aby znečišťovala, okolní ovzduší. Za stacionární zdroj je možné
považovat i aktivní činnost, při které dochází k emisím znečišťujících látek, jako příklad
lze uvést skladování prašných surovin, chemické čištění či tiskařské činnosti.
Smyslem zákonné definice je poskytnout co nejobecnější definici stacionárního
zdroje tak, aby bylo možné jeho prostřednictvím regulovat co nejširší počet činností a

62

K tomu srov ust. § 41 a násl. Zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích
63
K tomu více viz Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o
technických prohlídkách a měření emisí vozidel
64
K právní úpravě spotřební daně z minerálních olejů srov. ust. § 44 a násl. zákona č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních
65
K povinnosti provozovatele uhradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a
odstranění vybraných autovraků při registraci použitého vozidla srov. ust. §37e zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů
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zařízení, která by mohla mít či mají vliv na kvalitu ovzduší. Bez povšimnutí však nemůže
zůstat pochybení zákonodárce, kdy při definování stacionárního zdroje využil tautologie,
kdy zákonná definice zní: „stacionárním zdrojem ucelená technicky dále nedělitelná
stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly
znečisťovat,…“,66 ve znění zákona tak dochází k nežádoucímu jevu, kdy pojem, jehož
výklad zákon předkládá je proveden prostřednictvím pojmu samotného, případně jeho
části, zde prostřednictvím pojmu – Stacionární.
Výjimku z této definice však zákon uděluje ve prospěch technických jednotek,
které jsou využívány pouze k výzkumu a vývoji nebo zkoušení nových výrobků a
procesů67. Cílem zákona o ochraně ovzduší je definovat pojem stacionární zdroj jako co
nejmenší, dále již nedělitelnou jednotku (např. každý jednotlivý kotel), k této jednotce
poté náleží další technické jednotky, zařízení či stavby, u nichž nedochází k vlastním
emisím znečišťujících látek, tedy nejsou samostatným zdrojem znečišťování, ale jsou
nezbytné k provozu stacionárního zdroje (např. odvod spalin, čištění spalin nebo komín)
jako stacionární zdroj je pak chápán nejen samotný kotel, ale kotel včetně odvodu spalin,
měřícího zařízení a komína. Výjimkou z tohoto chápání je však případ, kdy je vedle sebe
provozováno více jednotlivých kotlů, které mají společné příslušenství – v takovém
případě je za stacionární zdroj považován každý jednotlivý kotel. 68
Rozdělením zdrojů na mobilní a stacionární zákon o ochraně ovzduší navazuje na
svého předchůdce, nicméně v oblasti stacionárních zdrojů opouští dosavadní dělení na
zdroje zvláště velké, velké, střední a malé, kdy do těchto kategorií byly stacionární
zdroje zařazovány na základě podmínek stanovených zákonem o ochraně ovzduší z roku
2002, a nově zavádí pouze dvě kategorie stacionárních zdrojů. Jak již bylo uvedeno
v úvodní kapitole, jsou stacionární zdroje v současnosti rozděleny na zdroje
vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a na zdroje tam
nevyjmenované.

66
67

K tomu srov. ust. §2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.
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Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.

12

31

Příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší obsahuje výčet stacionárních zdrojů,
s jejichž provozem zákon spojuje řadu speciálních povinností. Zdroje v této příloze
vymezené jsou definovány pomocí stanovení kapacity (např. pod kódem 2.2 jsou vedeny
skládky, které přijímají více než 10 tun odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší
než 25.000 tun), tepelného příkonu (např. spalování paliv v kotlích o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW – vedeno pod kódem 1.1) či prostřednictvím
stanovené činnosti (např. úprava rud neželezných kovů, vedená pod kódem 4.7). Oproti
obecnému vymezení v zákoně o ochraně ovzduší z roku 2002 tak dochází k větší
individualizaci stacionárních zdrojů s ohledem na jejich technickou podstatu.
Příloha č. 2 obsahuje celkem jedenáct kategorií stacionárních zdrojů, kdy i tyto se
dále větví a příloha č. 2 zákona o ochraně ovzduší obsahuje více než 160 dílčích kategorií.
U každé z těchto kategorií je rovněž uvedeno, zda zákon provozovateli daného zdroje
ukládá některou ze tří specifických povinností, které je vhodné ukládat s ohledem na
charakter zdroje znečišťování. Jedná se o povinnost předložit rozptylovou studii dle ust.
§ 11 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší, povinnost uplatnit kompenzační opatření dle ust.
§11 odst. 5 téhož zákona a o povinnost provozovat zdroj v souladu s provozním řádem
dle ust. § 11 odst.2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.69 Zákon o ochraně ovzduší rovněž
obsahuje ve svém § 4 odst. 7 a 8 závazná pravidla pro sčítání jmenovitého tepelného
příkonu nebo celkové projektované kapacity dílčích zdrojů, pokud se jedná o zdroje
uvedené v příloze č. 2 pod stejným kódem, které jsou umístěné ve stejné provozovně a u
nichž by mohlo docházet ke společnému znečišťování prostřednictvím jednotného
výduchu nebo komínu70. Pokud tedy v jedné provozovně provozovatel provozuje více
stacionárních zdrojů (typicky více nezávislých kotlů) je nutné sečíst jmenovité tepelné
příkony nebo celkové projektované kapacity jednotlivých dílčích zdrojů a poté lze, po
zařazení do příslušné kategorie dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, stanovit
jednotlivé povinnosti provozovatele, podle kategorie do které budou tyto zdroje po
sečtení zařazeny.
Provozovatelé zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2, jsou povinni plnit pouze
obecné povinnosti platné pro všechny provozovatele stacionárních zdrojů znečišťování
69
70

K tomu srov. přílohu č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013, str.47-
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taxativně vymezené v ust. § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší. Povinnosti stanovené
tímto ustanovením se však uplatní na provozovatele všech stacionárních zdrojů bez
výjimky, tj. i na zdroje vyjmenované.71 Mezi tyto obecné povinnosti zákon o ochraně
ovzduší zahrnuje:
1. Uvádět do provozu stacionární zdroj v souladu s podmínkami pro jeho provoz
stanovenými zákonem či výrobcem.
2. Dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu.
3. Spalovat ve stacionárním zdroji pouze vyhovující paliva.
4. Na vyžádání orgánu ochrany ovzduší předkládat informace o provozu zdroje.
5. Umožnit pověřeným osobám přístup ke zdroji za účelem kontroly dodržování
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
6. Provést kompenzační opatření pokud byla uložena.
7. Jednou za dva roky provádět prostřednictvím proškolené osoby kontrolu
technického stavu stacionárního zdroje.
Vzhledem k celkovému množství ročních emisí znečišťujících látek, které pochází
ze zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2, jsou jejich provozovatelům ukládány zpřísňující
podmínky pro provozování těchto zdrojů oproti podmínkám stanoveným pro provoz
zdrojů nevyjmenovaných. Zároveň, vedle povinností obecných uvedených v ust. § 17
odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, které se uplatní pro provozovatele všech stacionárních
zdrojů, jsou jim ukládány i zvláštní povinnosti upravené v odst. 3 téhož paragrafu,72 a
to:
1. Provozovat zdroj v souladu s povolením provozu.
2. Zjišťovat úroveň znečišťování dle ust. §6 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.
3. Vést provozní evidenci o stálých a proměnných údajích o stacionárním zdroji.
4. Odvádět znečišťující látky ze stacionárního zdroje komínem stanovené výšky, která
musí být stanovena tak, aby nedocházelo k překračování imisních limitů.
5. Bezodkladně odstraňovat poruchy provozu, které ohrožují kvalitu ovzduší a do 24
hodin podat zprávu o této poruše příslušnému krajskému úřadu.

71
72

K tomu srov. ust. § 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Viz ust. § 17 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

33

6. V případě technické závady, v jejímž důsledku nemohou být dodrženy podmínky
provozu omezit či zastavit provoz zdroje a informovat příslušný krajský úřad do 48
hodin.
7. Předložit České inspekci životního prostředí protokol o jednorázovém měření emisí
do 90 dnů od jeho provedení.
8. Zajistit řádné měření emisí a průběžně zaznamenávat jeho výsledky v případě, že
se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 4 k zákonu o ochraně ovzduší.
S ohledem na výše uvedené (zejména podíl stacionárních zdrojů vyjmenovaných
a nevyjmenovaných na celkovém množství vypouštěných znečišťujících látek a
související pozornosti, kterou jejich provozovatelům zákon o ochraně ovzduší věnuje) se
bude tato práce v následujících kapitolách věnovat výlučně právní regulaci stacionárních
zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší a regulace zdrojů
nevyjmenovaných bude cíleně opominuta, vzhledem k zaměření práce právě na právní
úpravu zdrojů vyjmenovaných.
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5. Administrativně – právní nástroje
Tato kapitola si klade za cíl poskytnout bližší systematický náhled na
administrativně-právní nástroje, uplatňované v oblasti ochrany ovzduší, jejichž cílem je
regulace celkového znečištění ovzduší již v počáteční fázi provozu vyjmenovaných
zdrojů znečišťování – před započetím jejich provozu. Zákon o ochraně ovzduší zakotvuje
tyto administrativní nástroje v textu ustanovení §11 - §13. Za stěžejní lze považovat
rozhodnutí o povolení provozu, institut závazných stanovisek dotčených správních úřadů
a v neposlední řadě zákonem o ochraně ovzduší nově zavedený institut tzv.
kompenzačních opatření.
Administrativně-právní nástroje jsou v oblasti právní regulace vyjmenovaných
zdrojů realizovány následujícími formami správních činností, které jsou blíže upraveny v
příslušných ustanoveních obecných právních předpisů73, a to konkrétně o stanoviska,
závazná stanoviska a rozhodnutí příslušných správních úřadů:
1. Stanovisko orgánu ochrany ovzduší je vydáváno za účelem zpracování
územně plánovací dokumentace a politiky územního rozvoje. Zákon o
ochraně ovzduší zakotvuje v textu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a)
pravomoc Ministerstva životního prostředí k vydávání stanoviska
k politice územního rozvoje a zásadám územního rozvoje v průběhu jejich
pořizování. Pravomoc krajského úřadu k vydávání stanovisek k územnímu
plánu a regulačnímu plánu obce je posléze zakotvena v odst. 2 písm. a)
téhož paragrafu. Vydaná stanoviska jsou na základě ustanovení §4 odst. 2
stavebního zákona74 závazným podkladem pro tvorbu a vydávání územně
plánovací dokumentace.
2. Závazná stanoviska orgánů ochrany ovzduší jsou vydávány pro účely
navazujícího rozhodnutí jiného správního orgánu, kdy jsou právně
závazná a tento příslušný orgán se od nich nemůže odchýlit. Bez těchto
závazných stanovisek příslušných orgánů ochrany ovzduší rovněž nelze
73

K pojmu STANOVISKO srov. ust. §4 odst.2 písm b) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon;
K pojmu ZÁVAZNÉ STANOVISKO srov. ust. § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád;
K pojmu ROZHODNUTÍ srov. ust. §67 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
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vydat rozhodnutí v navazujícím řízení, kterým by byl povolen stacionární
zdroj znečišťování ovzduší. Jejich účelem je především regulace
umísťování nových zdrojů znečišťování, neboť jejich vydáním příslušný
orgán ochrany ovzduší rozhoduje, zda se příslušný záměr vybudovat
stacionární zdroj vůbec zrealizuje či nikoliv. V případě kladného
závazného stanoviska jsou v něm stanoveny i podmínky, za kterých je
možné daný záměr realizovat s ohledem na kvalitu okolního ovzduší a
očekávaný příspěvek nového zdroje ve formě emisí znečišťujících látek.
3. Poslední formou správní činnosti mezi administrativně-právními nástroji,
který lze považovat za nejvýznamnější je forma správního rozhodnutí,
jejichž vydáním jsou závazně zakládána, měněna nebo rušena určitá práva
nebo povinnosti provozovatelů stacionárního zdroje.

5.1 Závazná stanoviska orgánů ochrany ovzduší
Institut

závazného

stanoviska

je

vedle

povolení

provozu

druhým

nejvýznamnějším administrativně-právním nástrojem, který zákon o ochraně ovzduší
přináší do českého právního řádu v oblasti regulace vyjmenovaných zdrojů. Definici
závazného stanoviska však musíme hledat jinde než v textu zákona o ochraně ovzduší,
konkrétně v ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Závazné stanovisko
je zde zakotveno jako úkon správního orgánu, jenž není samostatným rozhodnutím, ale
jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí jiného správního orgánu.75 Předně
je třeba uvést, že závazná stanoviska lze, v souladu s ústavní zásadou legality – tedy, že
státní moc je možné uplatňovat pouze v mezích a způsoby, které stanoví zákon76, vydávat
pouze na základě zákonného zmocnění.
Pravomoc vydávat závazná stanoviska v oblasti ochrany ovzduší je dána na
základě textu ustanovení § 11 odst. 1 – 3, Ministerstvu životního prostředí, krajským
75

K pojmu závazné stanovisko blíže viz Hrozinková E., Novotný V., Správní právo procesní, 4.
vydání, Praha, Leges, 2012, str. 212-214
76
K tomu srov. ustanovení čl. 2 odst. 3 zák. č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní
rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky
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úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo životního prostředí
vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v obci o intenzitě 15
tisíc vozidel za 24 hodin a k parkovišti o kapacitě nad 500 parkovacích stání. Krajský
úřad je příslušný vydávat závazná stanoviska k umístění a ke stavbě vyjmenovaného
stacionárního zdroje na území jeho správního obvodu. Obecní úřady obcí s rozšířenou
působností vydávají závazná stanoviska v případě územního a stavebního řízení pro
stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které nejsou uvedené v příloze č. 2 zákona o
ochraně ovzduší.
Jak již bylo uvedeno výše, vydávání závazných stanovisek orgány ochrany
ovzduší je jedním z primárních nástrojů, sloužících k ochraně ovzduší před
znečišťováním, neboť svým závazným stanoviskem zpravidla příslušný orgán určuje, zda
se záměr v dané lokalitě vůbec zrealizuje či nikoliv. Při vydávání závazných stanovisek
zhodnotí krajské úřady soulad žádosti s požadavky zákona o ochraně ovzduší a rovněž
zhodnotí možnost vlivu záměru provozu zdroje znečišťování na okolní ovzduší i
s ohledem na další již provozované zdroje znečišťování. Při posuzování postupují krajské
úřady v souladu s programy zlepšování kvality ovzduší a vychází z úrovně znečištění
znečišťujícími látkami.77
Budoucí provozovatel vyjmenovaného stacionárního zdroje je povinen doručit
příslušnému správnímu orgánu spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska i podklady
k jeho vydání, kterými jsou v souladu s ustanoveními § 11 odst. 8 a 9 zákona o ochraně
ovzduší rozptylová studie a odborný posudek, které jsou zpracovány autorizovanou
osobou.78 Zákon však zakotvuje z tohoto pravidla výjimku, a to pro spalovací stacionární
zdroje označené kódy 1.1 až 1.4, v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, spalující
výlučně zemní plyn o celkovém jmenovitém příkonu do 5 MW a také pro zdroje označené
kódem 3.1, spalující výlučně zemní plyn o celkovitém jmenovitém tepelném příkonu do
1 MW. U těchto dvou kategorií vyjmenovaných zdrojů znečišťování je upuštěno od
požadavku předkládat spolu s žádostí o vydání závazného stanoviska k umístění
stacionárního zdroje rozptylovou studii vypracovanou autorizovanou osobou, neboť lze
důvodně předpokládat, že úroveň emisí znečišťujících látek vypouštěných těmito zdroji
77
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bude minimální. Obsahové náležitosti odborného posudku a rozptylové studie jsou
stanoveny prováděcí vyhláškou č. 415/2012 Sb., v její příloze č. 13 respektive příloze č.
15 pro rozptylovou studii.79
Po posouzení záměru umístit vyjmenovaný zdroj znečišťování na daném území či
po posouzení stavebního záměru vydá příslušný krajský úřad závazné stanovisko, které
je následně závazné pro následující řízení vedené podle zvláštního právního předpisu –
zejména podle stavebního zákona. Bez vydání závazného stanoviska nelze vydat v tomto
navazujícím správním řízení kladné rozhodnutí (ať už stavební povolení či rozhodnutí o
umístění stavby). Pokud je vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, nezbyde správnímu
orgánu v navazujícím řízení nic jiného, než řízení zastavit. Vzhledem k charakteru
závazného stanoviska, kdy není rozhodnutím dle správního řádu, není možné proti
nesouhlasnému stanovisku brojit řádnými opravnými prostředky. V úvahu připadá pouze
napadení navazujícího rozhodnutí odvoláním, případně správní žalobou dle ustanovení §
65 zákona č. 150/2002 Sb., Soudního řádu správního.
Při vydávání závazného stanoviska jsou orgány ochrany ovzduší vázané imisní
limity stanovené v příloze č. 1 zákona o ochraně ovzduší. V případě, že se jedná o imisní
limity stanovené v bodech 1 a 2 této přílohy, jejichž dodržování je nutné přísněji
vyžadovat, musí orgán ochrany ovzduší důsledně vyhodnotit aktuální úroveň znečištění
ovzduší a překračování těchto imisních limitů v předcházejících obdobích a případně tuto
skutečnost promítnout do vydaného závazného stanoviska, jsou tedy pro daný orgán
závazné. V praxi tak může dojít, že orgán ochrany ovzduší v případě, že v dané oblasti
dochází k překračování imisních limitů, vydá nesouhlasné závazné stanovisko k umístění
nového stacionárního zdroje či vydá stanovisko obsahující zvláštní podmínky, jejichž
účelem je zlepšení takového stavu. V případě druhé kategorie imisních limitů, tedy limitů
obsažených v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k zákonu o ochraně ovzduší, orgán ochrany
ovzduší při vydávání závazného stanoviska k úrovni znečištění látkami uvedenými pod
těmito body pouze přihlíží a následně přizpůsobí jeho obsah aktuální situaci znečištění
ovzduší.80
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Viz přílohy č. 13 a 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
K tomu srov. ust. § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
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Lze tedy uzavřít, že vedle rozhodování o povolení provozu vyjmenovaných zdrojů
znečišťování je vydávání závazných stanovisek orgánů ochrany ovzduší za účelem
rozhodnutí v navazujících řízeních jedním z primárních prostředků ochrany ovzduší,
neboť jejich prostřednictvím dochází k rozhodování, zda daný zdroj znečišťování bude
uveden do provozu či nikoliv.

5.2 Povolení provozu
Nejdůležitějším administrativně-právním nástrojem je povolení provozu, jež je
samostatným rozhodnutím správního úřadu (příslušným správním úřadem je krajský
úřad81), které je vydáváno v samostatném řízení na jiných řízeních nezávislé. Povolení
provozu vydává krajský úřad na základě žádosti provozovatele, jejíž náležitosti jsou
stanoveny v příloze č. 7 zákona o ochraně ovzduší.
Žádost o povolení provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci
provozovatele, přesný a vyčerpávající soupis stacionárních zdrojů, které budou v dané
provozovně provozovány, a to včetně technologických vazeb mezi jednotlivými
stacionárními zdroji. Nezbytnou součástí žádosti o povolení provozu je rovněž podrobná
specifikace všech znečišťujících látek, které budou během provozu vnášeny do okolního
ovzduší s ohledem na jejich množství. S tím ostatně souvisí i požadavek na vymezení
způsobu zjišťování úrovně znečištění ovzduší (vhodné uvést počet a umístnění měřících
zařízení). Pokud je povinností provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje pro
vydání povolení provozu, podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně
ovzduší, zpracování provozního řádu, je podstatnou náležitostí žádosti o vydání povolení
provozu rovněž i návrh tohoto provozního řádu.82
Předně je třeba uvést, že povinnost vlastnit povolení provozu a provozovat
stacionární zdroj v souladu s tímto povolením je jednou ze speciálních povinností
provozovatele vyjmenovaných zdrojů znečišťování zakotvených v textu ustanovení § 17
odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Tato povinnost se uplatní i pro tzv. zkušební provoz
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zdroje před jeho uvedením do běžného provozu. V tomto případě příslušný krajský úřad
stanoví v povolení provozu rovněž i speciální podmínky pro tuto fázi provozu.
Platnost povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje může krajský
úřad vydat na dobu časově omezenou, zpravidla se povolení provozu vydává na dobu
předpokládané životnosti stacionárního zdroje, výjimku z tohoto pravidla však tvoří
speciální skupina stacionárních zdrojů, ve kterých dochází k tepelnému zpracování
odpadu – u těchto zdrojů lze povolení provozu vydat nejdéle na dobu 25 let.83
Jednou vydané povolení provozu je platné dokud nedojde k jeho změně či zrušení
dle ustanovení §13 zákona o ochraně ovzduší. Toto zákonné ustanovení obsahuje tři
rozdílné mechanizmy upravující situace, za kterých je vhodné přistoupit ať už z úřední
povinnosti či na návrh provozovatele ke změně či zrušení povolení provozu stacionárního
zdroje:84
1.

Změna povolení provozu na základě zpracování programu zlepšování kvality

ovzduší – k této změně přistupuje krajský úřad z úřední povinnosti v případě, že při
zpracování programu zlepšování kvality ovzduší dojde k zjištění, že vyjmenovaný
stacionární zdroj významně přispívá k překračování imisních limitů stanovených
v bodech 1 až 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší. Účelem tohoto nástroje je zpřísnit
podmínky pro provoz takového zdroje znečišťování, aby bylo dosaženo efektivního
snížení celkových imisí znečišťujících látek tak, že při příštím zpracování programu
zlepšování kvality ovzduší již tento stacionární zdroj nebude identifikován jako
významný přispěvatel k překročení stanoveného imisního limitu.
2.

Změna povolení provozu na základě změny rozhodných podmínek – ke

změně povolení provozu pro důvodnou změnu rozhodných podmínek dochází ať už
z úřední povinnosti krajského úřadu (například pokud se objeví nové skutečnosti, které
nebyly krajskému úřadu známé v okamžiku vydání povolení provozu a které jsou
způsobilé ovlivnit celkové množství emisí tímto zdrojem vypouštěné) nebo i na návrh
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provozovatele stacionárního zdroje – například z důvodu rekonstrukce zdroje či přechodu
na nově objevené nejlepší dostupné technologie provozu.85
3.

Zánik povolení provozu – zákon pamatuje i na možnost odejmutí jednou

uděleného povolení provozu. Tato možnost je správnímu orgánu udělena v případě, kdy
dojde k trvalému ukončení provozu stacionárního zdroje, k dlouhodobé odstávce či nikdy
k uvedení zdroje do provozu nedošlo. Řízení o zrušení povolení provozu je v zásadě
řízením návrhovým, zahajovaným na žádost provozovatele, zákon však zakotvuje i
pravomoc krajského úřadu odejmout povolení provozu z úřední povinnosti, a to v případě,
že daný stacionární zdroj není využíván bez vážného důvodu po dobu delší než 8 let.

5.2.1 Proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Na tomto místě je vhodné uvést, že vydání správního rozhodnutí v oblasti ochrany
ovzduší často předchází tzv. proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
(zkráceně EIA86). Účelem procesu EIA je včas získat informace o uskutečňovaném
záměru a získat odborné podklady pro rozhodnutí o jeho realizaci, a to s cílem přispět
k udržitelnému rozvoji společnosti za současného zachování příznivého životního
prostředí. To vše za aktivní účasti odborné i laické veřejnosti.
To zda daný záměr bude podléhat procesu hodnocení vlivů na životní prostředí
EIA, se řídí přílohou č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Zákonodárce v této
příloze rozlišuje dvě základní kategorie záměrů, s nimiž pak zákon spojuje různé právní
důsledky. Záměry spadající do kategorie I podléhají vždy kompletnímu procesu EIA tak
jak byl ve zkratce nastíněn o odstavec výše (jedná se o takové záměry, u nichž lze
objektivně předpokládat významný dopad na okolní životní prostředí – např. stavba letiště
či dobývacího prostoru pro povrchovou těžbu uhlí). U záměrů uvedených v kategorii II
téže přílohy je, v souladu s ust. §7 odst. 2 v kombinaci se zněním §4 odst. 1 písm. c)
85
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zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, povinnou částí procesu EIA pouze
zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr či jeho změna může mít významný
vliv na životní prostředí, pokud příslušný správní úřad rozhodne, že vliv záměru na
životní prostředí není významný, vydá o tom rozhodnutí a v této fázi proces EIA končí,
v opačném případě nařídí investorovi záměru zpracování dokumentace a záměr dále
prochází celým procesem EIA.
Vzhledem ke skutečnosti, že bez stanoviska EIA nelze vydat rozhodnutí nebo
opatření nutná k provedení záměru v žádném navazujícím správním ani jiném řízení87, a
dále k faktu, že značná část vyjmenovaných zdrojů dle přílohy č. 2 zákona o ochraně
ovzduší je zahrnuta nejen do kategorie II, ale i kategorie I přílohy č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí je zřejmé, že posouzení umísťovaného
vyjmenovaného zdroje znečišťování v rámci procesu EIA je v řadě případů prvotním
správním aktem, bez kterého není možné příslušný zdroj zrealizovat.
Pro úplnost mohu uvést pár příkladů, kdy realizaci a umístění vyjmenovaného
zdroje znečišťování předchází posouzení EIA – například zřízení krematoria uvedeného
pod kódem 7.15. v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší spadá pod záměr kategorie II
(vyžadující zjišťovací řízení), jelikož je současně uveden v příloze č. 1 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí pod bodem 10.2. Obdobně je tomu u Spalovacích
zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW (viz bod 1.1 přílohy č. 2
zákona o ochraně ovzduší), která jsou považována za záměr kategorie I, vyžadující
podrobení úplnému procesu EIA (viz bod 3.1 přílohy č. 1, zákona o posuzování vlivů na
ŽP), a to v případě, že dosahují tepelného výkonu nad 200 MW – typicky uhelné
elektrárny.

5.2.2 Náležitosti povolení provozu
Ve vydaném povolení provozu pro vyjmenovaný stacionární zdroj stanoví krajský
úřad závazné podmínky pro jeho provozování. Zejména se jedná o podmínky taxativně
vyjmenované v ustanovení § 12 odst. 4 písm. a) – j) zákona o ochraně ovzduší, avšak
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obsahem povolení provozu nemusejí nutně být všechny tyto podmínky, vždy je nezbytné
brát v potaz individuální posouzení každého stacionárního zdroje tak, aby nedocházelo
k zatěžování provozovatele nad nutnou míru.
V prvé řadě obsahuje povolení provozu stanovení specifických emisních limitů,
které by však neměly být převzaty z prováděcího předpisu,88 ale mělo by dojít ke
správnímu uvážení a stanovení individuálního emisního limitu pro daný stacionární
zdroj.89 Krajský úřad musí rovněž své rozhodnutí řádně zdůvodnit v odůvodnění povolení
provozu, a to jak výběr znečišťující látky, tak i výši tohoto specifického emisního limitu.
Vedle specifických emisních limitů může krajský úřad stanovit pro provoz stacionárního
zdroje tzv. emisní stropy, tedy nejvyšší povolené množství znečišťujících látek
vypouštěných do okolního ovzduší za kalendářní rok.
Pokud dojde ke stanovení specifického emisního limitu dle předchozího odstavce,
musí krajský úřad v povolení provozu rovněž stanovit i podmínky pro měření emisí a
rovněž i četnost takových měření. V takovém případě není možné odkázat na úpravu
zjišťování úrovně znečišťování zavedenou částí druhou prováděcí vyhlášky č. 415/2012
Sb., ale je naopak nezbytné, aby krajský úřad stanovil detailně i podmínky a postupy při
těchto měřeních.
Pokrokem oproti předchozí právní úpravě je zakotvení povinnosti provozovatele
vyjmenovaného zdroje znečišťování zpracovat provozní řád, který je následně po jeho
schválení krajským úřadem nedílnou součástí povolení provozu, odpadá zde nutnost
samostatného povolovacího řízení pro provozní řád, jak tomu bylo za předchozí právní
úpravy. Provozní řád však není podstatnou náležitostí povolení provozu u všech
vyjmenovaných zdrojů, ale pouze u zdrojů, které jsou označeny ve sloupci C přílohy č. 2
zákona o ochraně ovzduší. Pro tyto zdroje platí, že v provozním řádu je stanoven soubor
technických opatření a podmínek pro provoz daného vyjmenovaného zdroje, a to včetně
postupu při řešení případné havárie. Podrobné náležitosti provozního řádu však zákon o
ochraně ovzduší neupravuje a toto ponechává na prováděcím právním předpise.90
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V případě, že vyjmenovaný zdroj nespadá do kategorie zdrojů, pro které je nutné mít
provozní řád, stanoví krajský úřad v povolení provozu technické podmínky provozu
takového zdroje. Jednotlivé podmínky pro provoz zdroje jsou tak uvedeny přímo ve
výrokové části rozhodnutí o povolení provozu.
Další významnou částí povolení provozu je stanovení zvláštních podmínek
provozu pro případ vzniku smogové situace podle ustanovení § 10 zákona o ochraně
ovzduší. Pokud dojde k překročení prahových hodnot dle přílohy č. 6 téhož zákona,
přechází provoz stacionárního zdroje na zvláštní režim, jehož účelem je snížit vysokou
míru znečištění ovzduší v dané oblasti. Tato speciální úprava se však netýká všech
vyjmenovaných zdrojů, ale pouze zdrojů, které mají významný podíl na úrovni znečištění
v dané oblasti.91 Tyto jednotlivé zdroje jsou stanoveny na základě analýzy obsažené
v programech zlepšování kvality ovzduší vypracovaných dle ust. § 9 zákona o ochraně
ovzduší.
V neposlední řadě je součástí povolení provozu i stanovení tzv. kompenzačních
opatření. Jeho účelem je povolení stacionárních zdrojů znečišťování i v oblastech, které
se dlouhodobě potýkají s překračováním imisních limitů. Krajský úřad může vydat pro
vyjmenovaný zdroj povolení provozu v dané oblasti pouze v případě, že se jedná o zdroj,
jehož umístění v oblasti je žádoucí a zároveň pokud se provozovatel zaváže k uplatnění
kompenzačních opatření ke snížení celkových imisí znečišťujících látek.92 Institut
kompenzačních opatření bude dále přiblížen v kapitole 5.3.

5.2.3 Vazba na IPPC
Při zkoumání úpravy administrativně-právních nástrojů je rovněž vhodné
upozornit na text ustanovení § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, který stanoví, že
závazné stanovisko podle ust. § 11 odst. 2 písm. c) a povolení provozu podle ust. §11
odst. 2 písm. d) téhož zákona se nevydá v případě, že jeho vydání je nahrazeno postupem
v řízení o vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu. Z tohoto
ustanovení plyne, že před povolením provozu a závazným stanoviskem vydávaným dle
91
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zákona o ochraně ovzduší se upřednostní řízení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci.
Účelem integrované prevence, jež byla do českého právního řádu převzata výše
uvedeným zákonem v souladu s právem Evropské unie,93 je přechod od ochrany
jednotlivých složek životního prostředí ke komplexní úpravě ochrany životního prostředí
jako celku s ohledem na jednotlivé jeho části. Základním principem integrované prevence
je přechod od používání koncových technologií (například filtrační zařízení v ústí komínů
apod.) směrem k aplikaci preventivních opatření přímo na zdrojích znečišťování, a to za
použití nejlepších dostupných technologií – BAT.
Obdobně jako u procesu EIA i v případě řízení o vydání integrovaného povolení
(dále jen řízení IPPC), je třeba vzít v úvahu, že se netýká všech zdrojů znečišťování, ale
pouze zdrojů vymezených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.94 V návaznosti
na ustanovení § 40 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se tedy řízení IPPC uplatní v případě,
že se zdroje znečišťování vyjmenované v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší překrývají
se zdroji vyjmenovanými v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.95 Jako příklad
můžeme uvést obdobně jako u procesu EIA zdroje, ve kterých dochází ke spalování paliv
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 50 MW, či výroba a zpracování koksu.
Příslušným správním orgánem k vydání integrovaného povolení je i zde krajský
úřad, v jehož územním obvodu bude zdroj provozován, v případě zařízení, jehož provoz
může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí celého státu, rozhoduje o vydání
integrovaného povolení Ministerstvo životního prostředí.
Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení nahrazuje vícero rozhodnutí a
závazných stanovisek podle jednotlivých složkových zákonů. V souladu s ustanovením §
13 odst. 3 písm. e) zákona o integrované prevenci je jednou z podstatných náležitostí
tohoto integrovaného povolení rovněž i výčet individuálních správních aktů, které se
tímto povolením nahrazují. Obdobně jako u povolení provozu dle zákona o ochraně
ovzduší i integrované povolení obsahuje vymezení podmínek provozu zdroje
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znečišťování, ať už stanovením emisních limitů (emisní limity uložené v integrovaném
povolení musí být stanoveny přísněji než emisní limity stanovené složkovými zákony) či
zakotvení způsobu monitorování emisí vypouštěných při provozu zdroje.
Ustanovení § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci obsahuje vymezení
jednotlivých podmínek pro provoz zdroje, které jsou stanoveny rozdílně, než jak je tomu
u náležitostí povolení provozu pro stacionární zdroje dle § 12 odst. 4 zákona o ochraně
ovzduší. Pokud je pro daný vyjmenovaný zdroj vydáno integrované povolení, uplatní se
na něj tyto rozšířené podmínky, které by se v případě postupu dle zákona o ochraně
ovzduší neuplatnily, jedná se například stanovení podmínek pro hospodárné využívání
surovin a energie96 či opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění.97
Nicméně v případě integrovaného povolení je třeba zahrnout i podmínky, které zákon o
ochraně ovzduší stanovuje pro povolení provozu, jenž však nejsou výslovně zahrnuty
v ustanovení § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci, jelikož jejich neuplatnění by
bylo zjevně nežádoucí, uplatní se (a příslušný orgán je vymezí ve vydaném integrovaném
povolení) na základě zmocnění zaneseném v ust. § 13 odst. 4 písm. d), který stanovuje
povinnost povolovacího úřadu zakotvit v integrovaném povolení i podmínky zajišťující
ochranu jednotlivých částí životního prostředí. Subsidiárně se tedy použijí rovněž
ustanovení § 12 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší (např. uvést kompenzační opatření
v případě, že byla pro daný zdroj stanovena).98

5.3 Kompenzační opatření
Novinkou v českém právním řádu v oblasti ochrany ovzduší je institut
kompenzačních opatření, který byl zakotven přijetím zákona o ochraně ovzduší. Jedná se
o snahu efektivním způsobem regulovat umisťování nových zdrojů znečišťování ovzduší
v oblastech potýkajících se dlouhodobě s překračováním imisních limitů. Cílem tohoto
nástroje je zamezit zvýšení koncentrací znečišťujících látek nad úroveň tohoto imisního
limitu, a to za současného umístění nového stacionárního zdroje.99

96

Viz ust. § 13 odst. 4 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
Viz ust. § 13 odst. 4 písm. f) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
98
K tomu srov. ust. § 13 odst. 4 písm. d) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
99
Důvodová zpráva k §11 odst. 5 a 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
97

46

V zásadě tento nástroj slouží k prolomení zákonné zásady nepřekročitelnosti
imisních limitů stanovených v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší s dobou
průměrování 1 rok. Smyslem kompenzačních opatření však je prolomení této zásady co
nejvíce eliminovat tak, že u vybraných vyjmenovaných zdrojů (označených ve sloupci B
přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší) je umožněno jejich umístění i v oblasti, kam by
dle zákona o ochraně ovzduší nikdy umístěn být nemohl, a to za současného uložení
technických či netechnických opatření vedoucích ke snížení úrovně znečištění, kterými
bude zajištěno alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění. Dochází zde k
upřednostnění ekonomického významu umisťovaného zdroje pro rozvoj dané oblasti či
snížení nezaměstnanosti před ochranou ovzduší před znečišťováním.
Kompenzační opatření lze podle jejich povahy rozdělit do čtyř základních
skupin100:
1. Technická investiční kompenzační opatření – zde si lze představit
například úpravu stávajících zdrojů znečišťování tak aby došlo k jejich
ekologizaci např. použitím novějších a efektivnějších technologií.
2. Netechnická investiční kompenzační opatření – do druhé oblasti
investičních opatření, které však nezahrnujeme mezi technické, můžeme
uvažovat například výsadbu nové zeleně za účelem izolace znečišťujících
látek.
3. Technická neinvestiční kompenzační opatření – do této skupiny spadají
opatření, kdy dochází k využívání dosavadních technických kapacit, ale za
současného snižování emisí znečišťujících látek – například intenzivnější
odlučování znečišťujících látek z odpadních plynů ve stávajících
zařízeních.
4. Netechnická neinvestiční kompenzační opatření – tato spíše okrajová
skupina opatření obsahuje taková opatření, k jejichž přijetí není třeba
žádných významných investic, o jejich účinnosti je však možné
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Tomášková V.: Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší, Praha, In: České právo životního
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polemizovat (jako příklad je možné uvést intenzivnější čištění komunikací
za účelem snížení resuspenze pevných částic).

Možnost umístění stacionárního zdroje v oblasti s překročenými imisními limity
za současného provedení kompenzačních opatření však není absolutní, v případě, že
krajský úřad dojde ke zjištění, že stávající úroveň znečištění je příliš vysoká, nepovolí
umístění takového zdroje a nevydá souhlasné stanovisko i přes navrhovaná kompenzační
opatření. Zejména pokud se jedná o znečišťující látky, pro něž jsou stanoveny imisní
limity v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší.101
Jednotlivá kompenzační opatření musí být realizována v takovém místě, kde bude
dosahováno nejvyšší úrovně znečištění, pokud to však není možné je zde stanovena
možnost provést kompenzační opatření i v jiném území, a to především tam, kde jsou
rovněž překračovány imisní limity, vždy se ovšem musí jednat o území téže zóny či
městské aglomerace. Primární snahou zákona o ochraně ovzduší je však preferovat
snížení znečištění ovzduší v nejvíce zatížených oblastech, kterými jsou zejména obydlené
části zón a aglomerace.102
Institut kompenzačních opatření však naráží na limity obsažené v prováděcí
vyhlášce č. 415/2012 Sb., a to, že kompenzační opatření se neuloží pro zdroj
vyjmenovaný v příloze 2 sloupci B zákona o ochraně ovzduší, pokud pro danou
znečišťující látku nemá zdroj touto vyhláškou stanoven specifický emisní limit. Další
omezení ve vztahu k uplatnění kompenzačních opatření můžeme nalézt rovněž v textu
ustanovení § 27, téže vyhlášky, jenž zakotvuje další podmínky pro uplatnění
kompenzačních opatření – tato opatření se uplatní pouze v případě, že jejich umístěním
dojde k nárůstu úrovně znečištění o více než 1% imisního limitu pro znečišťující látku
s dobou průměrování 1 rok. S ohledem na tyto dvě podmínění kompenzačních opatření
je zřejmé, že skupina vyjmenovaných stacionárních zdrojů, pro které se uplatní
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Viz Morávek J. a kol., Zákon o ochraně ovzduší – komentář, 1. vydání, C.H. Beck, Praha 2013,
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kompenzační opatření je výrazně zúžena oproti výčtu stanoveném sloupcem B přílohy č.
2 zákona o ochraně ovzduší. V důsledku těchto podmínek lze konstatovat, že
k uplatňování kompenzačních opatření bude docházet spíše zřídka a s největší
pravděpodobností u dopravních staveb.
Způsob určení významnosti příspěvku stacionárního zdroje ke stávající úrovni
znečištění, pro účely stanovení dostatečnosti kompenzačních opatření, je stanoven
v ustanovení § 27 odst. 2 a 3, vyhlášky č. 415/2012 Sb., kdy pomocí přílohy č. 16 jsou
stanoveny tzv. koeficienty významnosti příspěvku stacionárního zdroje ke stávající
úrovni znečištění.103 Tyto koeficienty jsou stanoveny s ohledem na výšku stacionárního
zdroje. Navrhovaná kompenzační opatření pak lze považovat za dostačující v případě,
kdy vnášené emise znečišťujících látek vynásobené koeficientem významnosti dle
přílohy č. 16 vyhlášky jsou nižší než snížení emisí z již provozovaných zdrojů
znečišťování vynásobené koeficientem významnosti zdroje. Namísto složitých
matematických a rozptylových modelů je tak využit zjednodušený matematický vzorec.
Z výše nastíněného modelu kompenzačních opatření, jak je upraven v příslušných
ustanoveních zákona o ochraně ovzduší je zřejmé, že pro investory nových zdrojů
znečišťování ovzduší bude stále nejvýhodnější a finančně nejméně zatěžující provést
maximálně efektivní opatření k co největšímu snížení emisí znečišťujících látek na svém
novém zdroji znečišťování tak, aby se na něj neuplatnil požadavek na přijetí
kompenzačních opatření (např. snížení emisí pod výše uvedené 1%). I přes zřejmý
potenciál institutu kompenzačních opatření, dochází díky současné právní úpravě, která
obsahuje víceúrovňová podmínění k jejich aplikaci, k výraznému omezení tohoto
původně ambiciózního nástroje s účelem omezení dalšího vnášení znečišťujících látek.
Bude zajímavé sledovat případný další vývoj tohoto nástroje po jeho praktickém
otestování, v současné době je však jeho účinnost do značné míry omezena.104
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6. Ekonomické nástroje v ochraně ovzduší
Třetí skupinou nástrojů uplatňovaných v oblasti ochrany ovzduší před
znečišťováním jsou tzv. ekonomické nástroje. Již z jejich názvu vyplývá, že jsou svým
charakterem jakousi ekonomickou stimulací pro znečišťovatele ovzduší a slouží
především v případech, kdy dosažení požadovaného cíle (komplexní ochrany ovzduší) by
bylo za využití koncepčních a administrativně-právních nástrojů příliš nákladné a
neefektivní, jsou tedy doplňkem těchto nástrojů, který se uplatní souběžně s nimi. Jedná
se o skupinu nástrojů sekundárních, které jsou rovněž charakteristické svým nepřímým
působením, tzn., že stát jako garant kvality životního prostředí jejich prostřednictvím
dává znečišťovatelům možnost volby chování. V případě ideálního použití ekonomických
nástrojů bude dosaženo kýženého výsledku ve formě takového rozhodnutí znečišťovatele,
kdy bude realizován záměr, který je ekonomicky výhodný pro daný subjekt a zároveň je
i ekologicky výhodný pro okolní životní prostředí.
Využívání ekonomických nástrojů má v historii ochrany ovzduší významnou roli,
na mezinárodní úrovni dochází k jejich uplatňování již od přelomu šedesátých a
sedmdesátých let 20. století.105 Ostatně první náznaky ekonomických nástrojů se začaly
objevovat v tomto období i na území tehdejšího Československa, kdy zákonem č. 35/1967
Sb. byla zavedena povinnost placení ročních poplatků za znečišťování ovzduší.106
Vzhledem k centrálnímu charakteru tehdejší ekonomiky však nemohly ekonomické
nástroje řádně plnit svoji funkci. K jejich rozvoji došlo až v době po roce 1989 a v dnešní
době zaujímají významné místo při dosahování efektivní ochrany ovzduší.
Základní funkcí ekonomických nástrojů je působit na vůli znečišťovatele ovzduší
tak, aby jeho rozhodnutí bylo nejen výhodné z jeho individuálního pohledu, ale aby
rovněž bylo přínosné z celospolečenského hlediska. Tato hlavní funkce však zdaleka není
funkcí jedinou. Je vhodné uvést alespoň příkladmý výčet tří nejvýznamnějších funkcí
ekonomických nástrojů, a to funkce motivační, fiskální a kompenzační.107

105

Viz Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 42
Srov. Dvořák L.: Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR, Praha, In: České právo
životního prostředí, 2012, č.2, str.8
107
Viz Viz Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str.
43-44
106

50

Stěžejní je však rozdělení ekonomických nástrojů, z hlediska jejich působení na
provozovatele zdroje znečišťování ovzduší. Základním dělením ekonomických nástrojů
je dělení na nástroje pozitivní a negativní.108 Toto označení může být mírně matoucí, je
však na místě zdůraznit, že cíl, který obě skupiny sledují je vždy pozitivní, a to zlepšení
kvality ovzduší.
1. Pozitivní nástroje – jak již vyplývá z názvu, jedná se o nástroje, kterými
je zvýhodňována ekologicky šetrnější varianta při provozu zdroje
znečišťování na úkor ekologicky nevýhodné. Jedná se například o různá
daňová zvýhodnění, či půjčky a dotace na nákup nových ekologicky
šetrnějších technologií.
2. Negativní nástroje – negativní nástroje naopak slouží k záporné
stimulaci, kdy provoz ekologicky méně vhodné varianty je zatížen
dodatečnými náklady, jako typický příklad můžeme uvést poplatky za
znečišťování ovzduší dle ust. § 15 zákona o ochraně ovzduší.109

6.1 Poplatky za znečišťování ovzduší
Hlavními negativními ekonomickými nástroji využívanými v oblasti ochrany
ovzduší jsou bezesporu poplatky za znečišťování, které jsou podrobně upraveny v textu
ustanovení § 15 zákona o ochraně ovzduší. Jedná se o historicky nejstarší ekonomický
nástroj uplatňovaný v českém právu, který je založen na principu „znečišťovatel platí“.
K zakotvení poplatků došlo již od května roku 1967, kdy byl přijat zákon č.
35/1967 Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší, který zavedl povinnost
provozovatelů zdrojů znečišťování hradit roční poplatky za znečišťování ovzduší. Tento
poplatek byl již od počátku dvousložkový a sestával se ze základní výměry a případné
přirážky pro zdroje provozované v lázeňských územích či chráněných oblastech.110 Je
třeba zmínit, že poplatky stanovené tímto zákonem, který platil až do počátku 90. let
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dvacátého století nebyly příliš efektivní, neboť jejich výše byla stanovena příliš nízko a
poplatkové povinnosti nepodléhaly všechny znečišťující látky. K výraznější změně
systému poplatků za znečišťování došlo přijetím federálního zákona o ochraně ovzduší č.
309/1991 Sb., ten zavedl novou konstrukci poplatků, které byly nově placeny
provozovateli stacionárních zdrojů (výjimka byla stanovena pro nepodnikatelské
subjekty) a jejich výše byla vypočítávána dle zákonných kritérií. Později přijatý zákon o
ochraně ovzduší z roku 2002 převzal tuto novou konstrukci bez výrazných změn, což
vedlo k tomu, že od roku 1991 nedošlo k valorizaci ve výši poplatků za znečišťování, jež
tak opět počaly ztrácet na efektivitě. Změnu měl přinést nový zákon o ochraně ovzduší
přijatý v roce 2012.
Zákona o ochraně ovzduší však doznal v

legislativním procesu v oblasti

ekonomických nástrojů mnoha změn a současný stav je pouze fragmentem původně
navrhovaných změn oproti předchozí právní úpravě. I přesto však došlo k výrazné revizi
systému poplatků za znečišťování. V průběhu legislativního procesu byla napadána
zejména neefektivnost a zastaralost koncepce poplatků za znečišťování ovzduší, zhoršení
konkurenceschopnosti českých podniků na úkor zahraničních znečišťovatelů, na které
vnitrostátní úprava nedopadá, rovněž byl zmíněn fakt, že oblasti s nejvyšším znečištěním
– zejména oblast Moravskoslezského kraje trpí tzv. přeshraničním znečišťováním
ovzduší z průmyslových oblastí v sousedním Polsku.111
Současná právní úprava poplatku za znečišťování ovzduší je rozprostřena mezi 14
odstavců § 15 zákona o ochraně ovzduší s návazností na přílohu č. 9 tohoto zákona. V této
příloze je uveden výčet čtyř hlavních znečišťujících látek, které podléhají poplatkové
povinnosti, oproti předchozí právní úpravě tak došlo k významné redukci počtu
znečišťujících látek z 20 na 4 (TZL, SO2, NOx, VOC112), poplatková povinnost se však
vztahuje pouze na takový zdroj znečišťování, který má pro danou znečišťující látku
stanoven specifický emisní limit, emisní strop či technickou podmínku, pokud tomu tak
není, placení poplatků nepodléhá. Sazby poplatků za jednotlivé znečišťující látky jsou
stanoveny progresivně tak, že v období do roku 2016 je stanovena jednotná sazba a poté
111
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se každoročně uplatní jednorázové zvýšení příslušné sazby až do roku 2021 a následně
zůstane sazba za 1 tunu vypouštěné látky v této výši. Ke skokovému zvýšení sazby
poplatku na výši stanovenou pro rok 2021 nebylo přistoupeno zejména z důvodu, aby
bylo provozovatelům zdrojů znečišťování poskytnuto dostatečné časové období pro
provedení případné investice do inovací použitých technologií a mohli tak dosáhnout
snížení vypouštěných emisí. Zvýšení sazeb do roku 2021 na 3,5 násobek sazeb
uplatňovaných roku 2010 si pak klade za cíl upřednostnit motivační funkci poplatků a
zvýšit výnos z těchto poplatků.113
Poplatková povinnost se však nevztahuje na všechny provozovatele stacionárních
zdrojů znečišťování, ale pouze na provozovatele zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2.
Zákon však upravuje řadu výjimek a úlev z poplatkové povinnosti. Předně v textu odst. 3
§15 se uvádí, že poplatkové povinnosti nepodléhají provozovatelé vyjmenovaných
zdrojů, jejichž celková výše poplatků vyměřených za poplatkové období činí méně než
50.000,-- Kč.
Druhou úlevou je pak ustanovení odst. 5 téhož paragrafu, které upravuje výpočet
výše poplatku počínaje rokem 2017, kdy se poplatek vypočte jako součin základu
poplatku, sazby uvedené pro danou znečišťující látku v příloze č. 9 zákona o ochraně
ovzduší a tzv. koeficientu úrovně emisí, který je rovněž uveden v této příloze. Koeficienty
jsou stanoveny podle dosahovaných emisních koncentrací v daném poplatkovém období
vyjádřených v procentech horní hranice úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými
technikami a v případě pokud nejsou tyto nejlepší dostupné techniky specifikovány
v procentech specifického emisního limitu. Díky tomuto koeficientu může poplatník,
který provede úpravy zdroje znečišťování za účelem přiblížení nejlepším dostupným
technikám (BAT), snížit svou poplatkovou povinnost až na pětinu základní sazby
poplatku.114
Třetí možností jak snížit poplatkovou povinnost nabízí zákon o ochraně ovzduší
provozovatelům vyjmenovaných zdrojů s účinností od 1. 1. 2017, a to v případě že na
stacionárním zdroji provedou modernizaci či rekonstrukci, v jejímž důsledku dojde
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k významnému snížení emisí znečišťujících látek. Po provedení této modernizace, a za
současného splnění podmínek stanovených v textu §15 odst. 6 zákona o ochraně ovzduší,
může provozovatel zdroje požádat o upuštění od vyměření poplatku a následně se u něj
neuplatní poplatková povinnost.
Díky těmto úlevám paradoxně dochází k významnému snížení počtu stacionárních
zdrojů, jejichž provozovatelé budou podléhat poplatkové povinnosti. Účelem těchto úlev
je zřejmě snaha co nejméně zatížit ty zdroje, jež přispívají k celkové úrovni znečištění
minimální měrou, jako jsou například středně velké a malé podniky, či veřejně prospěšné
instituce. Poplatková povinnost tak v současnosti dopadá na velké stacionární zdroje,
jakými jsou zdroje v oblasti energetiky, plynařství, tepelné energie a výroby a zpracování
kovů, ostatně tyto oblasti odvádějí kumulativně 68% celkového objemu poplatků.115
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, jednou z funkcí poplatků za znečišťování
ovzduší je funkce fiskální. Vybrané poplatky jsou výlučně příjmem Státního fondu
životního prostředí, tyto příjmy jsou následně využívány k účelům uvedeným v textu §3
zákona č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí116. Počínaje rokem 2017 však
dojde ke změně systému alokace výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší. Nově bude
rozdělen v následujícím poměru:117
1. 65% bude i nadále příjmem Státního fondu životního prostředí,
2. 25% bude příjmem kraje, na jehož území se zdroj nachází
3. 10% bude příjmem státního rozpočtu České republiky
Příjmy kraje mohou být obdobně jako příjmy SFŽP využity pouze k financování
opatření v oblasti ochrany životního prostředí – není zde vázanost pouze na ochranu
ovzduší. Výnos z poplatků ve výši 10%, který připadne do státního rozpočtu, poté bude
výlučně využit k financování činností, které jsou Ministerstvu životního prostředí uloženy
zákonem o ochraně ovzduší.
Správním orgánem, který je nadán pravomocí k vyměření a správě poplatku je
výlučně krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdroj znečišťování umístěn. Tomuto
úřadu je poplatník povinen nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku
115

Důvodová zpráva k §15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
K tomu srov. ust. §3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
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podat poplatkové přiznání, na základě kterého je mu vyměřena poplatková povinnost.
Tato povinnost se ovšem nevztahuje na již zmíněné poplatníky, jejichž celková výše
poplatků nedosahuje hranice 50.000,- Kč.118 Správa placení poplatků (výběr a případné
vymáhání) je následně přidělena celním úřadům.
Současný model poplatků za znečišťování ovzduší, který lze chápat jako stěžejní
nástroj negativní ekonomické stimulace, je díky vývoji v průběhu legislativního procesu
značně omezen ve svém původním potenciálu. Dovolím si konstatovat, že současná
právní úprava s ohledem na mnoho výjimek nastíněných v předchozím textu navazuje na
předchozí právní úpravu a zachovává tento nástroj jako poměrně náročný z hlediska
administrativy a velmi málo efektivní z hlediska motivace provozovatelů vyjmenovaných
zdrojů znečišťování. Rovněž mám za to, že udělením výjimek pro menší zdroje
znečišťování dochází k narušení principu „znečišťovatel platí“, ale na druhou stranu je
zřejmé, že s ohledem na administrativní a ekonomickou náročnost stanovení a výběru
poplatků např. u lokálních topenišť či domovních kotelen je účelné tyto úlevy aplikovat.

6.2 Pozitivní ekonomické nástroje
Druhou skupinou ekonomických nástrojů, které si kladou za cíl motivovat
provozovatele zdrojů znečišťování k využívání moderních ekologicky šetrných
technologií, jsou nástroje pozitivní. Tato skupina nástrojů má bezpochyby obrovský
potenciál působit na chování provozovatelů zdrojů znečišťování, avšak i nadále
nedochází k jejímu plnému využití.
Pod pojem pozitivní ekonomické nástroje můžeme zahrnout nejrůznější daňové
úlevy, dotace ze státního rozpočtu za účelem zavedení nových technologií či bezúročné
půjčky. Daňové úlevy se z hlediska ochrany ovzduší uplatní nejčastěji v dopravě, kdy
dochází k upřednostňování hromadné dopravy před dopravou individuální, např. od
placení silniční daně jsou osvobozena vozidla zabezpečující linkovou dopravu.119
Z

hlediska

uplatnění

pozitivních

ekonomických

nástrojů

na

oblast

vyjmenovaných zdrojů znečišťovaní ovzduší dle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší,
118
119

K tomu srov. ust. § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Viz ustanovení § 3 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční
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hrají daleko významnější roli dotace poskytované ze státního rozpočtu. Za zmínku stojí
bezpochyby dva hlavní programy realizované v současné době Ministerstvem životního
prostředí:
1. Nová zelená úsporám120 – tento program navazuje na poměrně úspěšného
předchůdce, kterým od roku 2009 dochází k podpoře investic fyzických i
právnických osob do obměny technologií využívaných při provozu zdrojů
znečišťování. Cílem tohoto programu je snížení emisí a s tím související
úspora energie vynakládané na vytápění domácností a bytových domů a
stimulace ekonomiky ČR. Garantem programu je Ministerstvo životního
prostředí a jeho realizace je svěřena Státnímu fondu životního prostředí.
V rámci programu Nová zelená úsporám, bylo možné v období od
1. 1. 2014 do 15. 7. 2015 žádat o dotace na zlepšení energetické náročnosti
budov, a to formou zateplení pláště a rovněž na výměnu neekologických
zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrnější zdroje (například výměna
kotle na pevná paliva za kotel na biomasu či tepelná čerpadla). Ke dni 15.
7. 2015 bylo zaevidováno 4322 žádostí o poskytnutí dotací v celkové výši
více než 995 mil. Kč.121
Princip poskytování dotací je pak v zásadě jednoduchý – čím více
se sníží energetická náročnost budovy, tím větší finanční podpora je ze
strany státu poskytována. Výše dotací se poskytuje až do výše 20%
prokázané investice.
2. Operační program životní prostředí 2014 – 2020 – cílem tohoto
operačního programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život
obyvatel České republiky a eliminace negativních dopadů lidské činnosti
na životní prostředí. Obdobně jako u programu Nová zelená úsporám je
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O programu Nová zelená úsporám, [online], citováno k 20.8.2015, dostupné na:
http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/bytove-domy/1-vyzva-bytove-domy/o-programu2015/
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Aktualita: „4322 žádostí za více než 995 milionů korun, NZÚ pro rodinné domy je vyčerpána.
Příjem
žádostí
skončil.“,
online,
citováno
1.8.2015
dostupné
na:
http://www.novazelenausporam.cz/clanek/4322-zadosti-za-vice-nez-995-milionu-korun-nzu-prorodinne-domy-je-vycerpana-prijem-zadosti-skoncil/
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garantem programu Ministerstvo životního prostředí a jeho realizace je
opět svěřena do kompetence Státního fondu životního prostředí.122
Účelem programu je poskytnout dotace z Evropského fondu
soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj fyzickým i
právnickým osobám. Celkem je na toto období vyčleněno přes 2,6 mld.
EUR z toho na dotace určené pro tzv. prioritní osu č. 2 – „Zlepšování
kvality ovzduší v lidských sídlech“ je vyhrazeno 17,2 % z této částky.
Specifickým cílem č. 2 této prioritní osy je rovněž snaha snížit
emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. I zde je tedy prostor pro
provozovatele vyjmenovaných zdrojů znečišťování využít poskytovaných
dotací na renovaci a modernizaci provozovaných zdrojů a zavedení
nejlepších dostupných technologií.
Zajímavá je i bezesporu motivační stránka dotací, neboť při podání
oprávněné žádosti o poskytnutí dotace spolu s kvalitní projektovou
dokumentací může výše dotací dosahovat až 85% z celkových výdajů na
realizaci projektu. Při hodnocení žádostí je kladen důraz na používání
BAT – nejlepších dostupných technik.123
Na tomto místě si dovolím drobnou polemiku – s ohledem na výše nastíněné
možnosti pozitivních ekonomických nástrojů, které jsou však využívány spíše okrajově,
se nabízí otázka, zda je vhodné i nadále primárně uplatňovat negativní formu ekonomické
motivace na úkor pozitivní, neboť právě nedostatek finančních prostředků často směřuje
provozovatele vyjmenovaných zdrojů k rozhodnutí hradit poplatky za znečišťování
namísto provedení nákladných investic do technického základu zdrojů znečišťování. Dle
mého názoru je na místě upřednostnit princip BAT – uplatnění nejlepších dostupných
technologií na úkor omezení principu znečišťovatel platí.
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7. Odpovědnost v oblasti ochrany ovzduší
Právní odpovědnost v oblasti práva životního prostředí doznala od poloviny
dvacátého století razantních změn a dostala se do popředí zájmů široké i odborné
veřejnosti, toto souvisí především s razantním vývojem práva a to jak na mezinárodní
úrovni, evropského unijního práva tak i práva vnitrostátního. Nutno podotknout, že
odpovědnost na úrovni unijního práva zavazuje jednotlivé členské státy a nikoliv samotné
provozovatele zdrojů znečišťování.
Na provozovatele dopadá vnitrostátní právní úprava odpovědnosti, kdy v případě
nedodržování stanovených emisních a imisních limitů provozovatelem zdroje
znečišťování dochází k porušení zákonem stanovených povinností a nastupuje uplatnění
deliktní odpovědnosti, a to jak odpovědnost objektivní (za následek) tak i subjektivní (za
zavinění).124 Deliktní odpovědností rozumíme odpovědnost za protiprávní jednání, tedy
takové, které porušuje ustanovení zákona. V českém právním řádu rozlišujeme
odpovědnost trestněprávní a odpovědnost správní.125 Vzhledem k charakteru
trestněprávní odpovědnosti jako prostředku ultima ratio126 dochází k daleko
frekventovanějšímu uplatňování odpovědnosti za přestupky a jiné správní delikty.127
Přestupková odpovědnost fyzických osob je, na rozdíl od jiných správních deliktů,
relativně komplexně upravena v samostatném zákoně č. 200/1991 Sb., o přestupcích,
který obsahuje, vedle procesních norem upravujících postup správních orgánů při
projednávání přestupků, i hmotněprávní část, jež obsahuje vymezení skutkových podstat
vybraných přestupků. Z hlediska ochrany ovzduší před znečišťováním je stěžejní
ustanovení § 45 odst. 1 zákona o přestupcích, který lze považovat za blanketní
dispozitivní normu. Tato norma odkazuje na porušení ustanovení speciálního složkového
zákona na úseku ochrany životního prostředí, za které je možné uložit pokutu do výše
10.000,-- Kč.128
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k tomu srov. Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha, C. H. Beck,
2010, str. 73
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Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha, C. H. Beck, 2010, str. 71-95
126
Ultima ratio – z lat. Poslední instance
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Viz Pekárek M., Odpovědnost správněprávní, In: Odpovědnost v právu životního prostředí –
současný stav a perspektivy, Jančářová I. a kol., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno
2013, str. 107
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K tomu srov. ust. § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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V případě ochrany ovzduší se však, vedle obecné úpravy dle přestupkového
zákona, uplatní zvláštní úprava zakotvená v ustanoveních části páté zákona o ochraně
ovzduší, která obsahuje výčet jednotlivých skutkových podstat přestupků a jiných
správních deliktů právnických osob a fyzických osob podnikajících a to včetně sankcí,
které je možné pachateli uložit. Ustanovení § 23 až 26 zákona o ochraně ovzduší mají
povahu lex specialis129 vůči úpravě obsažené v přestupkovém zákoně a při praktické
aplikaci norem mají přednost.

7.1 Správní delikty dle zákona o ochraně ovzduší
Zákon o ochraně ovzduší ve své části páté respektuje výše uvedené rozdělení
správních deliktů na přestupky, kterých se může dopustit fyzická osoba a na jiné správní
delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Při zběžném pohledu na
strukturu stanovení § 23 až 26 zákona o ochraně ovzduší je prakticky nemožné
přehlédnout nepoměr materie věnované jiným správním deliktům na úkor přestupků.
Tento nepoměr je zřejmě způsoben faktem, že většina provozovatelů stacionárních zdrojů
znečišťování, jejichž vliv na celkovou úroveň znečištění není minimální, provozuje tyto
zdroje v rámci podnikatelské činnosti, či se jedná o právnické osoby.
Přestupky na úseku ochrany ovzduší jsou upraveny v zásadě ve dvou paragrafech
zákona o ochraně ovzduší – ustanovení § 23 poskytuje výčet 8 skutkových podstat
přestupků a sankcí, které je za jejich spáchání možné fyzické osobě uložit. Následující
ustanovení § 24 pak obsahuje speciální procesní úpravu, která se uplatní přednostně před
obecnou úpravou obsaženou v přestupkovém zákoně. Zákon o ochraně ovzduší na úseku
přestupků přejímá obecnou konstrukci zavinění stanovenou přestupkovým zákonem, kdy
pro účely uložení sankce za spáchání přestupku postačí prokázání nedbalostního zavinění.
Z hlediska jednotlivých skutkových podstat je pozoruhodné, že pouze jednoho
přestupku se může dopustit jakákoliv fyzická osoba – dle ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona
o ochraně ovzduší se přestupku dopustí jakákoli nepodnikající fyzická osoba, která
v rozporu s ustanovením § 16 odst. 4 téhož zákona spálí v otevřeném ohništi jiné než
suché rostlinné materiály. Naplnění ostatních skutkových podstat se pak může dopustit
129

Srov. Gerloch A., Teorie práva, 5. vydání, Plzeň, Vydavatelství Aleš Čeněk, 2009, Str. 65
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pouze provozovatel stacionárního zdroje. Postihováno je například provozování zdroje
znečišťování v rozporu s podmínkami pro provoz (dle ust. § 23 odst. 1 písm. a),
nedodržování přípustné tmavosti kouře (dle ust. § 23 odst. 1 písm. b), či neprovedení
kontroly technického stavu spalovacího zdroje, minimálně jednou za 2 roky,
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dle ust. § 23 odst. 1 písm. h). Spácháním
přestupku dle zákona o ochraně ovzduší může být fyzické osobě uložena pokuta do výše
20.000,-- Kč resp. 50.000,-- Kč za přestupky uvedené v textu ust. §23 odst. 2 písm. a).
Správním orgánem příslušným k projednání přestupku je obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K projednání přestupku dochází na základě zásady oficiality, tj.
že se projednávají z úřední povinnosti bez návrhu. V případě, že pachatel přestupku
projeví souhlas, může být přestupek projednán v tzv. Blokovém řízení130 či
zjednodušeném příkazním řízení131. Pro projednání přestupku se uplatní obecná jednoletá
prekluzivní lhůta obsažená v přestupkovém zákoně, která počíná běžet od okamžiku
spáchání přestupku.132 V případě, že správní orgán v této lhůtě přestupek neprojedná,
dochází k zániku odpovědnosti pachatele za takový protiprávní čin.
Zatímco k projednání přestupku je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, k vybírání a vymáhání uložených pokut je oprávněn celní úřad. Příjem
z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností za přestupky uvedené
v ustanovení § 23 je příjmem rozpočtu této obce.
Správním deliktům právnických osob a podnikajících fyzických osob je oproti
přestupkům věnována rozsáhlejší materie zákona. Hmotněprávní jádro je zakotveno
v ustanovení § 25 zákona o ochraně ovzduší, jenž obsahuje vymezení skutkových podstat
jednotlivých správních deliktů. Jejich rozdělení do jednotlivých odstavců poté odpovídá
systematice zákona, kdy v prvním odstavci jsou uvedeny správní delikty, jichž se může
dopustit jakákoliv právnická osoba či podnikající fyzická osoba, provozovatel
stacionárního zdroje bez ohledu na jeho uvedení v příloze č. 2, případně provozovatel
zdroje nevyjmenovaného v příloze č. 2, jedná se tedy o jakousi obecnou část správních
deliktů, kdy zákon s osobou pachatele nespojuje žádné zvláštní nároky.
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Viz ustanovení § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
K tomu srov. ustanovení § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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Viz ust. §20 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
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Jinak tomu je v následujícím odstavci č. 2, který naopak obsahuje skutkové
podstaty správních deliktů, jejichž spáchání se může dopustit pouze právnická a
podnikající fyzická osoba, která je zároveň provozovatelem zdroje uvedeného v příloze
č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.133 Provozovatel vyjmenovaného zdroje se tak kromě
deliktů dle § 25 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, může rovněž dopustit těchto
speciálních deliktů.
Obdobně jsou zvlášť upraveny správní delikty právnických osob a podnikajících
fyzických osob, které jsou provozovatelem zdroje, v němž dochází k tepelnému
zpracování odpadu, tyto osoby se mohou dopustit kromě deliktů uvedených výše i
správních deliktů dle odstavce 3 téhož paragrafu. Zbylé odstavce § 25 zákona o ochraně
ovzduší pak obsahují ještě správní delikty autorizovaných osob či delikty právnických a
podnikajících fyzických osob týkající se právní úpravy biopaliv, či nakládání s barvami,
laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel.134
Správní delikty vztahující se dle ustanovení §25 odst. 2 pouze na provozovatele
vyjmenovaných zdrojů z velké části kopírují nedodržování povinností provozovatele,
které jsou mu stanoveny na základě speciálního ustanovení obsaženého v textu §17 odst.
3 zákona o ochraně ovzduší. Jako příklad je vhodné uvést provozování stacionárního
zdroje v rozporu s povolením provozu (viz ust. §25 odst. 2 písm. a), nevedení provozní
evidence podle § 17 odst. 3 písm. c) (viz ust. § 25 odst. 2 písm. c), či nepodá poplatkové
přiznání ve stanovené lhůtě podle § 15 odst. 8 (viz ust. § 25 odst. 2 písm l).
Výše pokuty jakou může orgán ochrany ovzduší pachateli jiného správního
deliktu uložit, je do 10.000.000,-- Kč, s tím, že za nejméně závažné správní delikty je
možné uložit pokutu maximálně do výše 20.000,-- Kč. Při určení výše pokuty vychází
správní orgán ze závažnosti deliktu, způsobu jeho spáchání a škodlivému následku, který
vznikl na základě protiprávního jednání.135 Obdobně jako u přestupků dochází
k projednání správního deliktu rovněž ex officio, tj. z úřední povinnosti. Právnická či
podnikající fyzická osoba se však mohou zprostit odpovědnosti za protiprávní jednání
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v případě, že prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné požadovat, aby
vzniku škodlivého následku zabránila.136
Orgánem ochrany ovzduší, jenž je příslušný k projednání podezření ze spáchání
správního deliktu provozovatele stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o
ochraně ovzduší, je Česká inspekce životního prostředí, v ostatních případech je příslušný
vedle České inspekce životního prostředí i obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Stran prekluzivních lhůt pro projednání správního deliktu nalezneme v zákoně o ochraně
ovzduší lhůty jak objektivní tak subjektivní. Subjektivní lhůta k projednání deliktu je
určena v délce 1 roku od okamžiku, kdy se správní orgán o spáchání deliktu dověděl, jeho
projednání však musí být dokončeno nejpozději do 3 let od spáchání činu (lhůta
objektivní).
Příjem z pokut ukládaných Českou inspekcí životního prostředí, k jejichž vybírání
a vymáhání je příslušný, stejně jako u přestupků, celní úřad, je rozdělen mezi rozpočet
obce, na jejímž území došlo ke spáchání správního deliktu a mezi rozpočet Státního fondu
životního prostředí, kdy oběma přísluší ½ vybrané částky.137

7.2 Nápravná opatření
Institut nápravných opatření je realizací principu „znečišťovatel platí“ spočívá
v povinnosti provozovatele zdroje znečišťování, v důsledku jehož provozu vzniká
ekologická újma, na základě rozhodnutí správního orgánu nebo z vlastní vůle odstranit
následky této újmy či zamezit újmě, jejíž vznik bezprostředně hrozí. Náklady na
provedení nápravných opatření nese znečišťovatel.138 Nápravná opatření rovněž plní
nezastupitelnou roli v odpovědnosti na úseku ochrany ovzduší, neboť poskytuje naplnění
posledního ze tří základních prvků – náprava (zbylé dva prvky – tj. prevence a sankce
jsou realizovány prostřednictvím ostatních nástrojů).139
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Institut nápravných opatření má v oblasti české právní úpravy ochrany ovzduší
před znečišťováním dlouholetou tradici, první náznaky obsahoval již zákon č. 35/1976
Sb., o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Ten ve svém § 13 obsahoval pravomoc
Státní inspekce životního prostředí provést technická opatření k zamezení znečišťování.
K rozšíření nápravných opatření však došlo až v souvislosti s rozvojem práva životního
prostředí po roce 1989. Současný zákon o ochraně ovzduší navazuje na svého
předchůdce, kdy jsou nápravná opatření rozptýlena v textu zákona (například můžeme
uvést povinnost provozovatele vyjmenovaného zdroje dle ust. § 17 odst. 3 písm. e) –
odstraňovat bezodkladně nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší), ostatně i výše
v textu rozebraný institut kompenzačních opatření lze ze své podstaty chápat jako formu
nápravných opatření.
Vedle nápravných opatření rozprostřených napříč zákonem o ochraně ovzduší
obsahuje ve své části páté, v textu ustanovení § 22, rovněž speciální ustanovení týkající
se dvou samostatných nástrojů: opatření ke zjednání nápravy a zastavení provozu
stacionárního zdroje.
Opatření ke zjednání nápravy – Zákon o ochraně ovzduší poskytuje orgánu
ochrany ovzduší uložit provozovateli stacionárního zdroje opatření ke zjednání nápravy
v případě, že provozovatel daného zdroje neplní povinnosti mu stanovené zákonem nebo
povolením provozu vydaném na základě ustanovení § 11 odst. 2 písm. d).
V případě provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje je příslušným
správním orgánem Česká inspekce životního prostředí. V ostatních případech je příslušná
rovněž inspekce či obecní úřad obce s rozšířenou příslušností. Nápravná opatření jsou
vydávána ve formě rozhodnutí dle správního řádu a proti tomuto rozhodnutí má právo
provozovatel stacionárního zdroje podat odvolání v souladu s ustanovením § 81 a násl.
Správního řádu.140 Včas podané odvolání však podle textu ust. § 22 odst. 3 zákona o
ochraně ovzduší nemá odkladný účinek a provozovatel je povinen se vydanému
rozhodnutí podrobit a nápravná opatření na vlastní náklady provést. Vyloučení
odkladného účinku zvolil zákonodárce zřejmě zcela záměrně, neboť z hlediska
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K postupu při odvolání srov. ust. §81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
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převažujícího veřejného zájmu na ochraně ovzduší je účelné, aby k odstranění
závadového stavu došlo co možná nejdříve.
Druhou možností jak zamezit nežádoucímu stavu je rozhodnutí o zastavení
provozu stacionárního zdroje, kterým může příslušný orgán ochrany ovzduší zakázat
další provoz stacionárního zdroje a to ve dvou zákonem stanovených případech:
a) V případě, že provozovatel stacionárního zdroje, kterému bylo uloženo
provedení nápravných opatření, tato opatření ve stanovené lhůtě neprovede.
b) V souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší provozuje
provozovatel stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 bez povolení provozu.
Rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje musí být, obdobně jako u
nařízení nápravných opatření, vydáno formou rozhodnutí dle znění § 67 a násl. Správního
řádu.141 Orgánem příslušným k rozhodnutí o zastavení provozu je Česká inspekce
životního prostředí v případech dle bodu a) a b), v případě dle bodu a) je příslušný rovněž
obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se stacionární zdroj
nachází. Stejně jako u nápravných opatření může provozovatel podat proti oznámenému
rozhodnutí odvolání, které však rovněž nemá odkladný účinek.
Je vhodné uzavřít tuto kapitolu pojednávající o odpovědnosti původce
znečišťování ovzduší konstatováním, že celá materie obsahující trestněprávní
odpovědnost, správní odpovědnost a institut nápravných opatření představuje spolu
s právními nástroji přiblíženými v předchozích kapitolách komplexní systém ochrany
ovzduší před vnášením znečišťujících látek. Samotné represivní postihování přestupků
fyzických osob a správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob je
složkou s motivující a odstrašující funkcí. Beze sporu tak dochází k naplňování
preventivního principu v oblasti ochrany ovzduší a rovněž je zde místo pro realizaci
základního principu znečišťovatel platí v případě, že dojde k narušení povinností
provozovatele zdroje znečišťování, které jsou stanoveny zákonem či závazným
rozhodnutím orgánu ochrany ovzduší.
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8. Závěr
S ohledem na skutečnost, že vnější ovzduší je stěžejní částí životního prostředí,
kdy v případě ideálních podmínek je díky této složce životního prostředí umožněn vznik
a udržení života na planetě Zemi, je více než účelné přistupovat k problematice jeho
znečišťování s náležitou důležitostí. Pro zachování příznivých podmínek pro rozvoj
populace je proto vhodné zajistit ochranu ovzduší před vnášením cizorodých
znečišťujících látek v důsledku antropologické činnosti člověka, a to jak prostřednictvím
nástrojů ekonomických, sociálních tak i právních.
Tato práce má za cíl čtenáři přiblížit možnosti nástrojů právních, které jsou
přibližně od poloviny dvacátého století uplatňovány ve většině států a i na mezinárodní
či evropské úrovni. V textu jsem se tedy pokusil přiblížit překotný vývoj právní úpravy
ochrany ovzduší před znečišťováním na mezinárodní úrovni ve formě nejdůležitějších
mezinárodních smluv a zohledněním role mezinárodních organizací. Na úrovni unijního
práva pak byly předloženy základní principy a předpisy, které najdou uplatnění v oblasti
emisí vypouštěných vyjmenovanými zdroji. Práce je tak členěna do šesti základních
kapitol s výjimkou úvodu a závěru, jejichž účelem je nabídnout systematický výklad o
použití jednotlivých nástrojů k ochraně ovzduší, které poskytuje český právní řád.
Mám za to, že zvolené téma je velmi aktuální, s ohledem na fakt, že od přelomu
dvacátého a jednadvacátého století je ochraně jednotlivých složek životního prostředí
věnována velká pozornost, a to jak ze strany médií, politiků tak i široké veřejnosti,
zejména díky rozšiřování informačních technologií a souvisejícímu zvýšení dostupnosti
informací o životním prostředí.
Jádrem práce pak je relativně nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který
díky své komplexnosti a transpozici směrnic Evropské unie poskytuje řadu nástrojů, které
slouží k ochraně kvality ovzduší a případně poskytují i možnosti jak dosáhnout zlepšení
současného stavu. Přijetím zákona o ochraně ovzduší došlo k razantnímu zjednodušení a
zpřehlednění právní úpravy ochrany ovzduší. Kladně mohu hodnotit rovněž zjednodušení
a zefektivnění právní úpravy řízení, která se uplatňují v této oblasti. Zákonem o ochraně
ovzduší tak došlo například k odstranění přebytečného povolovacího řízení o přijetí
provozního řádu vyjmenovaného stacionárního zdroje, kdy nově je toto součástí
rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje.
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Nepochybným přínosem je i zásadní změna v chápání zdrojů znečišťování, kdy
od počátku účinnosti zákona o ochraně ovzduší byla opuštěno předchozí rozdělení
stacionárních zdrojů na zvláště velké, velké, střední a malé a nově jsou uplatňovány pouze
dvě kategorie – zdroje, které přispívají značnou měrou ke znečištění ovzduší a jejichž
provoz je účelné podrobit přísnějšímu režimu, vyjmenované v příloze č. 2 k tomuto
zákonu a zdroje tam nevyjmenované. Toto nové rozdělení napomohlo k možnosti větší
individualizace při regulaci zdrojů, kdy zákon s provozováním vyjmenovaného zdroje
spojuje zvláštní povinnosti a současně nedochází k nadbytečnému zatěžování
provozovatelů zdrojů nevyjmenovaných.
K zásadní změně, kterou lze chápat rovněž pozitivně došlo v oblasti uplatňování
koncepčních nástrojů, kdy byla odstraněna předchozí nevyhovující konstrukce, kde bylo
úkolem krajských úřadů zpracovávat programy zlepšování kvality ovzduší v oblastech se
zhoršenou úrovní znečištění, k čemuž dost často nedocházelo. Zákon o ochraně ovzduší
však tuto povinnost přesunul do působnosti Ministerstva životního prostředí, které rovněž
zpracovává Národní program snižování emisí. Je však třeba uvést, že do dnešního dne
nebyl ani jeden z výše uvedených nástrojů Ministerstvem životního prostředí realizován
a v platnosti tak i nadále zůstávají dosavadní provizoria dle starého zákona o ochraně
ovzduší z roku 2002. Nepochybně se jedná o zásadní pochybení Ministerstva životního
prostředí, neboť po téměř 3 letech od účinnosti zákona o ochraně ovzduší nedostálo
závazkům, které mu zákon ukládá.
Negativně rovněž může být chápáno i zakotvení nových a relativně ambiciózních
nástrojů, jejichž potenciál byl uzemněn v důsledku nekvalitního legislativního provedení.
Na tomto místě hovořím zejména o institutu kompenzačních opatření, které ze své
podstaty představují ideální nástroj pro uskutečnění ekonomického a průmyslového
pokroku v místech, které se dlouhodobě potýkají se zhoršenou kvalitou ovzduší –
zejména region Moravskoslezského kraje a oblast Mostecka. Smyslem kompenzačních
opatření je povolit umístění nového stacionárního zdroje znečišťování do oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší za současného provedení opatření, které povedou k eliminaci
přírůstku emisí vnesených novým zdrojem. Zákon o ochraně ovzduší však zavedl řadu
výjimek a omezení uplatnění tohoto institutu, kdy došlo k jeho zásadnímu omezení, a lze
předpokládat, že k jeho využívání nebude i nadále správními orgány při jejich činnosti
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ani provozovateli stacionárních zdrojů příliš často přistupováno, což je nepochybně
škoda.
Zásadní systémové pochybení však spatřuji v provedené revizi institutu poplatků
za znečišťování ovzduší, jejichž systém a valorizace sazeb dostála během legislativního
procesu razantních změn. Systém poplatků, uplatňovaný v současné době lze považovat
za velmi neefektivní, neboť i s ohledem na plánovanou valorizaci sazeb poplatků do roku
2021 nebudou sazby za emise znečišťujících látek nastaveny v dostatečné výši s ohledem
na růst tržeb provozovatelů zdrojů a ekonomický růst. K tomuto pochybení došlo
v důsledku lobby největších znečišťovatelů. Mám za to, že přijetí modelu navrhovaného
ve variantě č. 3 uvedené v důvodové zprávě k návrhu zákona o ochraně ovzduší (tj.
stanovení sazeb za 1 tunu vypouštěné znečišťující látky na úroveň stonásobku sazeb
platných v roce 2010) by bylo, spolu s vhodně nastaveným systémem pozitivních
ekonomických nástrojů jako jsou dotace na využívání moderních a ekologicky šetrných
technologií, z hlediska motivace pro inovace do technologií využívaných provozovateli
zdrojů znečišťování daleko efektivnější než současný model s relativně nízkými sazbami,
které dostatečně nemotivují znečišťovatele do investic. Dovolím si konstatovat, že
stávající model je dlouhodobě neudržitelný a bude zcela nepochybně důležité sledovat
vývoj této oblasti v období do roku 2020.
Není však mým cílem hodnotit právní úpravu zakotvenou zákonem o ochraně
ovzduší zcela negativně. Mám za to, že zákon jako celek je, až na zmíněné nedostatky,
relativně komplexně zpracován. I s ohledem na fakt, že za svou krátkou dobu účinnosti
si již vyžádal novelizaci prostřednictvím zákona č. 87/2014 Sb., který odstranil,
zákonodárcem zřejmě nezamýšlené, chyby v původním textu zákona. Současnou právní
úpravu ochrany ovzduší před znečišťováním cizorodými látkami tak lze chápat jako
moderní a komplexní soustavu právních předpisů, jenž řadí Českou republiku po bok
vyspělých zemí prosazujících ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek jako
jeden z primárních cílů k dosažení trvale udržitelného rozvoje.
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9. Příloha č. 1 – obrazové přílohy
obr. č. 1: Celkové emise znečišťujících látek v ČR v období 1990-2012, zdroj dat:
Český hydrometeorologický ústav.
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Obr. č. 2: Roční průměrné koncentrace částic PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu
v ovzduší v roce 2013 na území ČR, zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav.
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11. Abstrakt
Cílem této práce je poskytnout systematický náhled na právní úpravu ochrany
ovzduší před znečišťováním z tzv. vyjmenovaných stacionárních zdrojů, tedy ze zdrojů
taxativně vymezených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Práce je
rozdělena do dvou pomyslných částí, kdy v první části je přiblížena problematika právní
úpravy v oblasti ochrany ovzduší, její historický vývoj, a to na všech úrovních od práva
mezinárodního přes právo Evropské unie až po právní úpravu vnitrostátní. Následně jsou
přiblíženy základní cíle současné právní úpravy, a to s ohledem na veškeré zdroje
znečišťování ovzduší. Druhá část diplomové práce se již zabývá pouze právní úpravou
zdrojů vyjmenovaných a předkládá výčet jednotlivých právních nástrojů jejich regulace
v systematickém rozdělení na nástroje koncepční, administrativně-právní a ekonomické,
kterým je vždy věnována příslušná kapitola. Tyto jednotlivé nástroje jsou rozebrány
s ohledem na specifika uplatňována u těchto vyjmenovaných zdrojů. V závěru práce je
samostatná kapitola věnována odpovědnosti za protiprávní jednání provozovatelů
vyjmenovaných zdrojů.

Klíčová slova:


Životní prostředí



Znečištění ovzduší



Vyjmenované stacionární zdroje znečišťování



Právní regulace znečišťování ovzduší
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12. Abstract in english
The aim of this thesis is to provide a systematic insight into the regulation of air
protection from pollution produced by so called „enumerated stationary sources“, which
means from sources enumerated in annex no. 2 of Act no. 201/2012 Coll., focused on the
on air protection. The work is divided into two sub-parts when the first part focuses on

the proposed legislation in the field of air protection from pollution, its historical
development, and legislation at all levels - expressly international law, law of European
union and national legislation. Subsequently, the thesis describes the basic objectives of
current legislation with regard to all sources of air pollution. The second part of the thesis
concerns only on legislation that adjusts enumerated stationary sources and presents a list
of various legal instruments of control in a systematic division of conceptual,
administrative and economic tools, which is always given to the appropriate section.
These particular tools are discussed with regard to the specifics applied to these
enumerated stationary sources. The conclusion is a separate chapter devoted to liability
for infringement of operators that run the enumerated stationary sources.

Key words:


Enviroment



Air pollution



Enumerated stationary sources of pollution



Legal regulation of air pollution

74

13. Shrnutí práce
Název práce:

Právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním

Tato diplomová práce poskytuje čtenáři základní náhled na problematiku právní
úpravy ochrany ovzduší před znečišťováním z tzv. vyjmenovaných zdrojů znečišťování,
tj. zdrojů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Ve vztahu k těmto vyjmenovaným zdrojům zákon uplatňuje specifické požadavky na
jejich provoz a jejich provozovatelům ukládá vedle obecných povinností i povinnosti
zvláštní. K této zákonné konstrukci bylo přistoupeno s ohledem na důležitost ochrany
ovzduší před znečišťováním, jelikož se jedná o složku životního prostředí, ve které
dochází k provozování veškeré lidské činnosti a zachování její kvality i pro budoucí
generace je zcela klíčové pro budoucí rozvoj lidské populace.
Práce tak přináší systematický náhled na právní úpravu regulace vyjmenovaných
zdrojů znečišťování ovzduší, včetně jejího historického vývoje. Rovněž je přiblížena
právní úprava ochrany ovzduší z hlediska mezinárodního práva, práva Evropské unie a
úprava na úrovni České republiky. Jádrem práce je však náhled právní úpravy tak jak ji
provádí v současnosti platný zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Práce sleduje
jednotlivé právní nástroje, které tento zákon upravuje a dále rozebírá jejich účelnost a
funkčnost. Současně je však v rámci členění kapitol respektováno tradiční dělení na
nástroje koncepční, administrativně-právní a ekonomické. V závěru je rovněž rozvedena
právní úprava odpovědnosti provozovatele vyjmenovaného stacionárního zdroje za
protiprávní jednání, kterým dochází k porušování stanovených povinností, a to včetně
uplatňovaných sankcí.
Lze konstatovat, že současná právní úprava ochrany ovzduší před znečišťováním
v českém právním řádu využívá moderních nástrojů, jako příklad můžeme uvést institut
kompenzačních opatření, či revize tradičních institutů jako jsou například poplatky za
znečišťování. Praktická aplikace je však mírně rozporuplná, zejména díky
problematickému uplatňování těchto nástrojů či kvůli průtahům způsobených při
vytváření koncepčních nástrojů. I nadále tak na mnoha místech České republiky dochází
k překračování stanovených imisních limitů.
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14. Resumé
Title:

Legal regulation of air protection against pollution

This thesis gives the reader insights into the issue of legislation on protection of
air from pollution so. Enumerated sources of pollution, ie. Resources, which are listed in
Annex no. 2 to the Act no. 201/2012 Coll., On air protection. In relation to those
enumerated sources law applies specific requirements for their operation and operators
are obliged in addition to the general duties also with specific duties. This statutory
construction have been taken with regard to the importance of air protection against
pollution, since it is a part of the environment where all human activities takes place and
sustainability of its quality is absolutely crucial for future generations and for the future
development of the human population.
Thesis brings a systematic insight into the legal regulation of enumerated sources
of air pollution, including its historical development. It is also focused at legislation
protecting the air from the point of view of international law, European Union law and
finally at the level of Czech national law. The core of the thesisfocuses at _ the current
legislation as it is currently carried out by Air Protection Act no. 201/2012 Coll. The
thesis follows the various legal instruments that the law regulates and examines their
usefulness and functionality. At the same time, however, in the breakdown of chapters is
respected the traditional distinction between the conceptual tools, administrative and legal
and economic. In conclusion, there is also elaborated the legislation concerning liability
of the operator of enumerated stationary sources for the infringements, which violated the
specified obligations, including sanctions applied.
It can be stated that the current legislation of air protection from pollution in the
Czech legal system uses modern tools such as the institute of compensatory measures or
a revision of traditional institutions such as pollution charges. Practical application is
although slightly controversial, mainly because of the problematic implementation of
these instruments into the law, or due to delays caused when creating conceptual tools.
Even because of that on many places in Czech Republic remains unwanted situation when
set imission limits are exceeded.
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